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Träningsprogrammets innehåll

Kurstillfälle 1: Introduktion och centrala begrepp

Kurstillfälle 2: Tidig identifiering

Kurstillfälle 3: Enkel intervention I

Kurstillfälle 4: Enkel intervention II

Kurstillfälle 5: Alkoholberoende

Kurstillfälle 6: Implementering av EIBI´s alkohol-

program
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Första Kurstillfället: 

Introduktion och centrala begrepp

 Introduktion

 Hälsa och samhällskostnader

 Alkohol och primärvård 

 Standardglas

 Dryckesvanor

 Risknivåer

 Interventionskriterier
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WHO Collaborative Project on 

Identification and Management of Alcohol-

related problems in Primary Health Care

FAS I (1983-1989)
Utveckling av screeninginstrumentet AUDIT

FAS II (1985-1992)
Enkel intervention utvärderas avseende kostnadseffektivitet 
genom RCT

FAS III (1992-1998)
Marknadsföring och handlingsprogram med träning och support 
för implementering av tidig intervention mot alkohol i 
primärvården

FAS IV (1998-2004)
Spridning och utökad implementering av tidig intervention mot 
alkohol i primärvården
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PHEPA Projektet

Syfte: att införa hälsofrämjande åtgärder mot 

riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion i det 

dagliga arbetet i primärvården.

Omfattning:

Europeiska rekommendationer och kliniska guidelines 

för hälso- och sjukvården

Europeiskt kursprogram för personal i primärvården

Omfattande hemsida på Internet med 
kunskapsbaserad information
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Källa: World Health Organization (2002) The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva; World Health Organization.

*Funktionsjusterat levnadsårn(DALY –Disability Adjusted Life Year) mäter förlust av livslängd och funktionsnedsättning. 
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Alkohol är en större riskfaktor för 
försämrad hälsa och för tidig död 
jämfört med diabetes eller astma

Källa: World Health Organization (2002) The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva; World Health Organization.

*Funktionsjusterat levnadsårn(DALY –Disability Adjusted Life Year) mäter förlust av livslängd och funktionsnedsättning. 
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Tillämpliga delar gällande 

europeiska män (%)

• Levercirros 63

• Stroke 26

• Cancer i mun och svalg 41

• Cancer i matstrupen 46

• Övrig cancer 11

• Mord/dråp 41

• Övriga avsiktliga skador 32

• Olyckor med motorfordon 45

• Övriga oavsiktliga skador 32

Källa: World Health Organization (2002) The World Health Report 2002. Reducing risks, promoting healthy life. Geneva; World Health Organization.
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Risk för bröstcancer hos kvinnor

Källa: Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer (2002) British Journal of Cancer 87 1234-1245.

88
94

101
108

116

124

133

70

90

110

130

150

0 1 2 3 4 5 6
Glas per dag

B
re

as
t 

ca
n

ce
r 

b
y 

ag
e 

80

Ackumulerad bröstcancerincidens per 1000 kvinnor vid 80 års ålder I förhållande till antal glas alkohol per dag. 



PHEPA Projektet 10

Grammes alcohol per day
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Källa: Corrao G, Rubbiati L, Bagnardi V, Zambon A & Poikolainen K. (2000) Alcohol and coronary heart disease: a meta-analysis Addiction 94, 

649-663.
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Standardglas alkohol

 Ett standardglas alkohol innehåller 12 gram 
alkohol. Till exempel:
 330 ml starköl eller cider (5%)

 150 ml vin (12%)

 80 ml starkvin t ex sherry (20%)

 40 ml sprit (40%)
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Dryckesmönster

 RISKFYLLD ALKOHOLKONSUMTION: alkoholkonsumtion eller 
dryckesmönster som troligtvis leder till skador om dryckesvanorna 
består.

 SKADLIG ALKOHOLKONSUMTION: dryckesmönster som skadar 
hälsan, den fysiska eller den psykiska. Till skillnad från riskfylld 
alkoholkonsumtion krävs för diagnosen skadlig alkoholkonsumtion 
att personen redan har tillfogats skada.

 ALKOHOLBEROENDE: en grupp fysiologiska, beteendemässiga 
och kognitiva fenomen där alkoholen får en högre prioritet av 
individen än andra beteenden som tidigare haft större betydelse. 
Typiskt är en längtan eller ett behov av att dricka alkohol. Återgång 
till drickande efter ett uppehåll resulterar i att symptomen snabbt 
återkommer.
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Risknivåer och interventionskriterier

Risknivå Kriterier Intervention PV roll

Låg <170g/v män

<110/v kvinnor*

AUDIT-C<5 män

AUDIT-C<4 kvinnor

AUDIT<8

Primärprevention Hälsofrämjande- och 

stödjande samtal

Riskfylld 170-349 g/v män

110-209 g/v kvinnor*

AUDIT-C=5 män

AUDIT-C=4 kvinnor

AUDIT 8-15

Sekundärprevention Screening, bedömning och 

enkel intervention

Skadlig =350g/v män

=210 g/v kvinnor*

Skadeförekomst 

AUDIT 16-19

Enkel intervention och 

uppföljning

Screening, bedömning, enkel 

intervention, uppföljning

Hög (alkohol-

Beroende)

ICD-10 kriterier

AUDIT=20

Specialiserad behandling Screening, bedömning, 

remiss, uppföljning

*All konsumtion hos gravida kvinnor , personer under 16 år eller allvarligt sjuka personer som inte bör dricka alkohol. 

Källa:  Anderson P. Alcohol and Primary Health Care. Copenhague: WHO Regional Publications 1996; 64
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Andra kurstillfället: Tidig 

identifiering

 Identifiering av riskfylld och skadlig 

konsumtion: 

 AUDIT

 AUDIT-C

 Implementeringsnivåer

 Enkel intervention - effektivitet
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The Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT)-1
 

1. Hur ofta dricker du alkohol? 
Aldrig 
(0 poäng) 
 

1 gång i månaden eller 
mer sällan (1 poäng) 
 

2-4 gånger I månaden 
 (2 poäng) 

2-3 gånger I veckan 
 (3 poäng) 
 

4 gånger/vecka eller mer 
(4 poäng) 
 

 

2. Hur många standardglas dricker du en typisk dag då du dricker 
alkohol? 
1 - 2  
(0 poäng) 

3  - 4  
(1 poäng) 

5 - 6 
 (2 poäng) 

7 - 9  
(3 poäng) 

10 eller fler 
 (4 poäng) 

 

3. Hur ofta dricker du sex standardglas eller mer vid samma tillfälle? 
Aldrig 
(0 poäng) 

Mer sällan än en gång i 
månaden 
(1 poäng) 

Varje månad 
(2 poäng) 

Varje vecka 
(3 poäng) 

Dagligen eller nästan 
varje dag 
(4 poäng) 

 

4. Hur ofta under det senaste året har du inte kunnat sluta dricka sedan 
du börjat? 
Aldrig 
(0 poäng) 

Mer sällan än en gång i 
månaden  
(1 poäng) 

Varje månad 
(2 poäng) 

Varje vecka 
(3 poäng) 

Dagligen eller nästan 
varje dag  
(4 poäng) 

 

5. Hur ofta under det senaste året har du låtit bli att göra något som du 
borde för att du drack? 
Aldrig 
 (0 poäng) 

Mer sällan än en gång i 
månaden 
(1 poäng) 

Varje månad 
 (2 poäng) 

Varje vecka 
(3 poäng) 

Dagligen eller nästan 
varje dag  
(4 poäng) 

 
 
Omarbetad med tillstånd från WHO ( World Health Organization).  
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AUDIT - 2

 

6. Hur ofta under det senaste året har du behövt en “drink” på morgonen 
efter mycket drickande dagen innan? 
Aldrig 
(0 poäng) 

Mer sällan än en gång i 
månaden 
(1 poäng) 

Varje månad 
 (2 poäng) 

Varje vecka 
 (3 poäng) 

Dagligen eller nästan 
varje dag  
(4 poäng) 

 

7. Hur ofta under det senaste året har du haft skuldkänslor eller samvets- 
förebråelser på grund av ditt drickande? 
Aldrig 
 (0 poäng) 

Mer sällan än en gång i 
månaden 
(1 poäng) 

Varje månad 
(2 poäng) 

Varje vecka 
(3 poäng) 

Dagligen eller nästan 
varje dag  
(4 poäng) 

 

8.Hur ofta under det senaste året har du druckit så att du inte kommit ihåg 
vad du sagt eller gjort? 
Aldrig 
(0 poäng) 

Mer sällan än en gång i 
månaden 
 (1 poäng) 

Varje månad 
 (2 poäng) 

Varje vecka 
(3 poäng) 

Dagligen eller nästan 
varje dag  
(4 poäng) 

 

9. Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande? 
Nej 
 (0 poäng) 

Ja, men inte under det senaste året 
(2 poäng) 

Ja, under det senaste året 
(4 poäng) 

 

10. Har en släkting eller vän, en läkare (eller någon annan inom sjukvården) 
oroat sig over ditt drickande eller antytt att du borde minska på det? 
Nej 
(0 poäng) 

Ja, men inte under det senaste året 
(2 poäng) 

Ja, under det senaste året 
(4 poäng) 

 
 
Omarbetad med tillstånd från WHO ( World Health Organization).   
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AUDIT-C

1. Hur ofta dricker du alkohol? 
 

Aldrig 
(0 poäng) 

1 gång i månaden 
eller mer sällan  

(1 poäng) 

2-4 
 gånger I månaden 

(2 poäng) 

2-3  
gånger I veckan 

(3 poäng) 

4 gånger/vecka eller 
mer 

 (4 poäng) 

 
2. Hur många standardglas dricker du en typisk dag då du dricker alkohol? 
 

1 - 2 
 (0 poäng) 

3 - 4  
(1 poäng) 

5 - 6 
 (2 poäng) 

7 - 9 
 (3 poäng) 

10 eller fler 
 (4 poäng) 

 
 
3. Hur ofta dricker du sex standardglas eller mer vid samma tillfälle? 
 

Aldrig 
(0 poäng) 

1 gång i månaden 
eller mer sällan  

(1 poäng) 

2 - 4 
 gånger i månaden 

(2 poäng) 

2 - 3  
gånger i veckan 

(3 poäng) 

4 gånger/vecka eller 
mer 

 (4 poäng) 
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SIAC (Systematic Inventory of Alcohol 

Consumption)
 Om du överhuvudtagit dricker alkoholhaltiga drycker (vin, öl, etc), hur 

många glas konsumerar du per dag (uttryckt I SDU)?

 Hur ofta (antal dagar i veckan)? 

 Ändras dina dryckesvanor under helger (eller vardagar)? 

 Registrering (på Standardglas):

mängd dagar totalt

Vardagsdrickande

Helgdrickande

1 Standardglas  = 12 g.

Riskabelt drickande:     > 14 standardglas per vecka för män

> 9 standardglas per vecka för kvinnor
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Implementeringsnivåer

 Låg: Identifiering av riskfylld alkoholkonsumtion 

i vissa populationer (dvs: gravida kvinnor, 

alkoholberoende personers barn, etc.)

 Standard: Identifiering av riskfylld 

alkoholkonsumtion i grupper med känd hög 

alkoholkonsumtion (dvs: män i åldern 20-50 år, 

etc.)

 Hög: Screening och enkel intervention för hela 

befolkningen.
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NNT

Antal som behöver behandlas för att en ska 
dra nytta av behandlingen

(NNT – number needed to treat) 
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Källa: Cuijpers P, Riper H & Lemmens L. The effects on mortality of brief interventions for problem drinking: a meta-analysis. Addiction 2004 99 

839-845.
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Tredje kurstillfället: Enkel 

intervention I

 Stages of Change Model

 Förändringsprocesser

 Minimal intervention

 Kommunikationsmodell för en 

hjälprelation
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Bibehållande

Handling

Återfall

Beslutande/

beredd

Förberedelse

Osäker/ambivalent

Permanent 

förändring

Stages of change/motivationscirkel

* Omarbetad från: Prochaska & DiClemente, 1986
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Förändringstadier och 

terapimål
.

Stadium Basmoment Terapimål

Övervägande Omedvetenhet Höja vetskapen

Beredd Ambivalens Undersöka problem. Utveckla

interna avvikelser

Förberedelse Ambivalens Erbjuda neutral information & 

rådgivning och ge olika 

förslag

Handling Engagemang Stärka engagemang och 

handlingskraft

Bibehållande Stabilitet Support

Återfall Förtvivlan Undvik kritik, öka 

självförtroendet, förnya 

engagemanget
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Förändringsprocess

Då personer genomgår en förändringsprocess kan 10 steg i 
utvecklingen identifieras: 
 
Osäker/ambivalent Beslutande/ 

beredd 
Förberedelse Handling Bibehållande 

    

Medvetandegörande    
  

                  Social frigörelse 
                   Lättnad 

 

          Omvärdering av miljö  
  
  

 Omvärdering av sig själv   
  

       Frigörelse-Åtagande     
  

   Förstärkning   
  

   Motkontroll 
  

   Stimulans/kontroll på 
omgivningen 

  

   Stödjande relation 
 

Källa:   WHO. Skills for Change. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe;1998
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Minimal och Enkel Intervention 

Slumpmässig

Rådgivnings-

baserad

Med eller utan 

uppföljning

Upp till 10 minuter

Material för 

självhjälp

Vanligtvis planerad

Motivations-
baserad

Med planerad 
uppföljning

Upp till 30 minuter

Material för 
självhjälp

MINIMAL ENKEL
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Minimal intervention

( 5 A metoden*)
 Fråga/analysera: Om personen dricker och de faktorer 

som skulle kunna påverka valet av ett ändrat beteende, 
mål och metoder.

 Råd: Ge klara, specifika och personliga råd för ett ändrat 
beteende, inkl information om personliga risker resp 
fördelar då det gäller den personliga hälsan. 

 Enas om: Välj målsättning för behandling och metoder 
som motsvarar personens villighet att ändra 
dryckesmönster.

 Assist: Hjälp personer som dricker att nå de 
överenskomna målen genom att ge  dem kännedom, 
attityder, träning, självförtroende samt socialt stöd för att 
ändra sitt beteende. 

 Ordna: Registrera uppföljningskontakter för att ge stöd.
* Omarbetad från: Whitlock et al., 2004
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Kommunikationsmodell
av Thomas Gordon

Vad klienten sade

Vad klienten menade

Vad klinikern uppfattade

att klienten menade

Vad klinikern hörde

* Omarbetad från http://www.gordontraining.com/aboutdtg.asp
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Fjärde kurstillfället: Enkel Intervention II

Öppningsstrategi

Basinnehåll i enkel intervention:

Metod

Innehåll

Förhindrande av återfall: hjälp till 

återhämtning
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Öppningsstrategier
Öppna frågor

Bekräftelse

Lyssna uppmärksamt

Sammanfattning

Motstånd

FortsättningFörändringsstrategi

Förändrings

-samtal 
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Centrala delar i kort 

intervention
 

Empatiskt förhållningssätt  Inge självförtroende 

Innehåll i kort intervention 

 
1. Ge feedback 
2. Ge råd, med tillåtelse 
3. Bedöm viljan att ändra beteende 
4. Diskutera mål och taktik 
5. Övervaka framsteg 

 
 

Betona patientens eget ansvar 

* Omarbetad från http://www.alcoholcme.com
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Vad orsakar återfall?

 Nedstämdhet/oro

 Önskan att förhöja positiva 
känslotillstånd

 Frestelser eller stark längtan att dricka

 Grupptryck, omgivningens förväntningar
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Förebyggande av återfall: 

Hjälp till framsteg

 Bekräfta patientens känslor.

 Kontrollera: avsteg eller återfall?

 Identifiera högrisksituationer.

 Identifiera bättre coping-strategier.

 Kontrollera behov av specialisthjälp.

 Kontrollera viljan till förändring.



PHEPA Projektet 35

Femte kurstillfället: Alkoholberoende

 Diagnoskriterier

 Behandling i primärvården

 Behandlingskriterier

 Normer för avgiftning och rehabilitering

 Remiss till specialist

 Uppdelad behandling
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ICD-10 diagnoskriterier för 

alkoholberoende
En slutlig diagnostisering av alkoholberoende ska endast göras om 
minst tre av följande kriterier varit uppfyllda samtidigt under samma 
12-månadersperiod:

 Ett starkt behov (”sug”) eller tvång att dricka alkohol.

 Svårigheter att kontrollera alkoholkonsumtionen. 

 Abstinensbesvär som tar sig fysiskt uttryck då konsumtion av alkohol 
upphör eller minskar (dvs. skakningar, svettningar, hjärtklappning, oro, 
sömnsvårigheter, eller mindre vanliga; krampanfall, förvirring eller 
hallucinationer) eller drickande för att minska eller undvika abstinensbesvär.

 Ökad tolerans som att större mängd alkohol måste konsumeras för att få 
önskad effekt.

 Tilltagande ointresse för andra saker på grund av alkohol samt att mycket 
tid ägnas åt att handla alkohol, dricka den samt återhämta sig från 
drickandet (drickandet har en framträdande roll).

 Drickandet fortsätter trots vetskap om de fysiska och psykiska skador som 
det sannolikt leder till eller förvärrar, t ex leverskador, nedstämdhet som följd 
av periodvis intensiv konsumtion, alkoholrelaterad funktionsnedsättning eller 
kognitiv funktionsnedsättning. 
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Behandling i primärvården

 Personer med riskfylld alkoholkonsumtion

 Personer med skadlig alkoholkonsumtion

 Personer med alkoholberoende om:

 Patienten går med på att avhålla sig även om 

han/hon själv inte anser sig vara beroende

 Patienten vägrar att remitteras till specialist

 Patienten har inte några allvarliga psykiska, sociala 

eller medicinska komplikationer

Källa:  (1)Servei Català de la Salut. Criteris per a la derivació i interconsulta entre l’atenció primària i els serveis de salut 

mental i d’atenció a les drogodependències. SCS;1996  (2) Departament de Sanitat i Seguretat Social. L’atenció primària 

de salut i les drogodependències. Generalitat de Catalunya; 1992
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När behövs remiss till 

specialist?

Tidigare behandlingsförsök misslyckats.

Allvarliga komplikationer:

Risk för måttliga eller allvarliga abstinensbesvär 

föreligger.

Allvarlig medicinsk sjukdom.

Familjen kan inte stötta.

Psykisk sjukdom.

Regelbunden användning av andra 

beroendeframkallande substanser.

Behandlingen kan inte utföras i primärvården.
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Normer för avgiftning

 Tidigare DT eller kramper

 Abstinensbesvär på morgonen

 Dricker direkt på morgonen

 Patienten villig att medicineras

 Tydliga abstinensbesvär

 Allvarlig psykisk sjukdom
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Kriterier för avgiftning i 

öppenvård
 Daglig alkoholkonsumtion under 25 standardglas per dag.

 Inga allvarliga medicinska eller psykiska komplikationer

 Krav på patienten:

Avstå från alkohol under avgiftningen

Stanna hemma

Undvika situationer som medför risk för 
alkoholkonsumtion.

 En anhörig utan problem med beroende måste ansvara för 
att övervaka medicinering och behandling.

 Alkoholhaltiga drycker får inte finnas i hemmet under 
avgiftningen.

 Daglig kontakt med läkare eller sjuksköterska (personligen 
eller via telefon)
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Kontraindikation för avgiftning i 

öppenvård
 Förvirringstillstånd eller hallucinationer.

 Tidigare kända komplicerade abstinensbesvär.

 Epilepsi eller tidigare krampanfall.

 Låg nutritionsstatus.

 Kraftiga kräkningar eller diarré.

 Risk för självmord.

 Allvarligt beroende i kombination med vägran att undersökas 
dagligen.

 Misslyckat avgiftningsförsök med hjälp hemifrån.

 Okontrollerbara abstinensbesvär.

 Akut fysisk eller psykisk sjukdom.

 Narkotikamissbruk.

 Brist på stöd i hemmiljön vid avhållsamhet.

Källa: Scottish Intercollegiate Guidelines Network. The management of harmful drinking and alcohol dependence in 

primary care. A national clinical guideline. Draft 2.11, 2003.
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Dosering för avgiftning i 

öppenvård
 Diazepam, 5 mg  

Dos Låg Hög 

1 1-1-1 4-4-4 

2 1-0-1 4-3-4 

3 0-0-1 3-3-4 

4 STOP 3-3-3 

5  3-2-3 

6  2-2-3 

7  2-1-3 

8  1-1-3 

9  1-1-2 

10  1-1-1 

11  1-0-1 

12  0-0-1 

13  STOP 
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Rehabilitering

Psykosociala metoder
Enkel intervention och uppföljning

Gruppterapi

Familjestöd

Behandling mot abstinensbesvär
Acamprosate (Campral) 2 g/dag

Naltrexone (ReVia) 50 mg/dag

Aversionsmedel
Disulfiram (Antabus) 250 mg/dag
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Normer för samordnad 

behandling

 Behandling av abstinenta patienter i 

psykosocial specialistvård 

 Patient som önskar börja behandling men 

vägrar specialistvård

 Okomplicerade fall som kan avgiftas i 

hemmet

 Patienter med andra kroniska sjukdomar, 

som måste övervakas av vårdcentralen


