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SAMMANFATTNING 
 
Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat under senare år. En relativt stor andel av 
primärvårdens patienter har riskabla alkoholvanor eller alkoholrelaterade besvär. Trots 
påvisad effekt av alkoholförebyggande insatser inom primärvården visar studier att läkares 
benägenhet att ta upp alkoholfrågan med sina patienter är förhållandevis låg. Syftet med 
studien var att undersöka och analysera familjeläkare och ST-läkares arbete med 
alkoholfrågan i samband med patientmöten i Landstinget Västmanlands närsjukvård, samt 
studera möjliggörande faktorer för att bedriva detta arbete. En enkätundersökning 
genomfördes bland samtliga familjeläkare och ST-läkare i länet. Svarsfrekvensen var 49 
procent. Resultatet visar att knappt 70 procent av läkarna regelbundet tar upp alkoholfrågan 
med patienter. Om en patient har ett riskbruk påbörjas vanligen ett samtal för att motivera till 
minskad alkoholkonsumtion. Vanligaste orsakerna till att ta upp alkoholfrågan är 
alkoholrelaterade symptom eller att det ingår i rutinerna. Tidsbrist är vanligaste anledningen 
till att inte ta upp frågan. Nästan hälften av läkarna har inte utbildats i att hantera alkohol och 
riskbruk och/eller i Motiverande samtal (MI) under senare år. Läkare som utbildats i MI tar 
mer frekvent upp alkoholfrågan än de som inte utbildats. Bättre möjlighet att remittera till 
stödinsatser och mer tid till förebyggande och hälsofrämjande arbete kan öka läkarnas 
alkoholförebyggande insatser. 
  
Nyckelord: alkohol, enkätundersökning, läkare, primärvård, riskbruk, Riskbruksprojektet.  
 
ABSTRACT 
 
The consumption of alcohol in Sweden has increased over the last years. A relative large 
proportion of the patients in the primary health care have risky alcohol habits or symptoms 
that are alcohol-related. Studies have shown that despite confirmed effects of alcohol 
preventive interventions within the primary health care doctors tend to rarely ask patients 
about alcohol consumption. The aim with this study was to investigate and analyze how the 
general practitioners and the registered physicians in specialist training in the County of 
Västmanland work with the alcohol issue with their patients, and to study possibilities in order 
to carry out this work. The study consisted of a questionnaire survey among all general 
practitioners and specialist doctors in the County. Forty-nine percent responded. The result 
shows that almost 70 percents of the doctors frequently discuss alcohol with their patients. 
The most common reasons for asking patients about their drinking habits are that the patient 
has alcohol-related symptoms or that it is a part of the routines. Lack of time is the most 
common reason to not discuss alcohol. Between 40 and 50 percents has not been educated in 
handling alcohol and risky drinking and/or in Motivational interviewing (MI) in recent years. 
Doctors that have been educated in MI discuss alcohol more frequently than those without 
education. Improved opportunities to remit to specialists and more time for preventive and 
health promoting work can increase the alcohol preventive intervention activities of the 
doctors.  
 
Keywords: alcohol, general practitioners, primary health care, Riskbruksprojektet, risky 
drinking, questionnaire survey.  
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1 INLEDNING 
 
Den ökande alkoholkonsumtionen är ett av de enskilt största hoten mot folkhälsan i 
västvärlden. I Sverige har konsumtionen av alkohol stigit med 30 procent under det senaste 
decenniet. Som en följd av utvecklingen ökar även andelen individer som har ett riskbruk av 
alkohol i befolkningen. Ett riskbruk kan leda till social, ekonomisk och medicinsk 
problematik för individer och deras anhöriga. Den stigande alkoholkonsumtionen medför att 
det alkoholrelaterade skadepanoramat vidgas, vilket även för med sig tunga kostnader ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv, inte minst för hälso- och sjukvården.  
 
Den alkoholrelaterade ohälsan i befolkningen är i stor utsträckning förebyggbar. Förändrade 
alkoholpolitiska förutsättningar i och med globaliseringen har dock medfört att tillgången på 
alkohol i samhället har ökat. I samband med denna utveckling har Sveriges restriktiva 
alkoholpolitik försvagats och därmed blir andra alkoholförebyggande insatser i samhället allt 
viktigare.  
 
En relativt stor andel av de patienter som kommer i kontakt med primärvården söker för 
besvär som är relaterade till alkohol eller andra levnadsvanor. Som en del i nya 
alkoholpolitiska åtgärder utbildar Riskbruksprojektet hälso- och sjukvårdspersonal för att de 
ska kunna samtala med sina patienter om alkohol. Det finns stor potential och vetenskapligt 
stöd för att arbeta alkoholförebyggande inom hälso- och sjukvården, främst inom 
primärvården. Trots vetenskapliga belägg pekar studier på att detta arbetssätt inte fått önskad 
genomslagskraft och att personalens benägenhet att uppmärksamma alkohol är relativt låg. 
Därmed anses det vara viktigt att belysa insatserna bland läkare i primärvården när det gäller 
deras arbete med alkoholfrågan. Läkarna anses ha en betydande roll i detta arbete inom 
primärvården.  
 
I samband med examensarbetet i folkhälsovetenskap på grundnivå genomförde författaren en 
utvärdering av barnmorskornas arbete med alkoholfrågan, på uppdrag av Landstinget 
Västmanlands Riskbruksprojekt. Ett antal barnmorskor intervjuades och resultatet visade 
bland annat på vikten av gemensamma strategier och samarbete mellan olika personalgrupper 
på vårdcentralerna i det alkoholförebyggande arbetet (Nordin 2008). Utvärderingen gav en 
förförståelse inom området och den aktuella studien bygger på ett fortsatt samarbete med 
Riskbruksprojektet i länet, med inriktning på läkarnas arbete med patienters alkoholvanor. 
Förhoppningen är att denna studie ska kunna utgöra ett bidrag till arbetet med att utveckla 
Landstingets alkoholförebyggande insatser.   
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2 BAKGRUND 
 

2.1 Begreppsdefinitioner 
 
Folkhälsa – ”Ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som 
fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så 
bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt” (Janlert 2000 s. 97). 
 
Familjeläkare – specialist i allmänmedicin, verksam inom primärvård.1  
 
Hälsa – ”Ett tillstånd av totalt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte bara frånvaro 
av sjukdom” (WHO 1948 s. 2). I samband med Världshälsoorganisationens (WHO) konferens 
i Ottawa år 1986 betonades hälsa som en resurs i vardagslivet och som en förutsättning för 
mänsklig utveckling, inte som ett mål i sig (WHO 1986). 
 
Hälsofrämjande arbete – en process som ger människor möjlighet att ta kontroll över och 
förbättra sin hälsa (WHO 1986). 
 
Riskbruk – ”Riskbruk är ett bruk av alkohol som är eller kan bli skadligt, men där beroende 
inte föreligger” (Svensk Förening för Allmänmedicin, SFAM). Ur medicinsk synpunkt bör 
män inte dricka mer än två standardglas per dag och kvinnor inte mer än ett till ett och ett 
halvt standardglas per dag, eller fjorton respektive nio standardglas per vecka. Ett 
standardglas motsvarar 66 centiliter lättöl, 50 centiliter folköl, 33 centiliter starköl, tolv till 
femton centiliter vin, åtta centiliter starkvin eller fyra centiliter sprit. Allt berusningsdrickande 
innebär en medicinsk risk. Med berusningsdrickande menas mer än fem standardglas vid ett 
och samma tillfälle för män samt mer än fyra standardglas för kvinnor.2 
 
Motiverande Samtal (Motivational Interviewing, MI) – ett styrande, individcentrerat 
förhållningssätt för att hjälpa individen att utröna och lösa ambivalens vid förändring av ett 
beteende (Miller & Rollnick 2002). 
 
Sekundärprevention – ”Tidig diagnos och behandling av sjukdom som syftar till att minska 
prevalens genom att förkorta en sjukdoms varaktighet” (Janlert 2000 s. 260).    
 
Sjukdomsförebyggande arbete - insats som avser att förebygga ohälsa genom att minimera 
riskfaktorer och stärka skyddsfaktorer (Janlert 2000). 
 
ST-läkare – läkare som genomgår femårig specialisttjänstgöring, efter avlagd grundexamen.3 
 

2.2 Hälsa, levnadsvanor och hållbar samhällsutveckling 
 
Hälsoutvecklingen i en befolkning påverkas av en mängd bestämningsfaktorer på olika nivåer 
i samhället. På samhällsnivå har politik, samhällsekonomi och välfärdsutveckling betydelse 
för hälsan. Befolkningens hälsa påverkas dessutom av socioekonomiska förutsättningar i form 

                                                 
1 www.ne.se 2010-01-14 
2 www.fhi.se 2009-01-13 
3 www.ne.se 2009-03-17 
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av fördelningen av arbete, utbildning, bostäder, socialförsäkringar samt tillgång till hälso- och 
sjukvård. På individnivå har faktorer som levnadsvanor, socialt nätverk, uppväxtvillkor samt 
ålder, kön och arv inverkan på hälsan (Dahlgren & Whitehead 1991). I detta sammanhang är 
alkohol-, tobak-, kost- och motionsvanor endast en del av ett helhetsperspektiv på hälsa. 
Samtidigt är 40 till 60 procent av den totala ohälsan i västvärlden relaterad till befolkningens 
levnadsvanor (Knoops et al. 2004). Det finns även systematiska skillnader i ohälsa mellan 
socioekonomiska grupper relaterat till levnadsvanor, skillnader som i stor utsträckning är 
beroende av strukturerna i det omgivande samhället. Det innebär att levnadsvanor på individ- 
och gruppnivå inte endast går att ses som självalda (Dahlgren & Whitehead 2006).  
 
Enligt Sveriges folkhälsopolitiska mål och enligt den nationella strategin för hållbar 
samhällsutveckling är arbetet för sunda levnadsvanor en utmaning inom åtskilliga sektorer i 
samhället. Exempelvis betonas det att insatser inom alkoholområdet är viktiga för 
folkhälsoutvecklingen och för den ekonomiska tillväxten i landet (Socialdepartementet 2007; 
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 2005).  
 

2.3 Svenska alkoholvanor i en globaliserad värld 
 
Den ekonomiska globaliseringen har medfört tydliga effekter och förändringar på 
världsmarknaden. Frihandelsavtal, ökad rörlighet, en tilltagande konkurrens som ger sänkta 
priser och ökad tillgänglighet av varor och tjänster har även påverkat inom alkoholområdet. 
Alkoholindustrins marknadsföring och försäljning har förenklats samtidigt som alkoholvanor i 
likhet med andra levnadsvanor sprids världen över. Alkohol ses till viss del som ett mått på 
välfärd och ökad köpkraft i en befolkning. Inom den Europeiska Unionen (EU) har det skett 
en homogenisering inom alkoholområdet. Länderna har kommit närmare varandra avseende 
konsumtionsnivåer och alkoholpolitik. Europa är även den världsdel som både producerar och 
konsumerar mest alkohol (Leifman 2002; Norström 2002; Kjellström, Håkansta & Hogstedt 
2005). 
 
Det svenska konsumtionsmönstret, som kännetecknas av måttlig totalkonsumtion och ett 
återkommande berusningsdrickande på helger, har förstärkts under senare år. Sedan år 2000 
kartläggar Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) utvecklingen 
av den totala alkoholkonsumtionen i Sverige månad för månad, inom ramen för det så kallade 
Monitorprojektet. Statistiken utgår från den registrerade försäljningen på Systembolaget, 
restauranger och i livsmedelsbutiker samt en skattning av oregistrerad konsumtion4 utifrån en 
löpande befolkningsundersökning. Vid 1990-talets början uppgick den totala 
alkoholkonsumtionen varje år till 7,7 liter ren alkohol per invånare över femton år. Därefter 
skedde en ökning fram till år 2004 då konsumtionen var 10,5 liter. Efter konsumtionstoppen 
år 2004 sjönk konsumtionen något fram till år 2006 då den var 9,7 liter och den har därefter 
såväl år 2007 som första kvartalet år 2008 varit på samma höga nivå (Boman et al. 2007; 
SoRAD uå; SoRAD uå). Främst är det vin- och starkölskonsumtionen som har ökat medan det 
har skett en nedgång för den traditionellt höga spritkonsumtionen (FHI 2008a).  
 
Män dricker mer än dubbelt så mycket som kvinnor, 14 respektive 6 liter ren alkohol per 
invånare över femton år (Andreasson & Allebeck 2005). Trots att den svenska 
totalkonsumtionen har ökat ligger den på en relativt låg nivå i jämförelse med Europasnittet 
på 11 liter ren alkohol per person (Institute of Alcohol Studies 2006).  Det bör dock tas 

                                                 
4 Oregistrerad alkoholkonsumtion – införsel, smuggling och hemtillverkning 
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hänsyn till att totalkonsumtionen är ett genomsnitt och i verkligheten är konsumtionen 
snedfördelad i befolkningen, vilket innebär att 10 procent av konsumenterna dricker hälften 
av alkoholen. Den största ökningen totalt sett i Sverige har skett i gruppen unga i åldrarna 18 
till 25 år samt bland medelålders kvinnor (Johansson & Wibring 2005). Statistiska 
centralbyråns (SCB) återkommande undersökning om levnadsförhållanden (ULF) visar även 
en ökning av berusningsdrickandet från mitten av 1990-talet fram till år 2005.5  
 
Sveriges nationella folkhälsoenkät ”Hälsa på lika villkor” från år 2004 visar att 17 procent av 
männen samt 9 procent av kvinnorna i befolkningen är riskkonsumenter av alkohol, vilket 
motsvarar ungefär 800 000 personer. Det finns betydande skillnader mellan socioekonomiska 
grupper samt mellan olika åldergrupper. Den största andelen riskkonsumenter återfinns i 
åldrarna 18 till 29 år samt bland låginkomsttagare (Boström & Nykvist 2004). 
 

2.3.1 Alkoholens skadeverkningar för individ och samhälle 
 
Alkohol orsakar medicinska, sociala och ekonomiska skadeverkningar för enskilda individer 
och för samhället. Globalt svarar alkoholkonsumtion för fyra procent av den totala 
sjukdomsbördan. Det finns dock stora variationer mellan länder och regioner. I utvecklade 
välfärdsstater står alkoholen för omkring tio procent av sjukdomsbördan (WHO 2002; Rehm 
et al. 2004). I Sverige är alkohol en av de viktigaste orsakerna till den ohälsa i befolkningen 
som är förebyggbar (Socialstyrelsen 2008). 
 
Alkohol påverkar hälsan dels genom regelbunden konsumtion som kan få medicinska 
konsekvenser på lång sikt i form av kroniska sjukdomar som leverskador och cancer. Den 
påverkar även genom hög konsumtion vid enstaka tillfällen vilket kan leda till mer akuta 
skadeverkningar som våld, rattonykterhet och förgiftning. Stora mängder alkohol medför även 
risk för skador på hjärta och kärl (Andréasson & Allebeck 2005). Levercirrhos eller så kallad 
skrumplever är en kronisk alkoholrelaterad dödsorsak som ofta fungerar som indikator på 
alkoholkonsumtionen i en befolkning. Det har visat sig finnas ett starkt samband mellan den 
totala alkoholkonsumtionen och levercirrhosdödligheten (Ramstedt 2001). Mellan åren 1997 
och 2006 ökade dödligheten i denna sjukdom med 20 procent i Sverige. Sammantaget dör 
drygt 2 000 personer varje år i förtid på grund av hög alkoholkonsumtion i landet (CAN 
2007).  
 
Måttligt drickande medför få hälsorisker men kan innebära fosterskador, ökad risk för cancer, 
våld och olyckor, problem från mage och tarm samt högt blodtryck. Riskerna ökar med ökad 
konsumtion och riskerna är störst för unga. Kvinnor är i regel känsligare än män samtidigt 
som den alkoholrelaterade dödligheten är högre bland männen. För individer under 50 år 
medför alkohol inga positiva hälsoeffekter och om det finns positiva effekter för dem över 50 
år är enligt forskningen oklart (Andréasson & Allebeck 2005). Det beräknas finnas omkring 
300 000 personer som missbrukar eller är beroende av alkohol i Sverige, varav 50- 100 000 
personer har ett svårt alkoholberoende.  Alkoholberoende är en konsekvens av att under längre 
tid ha druckit riskfyllda mängder av alkohol (SBU 2001; Johansson & Wibring 2005).  
 
De alkoholrelaterade skadeverkningar som påverkar samhället är främst indirekta och sociala 
i form av trafik- och arbetsolyckor, våld och skadegörelse. De bidrar till minskad 
arbetseffektivitet samt påverkar relationer och barns uppväxtmiljö. Enligt det nationella 

                                                 
5 www.scb.se 2009- 03-19 
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kunskapscentret Statens folkhälsoinstitut (FHI) (2008b) växer 20 procent av barnen i Sverige 
upp i ett hushåll där minst en vuxen har ett riskabelt alkoholbeteende.  
 
De samhällsekonomiska kostnaderna för alkoholens skadeverkningar uppgår årligen till 
knappt 30 miljarder svenska kronor. En kostnadsbörda som drabbar flera olika sektorer i 
samhället. I dessa kostnader ingår produktionsbortfall i form av dödsfall, förtidspension och 
sjukfrånvaro, vård och behandling inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och 
kriminalvården, kostnader för rättsväsende samt forskning och förebyggande arbete 
(Johansson et al. 2006).   
 

2.3.2 Förändrade alkoholpolitiska förutsättningar 
 
Ökningen av den totala alkoholkonsumtionen och dess skadeverkningar sedan 1990-talets 
mitt är nära sammankopplad med globaliseringen och det svenska inträdet i EU år 1995. 
Medlemskapet har inneburit att Sveriges restriktiva alkoholpolitik försvagats. Tidigare har 
hög beskattning varit det huvudsakliga och mest effektiva instrumentet för att begränsa 
alkoholkonsumtionen i Sverige. Därutöver har alkoholpolitikens linjer varit 
försäljningsmonopol, strikta bestämmelser för alkoholservering, åldersgränser, reklamförbud 
samt hård lagstiftning mot rattonykterhet. Dessutom har alkoholforskning, alkoholinformation 
och vård av alkoholberoende prioriterats (Leifman 2002; Andréasson & Allebeck 2005; SOU 
2005; Andréasson et al. 2006). 
 
EU-medlemskapet har medfört att Sverige inte längre självt kan bestämma hur beskattningen 
ska utformas. Priset på alkohol har sänkts och tillgängligheten har ökat genom kraftigt höjda 
införselkvoter samt genom Systembolagets utökade öppettider. I likhet med annan 
konsumtion är priset och tillgängligheten på alkohol högst avgörande faktorer för 
totalkonsumtionen och därmed även de alkoholrelaterade skadeverkningarnas omfattning 
(Leifman 2002; Andréasson & Allebeck 2005; SOU 2005; Andréasson et al. 2006). 
 
Merparten av länderna inom EU har ett annat förhållningsätt till alkohol än Sverige, både 
avseende konsumtionsvanor och politik. En förändring kan dock skönjas på senare år och 
samtidigt som Sverige går mot en mindre restriktiv hållning har många länder i Sydeuropa 
skärpt sina insatser på alkoholområdet, med en något minskad konsumtion som följd 
(Leifman 2002). År 2006 presenterade den Europeiska kommissionen ett policydokument för 
att stödja medlemsländernas alkoholförebyggande arbete. Samtidigt finns det starka krafter 
inom unionen som främst ser alkohol som en fråga för jordbrukspolitik och skatter, inte som 
ett hot mot befolkningens hälsa. WHO har länge uppmärksammat och arbetat för att reducera 
alkoholens negativa effekter, främst inom organisationens Europaregion (Andreasson et al. 
2007). År 2005 antogs ”Framework for alcohol policy in the WHO European Region”. Under 
år 2008 beslutades att det även ska tas fram en global strategi inom det alkoholförebyggande 
området.6 
 
I takt med att de traditionella politiska medlen har urholkats i Sverige ökar vikten och behovet 
av andra, alternativa alkoholförebyggande insatser i samhället. År 2005 beslutade regeringen 
om en ny handlingsplan för det alkohol- och narkotikaförebyggande arbetet för perioden år 
2006 till år 2010. Det alkoholpolitiska målet är att minska alkoholens medicinska och sociala 
skadeverkningar genom att till viss del ersätta den försvagade nationella politiken med ett 

                                                 
6 www.euro.who.int 2009-03-25 
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stärkt lokalt förebyggande arbete. Det lokala arbetet ska stimuleras genom statsbidrag, bland 
annat genom att prioritera insatser via Riskbruksprojektet med sekundär alkoholprevention 
inom hälso- och sjukvården (Socialdepartementet 2005). Målområde 11 ”Tobak, alkohol, 
narkotika, doping och spel” i folkhälsopropositionen från år 2007 belyser vikten av att 
begränsa alkoholens negativa effekter. FHI har en central roll som ansvarig myndighet för 
uppföljning av insatser inom målområdet och propositionen poängterar även landstingens 
funktion i detta arbete (Socialdepartementet 2007).  
 

2.4 Strategier för hälsofrämjande hälso- och sjukvård  
 
Traditionellt domineras hälso- och sjukvården av ett patogent synsätt vilket innebär att den är 
sjukdomsorienterad och fokuserar på behandlande insatser.  Det finns dock ett behov av att 
sektorn antar ett mer preventivt angreppssätt för att förebygga uppkomst av ohälsa och inte 
enbart riktar in sig på att bota sjukdom i befolkningen (Socialdepartementet 2002). 
Argumenten för att satsa alkoholförebyggande eller på annan levnadsvanerelaterad prevention 
är både solidariska och ekonomiska. Socialstyrelsens lägesbeskrivning av hälso- och 
sjukvårdens hälsofrämjande och förebyggande arbete visar att det är vanligt förekommande 
med övergripande formuleringar om folkhälsa, hälsofrämjande och förebyggande insatser i 
landstingens styrdokument. Alkohol nämns i 75 procent av landstingens styrande dokument 
och 30 procent av landets vårdcentraler har rutiner eller program för hur personalen ska ta upp 
alkoholfrågor med patienter (Socialstyrelsen 2005). 
  
Det framkommer dock även i Socialstyrelsens rapport att det förebyggande arbetet har lägre 
status i förhållande till behandlande insatser samt att de förebyggande åtgärder som bedrivs 
sällan följs upp. Hälso- och sjukvårdspersonalen saknar i regel utbildning i att arbeta 
förebyggande och hälsofrämjande. Personalen ser till viss del dessa insatser som tids- och 
resurskrävande merarbete som sjukvården inte ska behöva ta ansvar för (Socialstyrelsen 
2005). 
 
I den svenska Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som trädde i kraft år 1982 åläggs hälso- och 
sjukvården att förutom behandling och rehabilitering även förebygga ohälsa i befolkningen. I 
HSL paragraf 2 c står det att ”Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Den 
som vänder sig till hälso- och sjukvården skall när det är lämpligt ges upplysningar om 
metoder för att förebygga sjukdom eller skada” (Hälso- och sjukvårdslag SFS 1982). Under 
WHO:s konferens i Ottawa år 1986 fastslogs att det sjukdomsförebyggande och 
hälsofrämjande arbetet inom hälso- och sjukvården ska konkritiseras och stärkas (WHO 
1986).  
  
Enligt Sveriges nationella ”Mål för folkhälsan” har sektorn en viktig funktion i den 
långsiktiga folkhälsoutvecklingen genom sin kompetens, kunskap och auktoritet. Målområde 
6 ”En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård” fokuserar på att ett hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande perspektiv ska integreras som en naturlig del inom hela hälso- och 
sjukvårdens verksamhet. Potentialen för förebyggande insatser inom hälso- och sjukvården 
ligger främst i det vardagliga mötet med patienten och den stora kontaktytan mot hela 
befolkningen. Hälso- och sjukvården får därigenom möjlighet till inblick i stora delar av 
befolkningens levnadsförhållanden. Främst primärvården kommer i kontakt med individer 
innan olika former av riskbeteenden gett ett tydligt utslag i ohälsa (Socialdepartementet 2002; 
Socialdepartementet 2007).  
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2.4.1 Alkoholförebyggande arbete inom primärvården 
 
Inom primärvården i Sverige finns det över 1 000 vårdcentraler, distriktssköterske- och 
husläkarmottagningar. Primärvårdens läkare tar emot omkring 12 miljoner enskilda besök 
varje år.7  En stor andel av besöken hos primärvården är levnadsvanerelaterade och individer 
med hög alkoholkonsumtion söker vård i större utsträckning än övriga befolkningen. 
Alkoholkonsumtion uppskattas medföra omkring 380 000 patientfall varje år för 
primärvården och många av deras patienter har riskabla alkoholvanor (Andréasson & 
Graffman 2002; Johansson et al. 2006).  
 
Det finns ett väldokumenterat vetenskapligt stöd för goda resultat av sekundär 
alkoholprevention utförd av hälso- och sjukvårdspersonal. Flertalet studier visar på 
signifikanta förändringar i individers alkoholbeteende (SBU 2001; Fleming et al. 2002; Babor 
et al. 2006). Trots detta blir patienterna sällan tillfrågade om sina alkoholvanor och andelen 
patienter som får råd från vårdpersonal om alkohol är ännu lägre (Kaner et al. 2001; Aalto et 
al. 2002; Holmqvist et al. 2008; Socialstyrelsen 2008).  
  
Med sekundär alkoholprevention inom hälso- och sjukvården menas att tidigt uppmärksamma 
och behandla individer med riskabel alkoholkonsumtion, för att förhindra alkoholrelaterade 
skadeverkningar samt utveckling av missbruk och beroende. Personalen uppmärksammar ett 
riskbruk genom en så kallad kort intervention. Grunderna i denna metod innebär att ställa ett 
fåtal frågor om patientens alkoholvanor, för att sedan informera om riskerna med alkohol. Om 
ett riskbruk identifieras ger personalen råd och inleder ett samtal för att försöka motivera 
patienten till att förändra sin konsumtion. För att utföra interventionen krävs en utbildning om 
en till två dagar för personalen (SBU 2001).  
 
Det har visat sig att 30 procent av de högkonsumenter som får rådet av sin läkare att minska 
sin alkoholkonsumtion, gör det (SBU 2001). Sekundär alkoholprevention är en av de mest 
kostnadseffektiva åtgärder som kan utföras inom hälso- och sjukvårdssektorn (SBU 2001; 
Wutzke et al. 2001; Fleming et al. 2002; Babor et al. 2006). 
 
För att underlätta identifikation av riskbruk kan personalen använda sig av speciellt framtagna 
screeningmetoder8 som exempelvis AUDIT9 och CAGE10 (Socialstyrelsen 2007). I 
motivations- och förändringsarbetet kan med fördel Motiverande samtal (MI) användas 
(Burke, Arkowitz & Menchola 2003; Rudbak 2005; Forsberg 2006). MI är en 
evidensbaserad11 samtalsteknik som har utvecklats av psykologer inom den specialiserade 
beroendevården och som används för att motivera individer att förändra sina levnadsvanor. 
Samtalstekniken har visat sig vara effektfull vid hög alkoholkonsumtion och behandling av 
alkoholberoende (Forsberg 2006). MI bygger på individens egna erfarenheter och istället för 
att bli tillsagd hur individen bör agera ges möjligheten att komma med egna tankar och 
lösningar på det aktuella problemet (Miller & Rollnick 2002).  

                                                 
7 www.skl.se 2009-10-20  
8 Screening – test eller undersökning för att påvisa sjukdom, hälsobesvär, missbruk eller riskfaktor som individen 
inte känner till.  
9 AUDIT – Alcohol Use Disorder Identification Test. Frågeformulär om alkoholvanor avsett för tidig upptäckt 
av skadligt drickande, framtaget av WHO. 
10 CAGE – Cut down, Annoy, Guilt, Eye opener. Frågeformulär för upptäckt och kartläggning av missbruk och 
beroende.  
11 Evidensbaserad – arbete eller metod som bygger på bästa tillgängliga kunskap baserat på aktuell forskning och 
beprövad erfarenhet.  
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Det är viktigt att MI anpassas till var i förändringsprocessen individen befinner sig. Det beror 
på att en beteendeförändring innebär en process som består av olika steg (Prochaska & 
DiClemente 1986). Forskning påvisar att vårdpersonal behöver minst två till tre dagars 
utbildning i MI för att lära sig att använda tekniken. Därefter krävs systematisk träning och 
handledning för att behålla kunskaperna (Forsberg 2006). 
 
De första studierna som pekade på effekter av kort intervention kom för 20 år sedan. Som 
tidigare nämnts finns det dock svårigheter med att sprida och implementera metoden inom 
hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen 2008). Svårigheterna kan bero på organisatoriska 
faktorer och arbetsrutiner i verksamheten, att en del av personalen inte är benägna att arbeta 
förebyggande och ta upp alkoholfrågan eller att det saknas kunskap och utbildning bland 
personalen (SBU 2001). Risken finns även att primärvårdspersonalen inte erfar att det 
alkoholförebyggande arbetet ger resultat eftersom vinsterna av liknande insatser inte är 
omedelbara. De långsiktiga förtjänsterna av arbetet tillfaller möjligen även främst andra 
aktörer i samhället (Leifman, Källmén & Nork 2008).  
 
Den kritik som riktats mot de goda resultat som har uppnåtts av sekundär alkoholprevention 
vid olika studier är att interventionerna ofta har genomförts av speciellt tränad och motiverad 
personal. Risken finns att metoden i någon mån överskattats och att det inte går att förvänta 
sig samma resultat i det vardagliga arbetet, vilket kan medföra att personalen tappar 
förtroendet för metoden (Bendtsen 2002). Enligt Bendtsen är det dessutom tveksamt om 
enbart utbildning kan få personalen att förändra och utveckla sitt arbetssätt för att mer 
rutinmässigt ta upp frågan om alkohol. Möjligen krävs organisatoriska förändringar samt 
tydligare riktlinjer inom hälso- och sjukvården.  
 

2.4.2 Implementering av hälsofrämjande och förebyggande arbete 

 
Implementering handlar om att omvandla policy till praktik. En definition lyder: ”en 
sammansättning specifika aktiviteter som har till syfte att få en ny metod med kända aspekter 
att bedrivas i ordinarie verksamhet” (Fixen et al. 2005). Centralt i implementeringsprocessen 
är att det finns ett behov om att införa en ny metod i en verksamhet. Ett beslut fattas, varpå 
planering för förändring sker. De faktiska aktiviteterna integreras och utvärderas för att 
därefter anpassas och institutionaliseras (Guldbrandsson 2007). 
 
Implementering av folkhälsoinsatser är ett förhållandevis obeforskat fält (Buse, Mays & Walt 
2005). Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser handlar i regel om relativt 
komplexa och långsiktiga åtgärder som kräver beteendeförändring och involverar ett flertal 
aktörer och insatser på olika nivåer i stora organisationer. Komplexa insatser av detta slag är 
ofta mer komplicerade att implementera i en verksamhet, jämfört med mindre omfattande 
metoder eller produkter (Guldbrandsson 2007).  
 
Australienska forskare har identifierat en rad faktorer för framgångsrik implementering inom 
primärvården. Enligt The Royal Australian College of General Practitioners (RACGP) (2006) 
är evidensen en förutsättning för att en ny metod eller ett nytt arbetssätt ska ha möjlighet att 
implementeras i primärvården. Rutinmässigt användande av en evidensbaserad metod sker 
dock sällan automatiskt utan kräver kunskap om hur verksamheten i fråga är uppbyggd och 
vilka faktorer som påverkar implementeringsprocessen (Buse, Mays & Walt 2005). Det är 
inte tillräckligt med informations- och utbildningsinsatser för att implementera en metod, eller 
för att få tillstånd en beteendeförändring. Utbildning av en personalgrupp är ofta en 
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förutsättning för att påbörja och genomföra en förändringsprocess, dock räcker sällan detta 
som incitament för att vidmakthålla en förändring. Det går därmed inte att förutsätta att 
kunskap garanterar ett förändrat arbetssätt (Guldbrandsson 2007).  
 
I regel krävs det en kombination av insatser för att nå framgång med en implementering. I 
detta arbete behövs både policys, resurser, kunskap och tillämpbara metoder. Dessutom är 
tydliga uppdragsbeskrivningar samt förankring och stöd från högre ledningsnivå inom en 
organisation viktigt. Det är även fördelaktigt om insatsen i fråga överrensstämmer med 
arbetssättet som råder i den verksamhet där den ska införas (Spak & Andersson uå). 
 

2.4.3 Riskbruksprojektet  

 
Det nationella Riskbruksprojektet startade år 2004 på uppdrag av regeringen, som en del i 
nationella alkoholpolitiska åtgärder. Projektet initierades av det Familjemedicinska institutet 
(FAMMI) och är sedan år 2006 förlagt vid FHI. Då FHI övertog ansvaret innebar detta att 
projektet integrerades i institutets arbete med den nationella folkhälsopolitiken, inom ramen 
för målområde 6 ”Hälsofrämjande hälso- och sjukvård”. Det övergripande syftet med 
projektet är att stimulera till utveckling av metoder, kompetens och insatser inom det 
alkoholförebyggande området i hälso- och sjukvården. Målet med projektet är att frågan om 
alkohol ska bli etablerad i det vardagliga arbetet inom hälso- och sjukvården på ett sätt som 
motsvarar den betydelse alkohol har för uppkomst av ohälsa.12  
 
Arbetet inom projektet har skett och sker i flera steg och på olika organisationsnivåer. En 
central del är utbildning och andra kompetenshöjande aktiviteter till personal inom 
primärvården om hur de kan samtala med sina patienter om alkohol. Dessutom genomförs 
insatser för att förankra frågorna bland landstingspolitiker och i primärvårdsledning samt för 
att etablera projektledare och resurspersoner i landstingen som kan driva det regionala 
arbetet.13 
 
På nationell nivå finns elva delprojekt som innefattar tobak, MI, Alkoholhjälpen14, 
barnhälsovård, företagshälsovård, familjecentraler, sjukhus och universitet/högskolor samt 
läkare, barnmorskor och distriktssköterskor/mottagningssjuksköterskor. Dessutom pågår 
regionala Riskbruksprojekt i landets 21 landsting och regioner.15  
 
Insatserna i projektet finansieras främst med statliga medel via Socialdepartementet och under 
senare år har regeringens satsning på Riskbruksprojektet intensifierats med ett utökat 
ekonomiskt stöd i enlighet med ”En förnyad folkhälsopolitik” (Socialdepartementet 2007). 
Under år 2009 har satsningen utökats till att omfatta tobaksprevention och totalt avsattes 21 
miljoner kronor till landstingens arbete under detta år. En förutsättning för att landstingen ska 
beviljas statligt ekonomiskt stöd är att de själva bidrar med lika mycket pengar. En vidare 
finansiering av landstingens arbete efter år 2010 är dock oklar, då projekttiden enligt planerat 
är över.16 
 

                                                 
12 www.fhi.se/riskbruksprojektet 2009-05-16 
13 Ibid  
14 Alkoholhjälpen – självhjälp via Internet 
15 www.fhi.se/riskbruksprojektet 2009-05-16  
16 Ibid  
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2.5 Alkoholförebyggande arbete bland läkare i primärvården 
 
Trots påvisad effektivitet av alkoholförebyggande insatser inom primärvården visar ett flertal 
nationella och internationella studier att läkares benägenhet att ta upp alkoholfrågan med sina 
patienter är relativt låg (Roche & Freeman 2004; Holmqvist et al. 2008; Socialstyrelsen 
2008). År 2005 beslutade Riskbruksprojektet att genomföra en nationell kartläggning av 
erfarenheter, kunskaper och attityder till det alkoholförebyggande arbetet bland familjeläkare 
och ST-läkare i primärvården. Undersökningen visade att omkring 80 procent av läkarna 
ansåg att det var mycket viktigt att identifiera och ge råd till patienter med riskabel 
alkoholkonsumtion. Det resultatet kan ställas i jämförelse till att det var knappt 50 procent 
som alltid eller ofta tog upp alkoholfrågan med sina patienter. Alkohol visade sig även vara 
den levnadsvanefråga som uppmärksammades i minst utsträckning i jämförelse med rökning, 
fysisk aktivitet, övervikt och stress (Holmqvist et al. 2008).  
 
Vid årsskiftet år 2008/2009 genomfördes en uppföljning av kartläggningen för att följa hur 
arbetet inom alkoholområdet har utvecklats sedan baslinjeundersökningen år 2006. Resultatet 
från år 2009 visade att 58 procent av läkarna alltid eller ofta tar upp alkoholfrågan med sina 
patienter, vilket innebär en ökning med åtta procent från år 2006. Uppföljningen visade även 
en ökning av andelen läkare som använder sig av formulär som AUDIT i samband med att de 
tar upp alkoholfrågan (FHI 2009).  
 
De vanligaste utgångspunkterna för att ta upp alkohol med patienterna var att det ingick i 
läkarnas rutiner eller att de bedömde att det fanns klinisk relevans att ta upp frågan (FHI 
2009). Även Johansson, Bendtsen och Åkerlind (2002) och Brännström (2006) har konstaterat 
att läkare oftare frågar om alkohol om de bedömer att alkohol påverkar den specifika 
diagnosen hos en patient eller om patienten uppvisar symptom som kan kopplas till en hög 
alkoholkonsumtion.   
 

2.5.1 Möjligheter och hinder i läkarnas alkoholförebyggande arbete 

 
Forskning har påvisat effekten och vikten av utbildning inom alkoholområdet. Ju mer 
utbildning läkare har fått inom området desto större benägenhet har de att ta upp frågan om 
alkohol med sina patienter. Läkarna tenderar även att ge råd till patienter med riskbruk i större 
utsträckning ju mer utbildning de har tagit del av (Aalto et al. 2001; Kaner et al. 2001; 
Andersson et al. 2003; Brännström 2006; Holmqvist et al. 2008). Utbildningen ökar läkarnas 
kompetens inom området, de blir säkrare och tryggare i samband med att alkohol tas upp, 
vilket även kan öka deras engagemang för frågan (Andersson et al. 2003). I detta 
sammanhang kan det nämnas att omkring 65 procent av familjeläkarna och ST-läkarna i 
Sverige har genomgått utbildning i riskbruk av alkohol under sin yrkesverksamma tid. 
Andelen utbildade läkare skiftar dock mellan 59 och 80 procent i de olika länen. Vad det 
gäller utbildning i MI har 50 procent av landets läkare utbildats, med en variation mellan 40 
och 70 procent i länen (FHI 2009). 
 
Enligt Socialstyrelsen (2008) har läkare i primärvården varit den svåraste yrkesgruppen att nå 
med utbildningsinsatser inom alkoholområdet. ST-läkare har nåtts i något högre grad än 
familjeläkare. Otillräcklig utbildning och träning genererar brist på kunskap och kompetens 
inom området vilket utgör en barriär för läkarna i arbetet med alkoholfrågan (McAvoy 2001; 
Andreasson & Graffman 2002). Kunskapsbristen kan exempelvis göra att läkarna inte vet hur 
de ska identifiera ett riskbruk om patienten inte har tydliga alkoholrelaterade symptom, samt 
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att de saknar kunskap i hur de ska gå tillväga för att stödja patienten i att minska sin 
konsumtion (Johansson et al 2002; Geirsson, Bendtsen & Spak 2005). Ett problem i 
sammanhanget är dessutom att läkarna inte har möjlighet att utbilda sig inom alkoholområdet 
på grund av brist på tid (Roche & Freeman 2004). 
 
Tidsbristen har även identifierats som ett av de främsta hindren för läkare att ta upp och 
samtala om alkohol med sina patienter (Johansson et al. 2002; Roche & Freeman 2004; 
Geirsson, Bendtsen & Spak 2005; Brännström 2006; Holmqvist et al. 2008). Primärvårdens 
läkare tar emot ett stort antal patienter dagligen och det saknas tid och resurser för att driva ett 
förebyggande arbete enligt McAvoy med flera (2001). Risken finns att om en patient visar sig 
ha ett riskbruk kommer rådgivningen ta för mycket tid i anspråk, vilket gör att läkaren väljer 
att inte ta upp fråga alls (Johansson, Bendtsen & Åkerlind 2005). Tidsbristen kan till viss del 
bero på att det sällan finns riktlinjer för hur alkoholfrågan ska hanteras medan det finns regler 
för annat, vilket leder till att alkoholfrågan inte prioriteras (Källmén 2007).  
 
Forskare har uttryckt misstro till att implementera alkoholförebyggande insatser i 
primärvården på grund av att de är svåra att föra in i verksamhetens ordinarie rutiner. Det har 
även förts diskussioner kring att rikta in arbetet mot samtliga yrkesgrupper i primärvården 
förutom läkarna på grund av att de varit svåra att nå och inte verkat vara motiverade till att 
förändra sitt arbetssätt (SBU 2001).  
 
Resultatet från fokusgruppsintervjuer med läkare på ett antal vårdcentraler i Östergötland 
visade att majoriteten av läkarna ifrågasatte kostnadseffektiviteten och rimligheten i att fråga 
samtliga patienter om alkohol. De uttryckte att primärvårdens roll kanske bör vara begränsad 
till att hjälpa högkonsumerande patienter. Det innebär att läkarnas ansvar ska vara att 
identifiera de som söker för alkoholrelaterade symptom och att det resterande förebyggande 
arbetet fördelas på andra arenor i samhället (Johansson, Bendtsen & Åkerlind 2005). 
 
En annan svårighet i arbetet med alkoholfrågan är att det finns en barriär mot att samtala om 
individens levnadsvanor. Alkohol kan vara en privat och känslig fråga att ta upp och det har 
visat sig att läkare inte tagit upp frågan på grund av oro för att patienten kan reagera negativt 
(Aalto et al. 2002; Andréasson & Graffman 2002; Roche & Freeman 2004). Läkare har 
därmed uttryckt att det är viktigt att alkoholfrågan tas upp i rätt sammanhang för att undvika 
att en obehaglig situation uppstår under patientmötet. Det innebär att det kan vara svårt att 
utgå från ett fast frågebatteri eller screeningmetod som ska användas på ett bestämt sätt. Att 
screena en patient muntligt eller via ett formulär är dessutom ovant i läkarens annars så 
kliniska arbete. Samtidigt kan ett screeningformulär underlätta läkarens arbete (Roche & 
Freeman 2004).   
 
Mer kunskap och utbildning i samtalsteknik samt att ha en specialiserad stödinstans att 
hänvisa till vid behov har visat sig vara faktorer som skulle kunna öka det 
alkoholförebyggande arbetet bland läkare, enligt Holmqvist med flera (2008). Andra faktorer 
som har visat sig ha en positiv effekt på hur läkare hanterar alkoholfrågan och i vilken 
utsträckning den tas upp är en stödjande miljö och organisation, legitimitet samt om det finns 
finansiella incitament för att genomföra alkoholförebyggande arbete eller screening 
(Andersson et al. 2003; Babor et al. 2005). 
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2.6 Landstinget Västmanland 
 
Landstinget Västmanland omfattar tio kommuner med Västerås som centralort. Länet har en 
total folkmängd på 249 974 invånare.17 Det finns sammantaget 33 familjeläkarmottagningar i 
länet, 15 landstingsdrivna och 18 som drivs i privat regi. De landstingsdrivna mottagningarna 
ingår i Division Närsjukvård/Psykiatri som är en av tio divisioner i landstingets 
organisation.18  
 
Västmanlands Landstingsplan för åren 2009 till 2011 uttrycker att landstinget ska arbeta 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samt sprida kunskap och stödja hälsosamma val 
för en förbättrad folkhälsa (Landstinget Västmanland 2008). Under år 2008 infördes 
närsjukvårdsprogrammet Vårdval Västmanland i länet. Programmet innefattar både de privata 
och landstingsdrivna familjeläkarmottagningarna och innebär att invånarna väljer den 
mottagning de ska tillhöra. Ett specifikt kvalitetsmål inom Vårdval Västmanland styr det 
förebyggande arbetet inom närsjukvården19. Enligt detta kvalitetsmål ska exempelvis 
...”patienter med tecken på riskbruk av alkohol få information och rådgivning med syfte att 
motivera till lägre alkoholkonsumtion” (Landstinget Västmanland 2007).  
 
Med kvalitetsmålet som utgångspunkt har formuläret Fem frågor om Din hälsa utformats och 
anpassats för att fungera som ett verktyg då vårdpersonalen samtalar om levnadsvanor med 
patienter. Formuläret innehåller frågor om fysisk aktivitet, stress, tobak, alkohol och kost. 
Landstinget har även beslutat om en målrelaterad ersättning20 kopplad till det förebyggande 
kvalitetsmålet. Under år 2009 innebär det att fem procent av de listade patienterna mellan 20 
och 74 år ska ha en dokumenterad genomgång av Fem frågor om Din hälsa i sin journal 
(Landstinget Västmanland 2009).  
 
En mall för dokumentation i journalsystemet ProfDoc har tagits fram och instruktioner för hur 
det förebyggande arbetet inom de olika områdena ska bedrivas finns på samtliga 
familjeläkarmottagningar.21 På ett flertal platser i länet finns resursinstanser dit vårdpersonal 
kan hänvisa patienter då ett eventuellt riskbruk eller missbruk av alkohol har identifierats.22  
 

2.6.1 Landstinget Västmanlands Riskbruksprojekt – målgruppen läkare 
 
I november år 2005 beviljades Landstinget Västmanlands första Riskbruksprojektansökan. 
Riskbruksprojektets mål är att ett systematiskt sekundärpreventivt riskbruksarbete ska finnas 
integrerat i Västmanlands närsjukvård år 2010. Projektet har riktats mot målgrupperna ST-
läkare och familjeläkare, distriktssköterskor, barnmorskor och barnhälsovårdspersonal på 
familjeläkarmottagningarna inom närsjukvården i länet (Landstinget Västmanland 2007).  
 
Genom projektet har en varierande stor del av personalen i målgrupperna fått ta del av 
kompetenshöjande insatser inom det alkoholförebyggande området. Alla målgrupper utgår 
från samma grundkoncept. Mellan åren 2006 och 2008 har omkring 100 av närsjukvårdens 
läkare i Västmanland deltagit i någon form av utbildningsinsatser. Dessa utbildningar har 

                                                 
17 www.scb.se 2009-04-26 
18 www.ltv.se 2009-04-26 
19 Närsjukvård – primärvården i Landstinget Västmanland går under beteckningen närsjukvård 
20 Målrelaterad ersättning – ekonomisk ersättning om specifikt uppsatta mål nås 
21 www.ltv.se 2009-04-06 
22 Ibid 
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bestått av Riskbruksverstäder23, föreläsningar om alkohol och hälsa samt MI-utbildning 
(Landstinget Västmanland 2007).24   
 
Enligt det nationella Riskbruksprojektets uppföljning har 59 procent av familjeläkarna och 
ST-läkarna i Västmanland genomgått utbildning i riskbruk av alkohol under sin 
yrkesverksamma tid. Andelen läkare i länet som har denna form av utbildning är därmed lägst 
i landet. Vad det gäller utbildning i MI har 51 procent av läkarna i länet utbildats och även 
denna siffra ligger bland de lägsta i hela riket. Det är dessutom få läkare i Västmanland som 
har utbildats i att använda AUDIT i jämförelse med övriga län (FHI 2009).   
 

3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 
Syftet med studien var att undersöka och analysera familjeläkare och ST-läkares arbete med 
alkoholfrågan i samband med patientmöten i Landstinget Västmanlands närsjukvård, samt att 
studera möjliggörande faktorer för att bedriva detta arbete.  
 
Frågeställningar: 
 

• I vilken utsträckning tar läkarna upp alkoholfrågan med sina patienter? 
 

• Hur går läkarna tillväga i samband med att alkoholfrågan tas upp? 
 

• Vilka orsaker till att ta upp respektive inte ta upp alkoholfrågan finns? 
 

• Vilka eventuella skillnader finns det i arbetet med alkoholfrågan mellan läkare som 
deltagit i utbildning25 respektive läkare som ej utbildats? 
 

• Vilka faktorer kan möjliggöra läkarnas alkoholförebyggande arbete? 
 

4 METOD OCH MATERIAL 
 
Studien bygger på ett uppdrag av Landstinget Västmanlands Riskbruksprojekt från september 
år 2008. Information om projektet och läkarna i Västmanland har inhämtats genom möten, e-
post och telefonkontakt med ansvariga för Västmanlands Riskbruksprojekt.  
 

4.1 Studiedesign  
 
Studien har genomförts med kvantitativ metod i form av en enkätundersökning. 
Enkätundersökningen var en totalundersökning bland familjeläkare och ST-läkare inom 
närsjukvården i Landstinget Västmanland. Det innebär att samtliga läkare i dessa 
yrkesgrupper som var i tjänst under perioden för datainsamlingen fick möjlighet att besvara 
enkäten. Metoden har använts för att samla in tvärsnittsdata som kan avspegla läkarnas arbete 

                                                 
23 Riskbruksverkstad – en interaktiv utbildningsform för läkares fortbildning i samtalet om riskbruk av alkohol, 
utvecklad av Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM).  
24 Skriftlig kommunikation Ewa Göransson biträdande Resultatområdeschef Familjeläkarverksamheten 
Landstinget Västmanland 2009-05-15 
25 Avser utbildning inom riskbruk av alkohol samt MI eller motsvarande samtalsteknik. 
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med alkoholfrågan i landstinget vid undersökningstillfället (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 
2003).  
 

4.1.1 Avgränsningar  
 
Studien har omfattat samtliga familjeläkare och ST-läkare på samtliga 
familjeläkarmottagningar i Landstinget Västmanland. Det främsta motivet för valet av 
studiepopulation var att målgruppen läkare i Landstinget Västmanlands Riskbruksprojekt 
utgörs av familjeläkare samt ST-läkare i länet. Det ansågs även vara viktigt att eftersträva en 
så representativ bild av verkligheten som möjligt och därmed väga in både familjeläkarna, 
som har en mångårig erfarenhet inom yrket, och ST-läkarna som är under utbildning till 
specialistläkare och i regel har lång tid inom yrket framför sig. ST-läkarna är även en 
prioriterad grupp för utbildningsinsatser inom Riskbruksprojektet nationellt. AT-läkarna26 i 
länet har ej ingått i studiepopulationen på grund av att de inte ingår i målgruppen läkare i 
Landstinget Västmanlands Riskbruksprojekt.  
 
Studien har avgränsats till att belysa i vilken utsträckning läkarna tar upp frågan om alkohol 
med sina patienter, tillvägagångssättet i samband med denna insats samt möjliggörande 
faktorer för att bedriva ett alkoholförebyggande arbete. Dessutom fokuserar studien på 
eventuella skillnader mellan läkare som har utbildats i alkohol- och riskbrukskunskap samt 
MI i förhållande till läkare som inte har utbildats. Avgränsningen gjordes på grund av att 
enkätundersökningen inte skulle bli för tidskrävande för läkarna att besvara. Samt för att få ett 
omfångsmässigt hanterbart datamaterial att bearbeta, i förhållande till den tid som fanns att 
tillgå för genomförandet av studien. Det specifika fokuset på utbildning i studien beror på att 
utbildningsinsatser riktade till hälso- och sjukvårdspersonal är en viktig del i arbetet som 
genomförs inom Riskbruksprojektet.   
 

4.1.2 Studiepopulation  
 
Studiepopulationen bestod av samtliga familjeläkare och ST-läkare i Västmanland. Vid 
tidpunkten för studiens genomförande innebar detta totalt 172 läkare fördelat på 33 
familjeläkarmottagningar i länet. Av dessa mottagningar var 15 landstingsdrivna med 
sammantaget 85 läkare och 18 drevs i privat regi med totalt 87 läkare. 
Familjeläkarmottagningarna var fördelade i länets tio kommuner och antalet varierade från en 
mottagning i Fagersta, Kungsör, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar till 17 
mottagningar i Västerås kommun.  
 
Antalet läkare på varje familjeläkarmottagning varierade mellan en och tio. Under tiden för 
datainsamlingen fanns i genomsnitt 11,5 heltidsarbetande stafettläkare27 per vecka inom den 
landstingsdrivna familjeläkarverksamheten28. Under ST-läkarnas femåriga 
specialisttjänstgöring befinner de sig på den mottagning som de tillhör på halvtid, resterande 
tid är de verksamma på sjukhus/lasarett. Det innebär att de ST-läkare som eventuellt 
tjänstgjorde på sjukhuset/lasarett under perioden för datainsamlingen inte fick möjlighet att 

                                                 
26AT-läkare – läkare som genomgår allmäntjänstgöring, efter avlagd grundexamen (oftast 21 månader) 
27 Stafettläkare – (även hyrläkare) läkare som arbetar tillfälligt på en vårdcentral för att fylla vakanser 
28 Skriftlig kommunikation Ewa Göransson Biträdande Resultatområdeschef Familjeläkarverksamheten 
Landstinget Västmanland 2009-09-17 
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besvara enkäten. De 172 läkarna som ingick i studiepopulationen speglar dock det antal som 
under perioden fanns närvarande på mottagningarna.  
 

4.2 Planering och genomförande av enkätundersökning 
 
I ett planeringsstadium kontaktades varje enskild familjeläkarmottagning. Kontakten togs för 
att ge information om studiens genomförande och få kännedom om det totala antalet läkare 
som ingick i studiepopulationen, samt för att ta reda på hur många läkare som var verksamma 
på varje mottagning under perioden för datainsamlingen så att rätt antal enkäter skulle kunna 
distribueras. Kommunikationen skedde i möjligaste utsträckning genom e-post eller 
telefonkontakt med verksamhetsansvariga på respektive mottagning. I några fall inhämtades 
informationen genom telefonkontakt med en läkare, läkarsekreterare eller annan personal på 
mottagningen. Som en del i förankringsarbetet har information om studien även förmedlats till 
verksamhetsansvariga på de landstingsdrivna familjeläkarmottagningarna vid ett ordinarie 
verksamhetsmöte. Sammankallande till detta möte var resultatområdeschefen för 
Familjeläkarverksamheten inom Division Närsjukvård/Psykiatri i Landstinget Västmanland. 
 

 4.2.1 Enkätutformning 
 
Ett enkätformulär med totalt 19 frågor utformades (se bilaga 1). Enkäten bestod av 17 frågor 
som tidigare har använts i liknande genomförda studier både nationellt och internationellt 
samt två egenkonstruerade frågor (fråga 14 och 18). På detta sätt kan resultatet jämföras med 
tidigare studier (Ejlertsson 2005). Ett flertal av frågorna har bland annat använts av en svensk 
arbetsgrupp inom det Europeiska alkoholpreventionsprojektet Primary Health Care Project on 
Alcohol (PHEPA). PHEPA-gruppens enkätformulär är i sin tur baserat på den svenska 
versionen av WHO:s Collaborative Study on Alcohol Questionnaire (Kaner et al. 1999; 
Geirsson, Bendtsen, & Spak 2005; Holmqvist et al. 2008). 
 
Enkätformuläret bestod av en inledande del med bakgrundsfrågor med fasta svarsalternativ 
om kön, ålder, antal arbetade år, patientantal samt mottagningens driftsform. Därefter följde 
frågor om i vilken omfattning alkoholfrågan tas upp med patienter, hur detta görs samt i 
vilken utsträckning läkaren har vidareutbildats inom alkoholområdet och i samtalsteknik. 
Sedan följde åtta påståenden avseende vad som skulle kunna öka identifikation och 
rådgivning till patienter med riskbruk av alkohol. Dessa påståenden skulle läkaren ta ställning 
till utifrån en femgradig skattningsskala från stämmer helt till stämmer inte alls, med ett 
alternativ för vet ej. På sju av enkätfrågorna fanns även möjlighet för läkarna att kommentera 
och precisera sina svar. Enkäten avslutades med möjlighet till övriga synpunkter.  
 
Enkätformuläret testades på två tidigare yrkesverksamma legitimerade läkare samt på en ST-
läkare. Testet genomfördes för att kontrollera datainsamlingsmetoden, enkätfrågorna och för 
att få en uppfattning om hur lång tid som behövdes för att besvara enkäten (Djurfeldt, Larsson 
& Stjärnhagen 2003). Utifrån detta test omformulerades någon fråga, en fråga lades till och 
det uppskattades ta omkring tio minuter att fylla i enkäten. Ett följebrev formulerades för att 
informera om studiens syfte, frivillighet, konfidentialitet, kontaktuppgifter och 
tillvägagångssätt för att returnera ifylld enkät samt beräknad tidsåtgång för att besvara 
enkäten (se bilaga 2). Följebrevet utformades även för att minska ett externt bortfall, vilket är 
en svårkontrollerbar felkälla i kvantitativa studier (Ejlertsson 2005).   
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4.2.2 Datainsamling  
 
Totalt distribuerades 172 enkäter till läkare i Landstinget Västmanland. Enkätundersökningen 
genomfördes under fyra veckors tid, från sista veckan i januari till sista veckan i februari år 
2009. En första påminnelse skickades ut åtta arbetsdagar efter första utskick och därefter 
skickades en andra påminnelse efter ytterligare 9 arbetsdagar (se bilaga 3). Påminnelserna 
skickades ut för att reducera bortfall (Ejlertsson 2005).  
 
Enkätformulären med tillhörande följebrev samt de två påminnelserna distribuerades till 
samtliga familjeläkarmottagningar via Landstinget Västmanlands internpost, med undantag 
för tre mottagningar som inte var anslutna till denna postgång. Till dessa mottagningar 
skickades formulären via ordinarie post. Samtliga enkäter distribuerades med tillhörande 
returkuvert. De enkätformulär som skulle returneras via landstingets internpost var 
adresserade till Kompetenscenter för Hälsa inom Landstinget Västmanland som 
vidarebefordrade dessa till författaren. De enkäter som returnerades via ordinarie postgång var 
adresserade till författaren.    
 

4.2.3 Svarsfrekvens och externt bortfall  
 
Av totalt 172 enkäter besvarades 84 enkäter, efter två påminnelser. Det innebär att den totala 
svarsfrekvensen uppgick till 49 procent, vilket medför ett externt bortfall på 51 procent. Innan 
den första påminnelsen skickades ut hade 30 procent av enkäterna besvarats och efter 
påminnelsen uppgick svarsfrekvensen till 44 procent. Efter den andra och sista påminnelsen 
besvarades ytterligare åtta enkäter.  
 
Bortfallet varierade mellan länets tio kommuner. Vid familjeläkarmottagningarna i två 
kommuner var det inte någon läkare som besvarade enkäten. Det lägsta bortfallet fanns bland 
läkarna på mottagningarna i Västerås kommun. Bortfallet varierade även mellan 
mottagningarna i länet och på sju av mottagningarna var det bortfall bland samtliga läkare. 
Fem av dessa sju mottagningar är privata enheter i små kommuner med högst fyra anställda 
läkare. Däremot fanns det inga skillnader i bortfallsfrekvens mellan landstingsdrivna och 
privata mottagningar i länet. På två mottagningar hade samtliga läkare besvarat enkäten. 
 

4.2.4 Internt bortfall  
 
Det interna bortfallet innebär avsaknad av svar på enstaka frågor i en returnerad enkät samt då 
respondenten har kryssat för flera svarsalternativ på en fråga trots uppmaningen vänligen 
markera endast ett svarsalternativ. Det interna bortfallet varierar mellan två och 17 procent 
på enskilda frågor och detta bortfall redovisas i aktuella tabeller och diagram i 
resultatavsnittet. Enkätfråga 10 Om Du väljer att inte ta upp alkoholfrågan trots att Du tror 
att patientens symptom kan vara alkoholrelaterade – vad är i så fall den vanligaste orsaken? 
var den enkätfråga som hade ett bortfall på 17 procent, vilket har beaktats i tolkningen av 
resultatet.     
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4.3 Bearbetning av data 
  
För bearbetning av det insamlade datamaterialet användes statistikprogrammet Statistical 
Packages for Social Sciences (SPSS) 15,0. Utifrån födelseår räknades respondenternas ålder 
fram manuellt. Dessa värden grupperades i fem åldersgrupper som matades in i SPSS, 27-35, 
36-45, 46-55, 56-65 och 66-74 år. Svaren på fråga 11 - angående var gränsen går för hur 
många standardglas kvinnor respektive män kan dricka per vecka innan läkaren anser att 
konsumtionen övergår till att vara medicinskt skadlig, grupperades manuellt före inmatning.  
 
Variabelvärdena på ett antal frågor dikotomiserades för att öka tydligheten och säkerheten i 
resultatet (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003). På fråga 7 om hur ofta läkaren tar upp 
alkohol slogs värdena alltid och ofta samman till ett alternativ samt ibland och sällan till ett, 
värdet aldrig kvarstod. Värdena ja regelbundet och ja vid enstaka tillfällen på frågorna 8 och 
12 om läkaren använder något formulär samt om läkaren använder MI då alkohol tas upp 
slogs samman till ett värde, nej kvarstod som eget värde.  
 
På fråga 15 och 16 om utbildning i hantering av alkohol och riskbruk samt MI grupperades 
värdena <4 timmar, halvdag, 1-2 dagar, 3 dagar och >3 dagar till ett värde som åskådliggör 
läkare som fått utbildning, medan ingen utbildning kvarstod som ett alternativ. 
Variabelvärdena på samtliga påståenden på fråga 19 om vad som skulle kunna öka läkarens 
insats beträffande patienter med riskbruk av alkohol grupperades lika. Värdena stämmer helt 
och stämmer ganska bra lades samman till ett värde och stämmer mindre bra och stämmer 
inte alls lades samman till ett, vet ej kvarstod som ett eget värde. 
 
Enkätfrågorna 11 och 18 Var anser Du att gränsen går för när en patients alkoholkonsumtion 
övergår till att vara medicinskt skadlig? respektive Hur viktigt anser Du det är att Du som 
läkare tar upp alkoholfrågan och erbjuder rådgivning till patienter? har inte bearbetats och 
redovisas därmed inte i resultatavsnittet. Det beror på att studiens frågeställningar har 
modifierats under undersökningens gång och de aktuella enkätfrågorna kan inte kopplas till 
nuvarande frågeställningar.     
 

4.3.1 Statistiska analyser och tolkning 
 
I ett första steg genomfördes univariata29 analyser för varje enskild variabel, delvis för att 
kontrollera att resultaten verkade vara rimliga och därmed minska risken för inmatningsfel i 
SPSS (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003). Ett antal variabler har enbart bearbetats på 
detta sätt, då variabelvärdenas fördelning var det som var av intresse. Vidare genomfördes 
bivariata30 analyser i SPSS för att studera hur några variabler varierade i förhållande till 
varandra (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2003). Resultatet av analyserna presenteras i form 
av tabeller och diagram.  
 

4.3.2 Kvalitativ analys av öppna enkätfrågor 
 
Femtiotvå läkare besvarade en eller flera öppna frågor i enkäten, eller lämnade någon form av 
kommentar där de preciserade något av sina svar. Utförligheten i dessa svar varierade från 

                                                 
29 Univariat analys – studerar en variabel åt gången 
30 Bivariat analys – studerar samvariation mellan två variabler  
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enstaka ord eller rader till längre, mer detaljrika stycken. Svaren på de öppna frågorna samt 
övriga kommentarer har i möjligaste mån analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 
Analysen genomfördes för att ta tillvara på de erfarenheter och synpunkter som läkarna skrivit 
ner, samt för att få djupare och mer detaljerad information och kunskap som ett komplement 
till resultatet av enkätens slutna frågor. 
 
Analysprocessen inleddes med att de öppna svaren på varje enskild fråga sammanställdes i ett 
dokument som sammanlagt omfattade nio A4-sidor text. Därefter kondenserades de mer 
omfattande delarna till koder, varpå koder med likande innebörd grupperades i kategorier. 
Kortare kommentarer och ord har direkt kategoriserats utan vidare bearbetning, då ytterligare 
kondensering inte ansågs nödvändig (Lundman & Graneheim Hällgren 2008). Resultatet av 
denna bearbetning presenteras och exemplifieras med citat, i samband med resultatet av 
enkätens slutna frågor.  
 

4.4 Etiska överväganden 
 
Under studiens planering och genomförande har de forskningsetiska principerna för 
humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning beaktats och tillämpats. Enligt 
informationskravet har läkarna delgetts skriftlig information via enkätens följebrev om 
studiens syfte samt vilka villkor som gäller för att delta. I överrensstämmelse med 
samtyckeskravet informerades läkarna i följebrevet om att deltagandet i enkätundersökningen 
är frivilligt och genom att besvara enkäten har läkarna därmed gett sitt samtycke till att 
medverka i studien. Läkarna informerades även om att samtliga personuppgifter kommer 
behandlas konfidentiellt. Personuppgifter kommer inte att identifieras eller vara tillgängliga 
för utomstående och det kommer inte gå att härleda information i studien till en viss 
uppgiftslämnare i enlighet med konfidentialitetskravet. Enligt nyttjandekravet kommer det 
insamlade enkätmaterialet endast att användas för det aktuella studieändamålet 
(Vetenskapsrådet 2002). 
 
Det har även tagits hänsyn till de etiska dilemman som kan uppstå gentemot uppdragsgivaren 
och studiepopulationen. Det kan finnas en svårighet i att framföra ett resultat som i någon 
mening kan uppfattas som negativt och därmed påverka och få konsekvenser för inblandade 
intressenter och den målgrupp som studien representerar. 
 

5 RESULTAT 
 
I detta avsnitt följer en redovisning av resultatet från den genomförda enkätundersökningen 
bland läkare på familjeläkarmottagningarna i Västmanland med frågeställningarna som 
utgångspunkt. Frekvenserna presenteras i procent om det totala antalet respondenter 
överstiger 40, vid mindre antal presenteras dessa i absoluta tal. Svarsfrekvenser från 
enkätfrågorna framgår av bilaga 4.  
 

5.1 Bakgrundsvariabler 
 
Respondenterna är mellan 27 och 74 år, 62 procent är män och 38 procent kvinnor. Sjuttionio 
procent är specialistläkare och 21 procent ST-läkare. Fyrtioåtta procent av läkarna arbetar på 
en offentlig mottagning och 52 procent på en privat mottagning. Sjuttiofyra procent har varit 
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yrkesverksamma läkare i 11 år eller mer efter examen och 74 procent uppger att de träffar 40 
enskilda patienter eller mer i genomsnitt per vecka. Fyrtio procent av läkarna har inte fått 
någon form av utbildning i hantering av alkohol och riskbruk under de senaste fem åren och 
52 procent har inte fått någon utbildning i MI eller motsvarande samtalsteknik under de 
senaste tre åren.   
 

5.2 Omfattning av att ta upp alkoholfrågan  
 
Resultatet visar att 67 procent av läkarna alltid eller ofta tar upp alkoholfrågan i samband med 
att de kartläggar en patients besvär. Trettiotvå procent av läkarna tar ibland eller sällan upp 
frågan och en procent tar aldrig upp frågan om alkohol i mötet med patienter (se diagram 1).  
 

 
Diagram 1. Frekvenser över hur ofta läkarna tar upp alkoholfrågan i mötet med patienter (n=81)  
fråga 7.  
 
 
Bland ST-läkarna tar 13 av 17 läkare alltid eller ofta upp frågan om alkohol med sina 
patienter och bland familjeläkarna är det 41 av 65 läkare som gör detta. Resultatet visar inga 
direkta skillnader mellan kvinnliga och manliga läkare eller läkare på landstingsdrivna och 
privata mottagningar i hur frekvent de tar upp frågan om alkohol med sina patienter.  
 

5.3 Tillvägagångssätt i samband med att alkoholfrågan tas upp 
 
Tjugosex procent av läkarna (21) uppger att de regelbundet eller vid enstaka tillfällen 
använder sig av ett formulär i samband med att de tar upp alkoholfrågan med sina patienter. 
Femton läkare uppger vilka formulär som används och flertalet av dem använder AUDIT och 
Fem frågor om Din hälsa. Några uppger att de använder CAGE-frågorna samt broschyren Ett 
glas vin kan väl inte skada (fråga 8).  
 
Sjuttiofem procent av läkarna (61) använder regelbundet eller vid enstaka tillfällen MI, eller 
motsvarande teknik, då de tar upp alkohol i patientmötet, vilket kan ställas i relation till att 
inte fullt hälften av läkarna uppger att de fått utbildning inom MI eller motsvarande under de 
senaste tre åren (39) (fråga 12 och 16).   
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Knappt hälften av läkarna beskriver kortfattat i text hur de går tillväga då de tar upp 
alkoholfrågan. De uppger att metoden varierar från situation till situation och mellan olika 
patienter. Vidare beskriver de att de utgår från patientens symptom och att de brukar inleda 
samtalet om alkohol genom att ställa öppna frågor om patientens egna tankar kring orsaker till 
sina besvär.  
 
Det ställs även frågor om vad patienten känner till angående alkoholrelaterade hälsorisker och 
om patienten tillåter att läkaren berättar mer om detta. Samt om patienten vid något tillfälle 
har upplevt sina alkoholvanor som ett problem och försökt minska sin konsumtion. Samtalet 
kan sedan fortsätta med en diskussion kring för- och nackdelar med alkohol, vilket kan 
exemplifieras med följande citat:  
 

…”Jag fastställer motivationsgrad hos patienten. Är du intresserad, vill du prata om alkohol, 
veta om alkohol? Vill du prata om… tankar om din egen konsumtion? Sedan löper det på om 
för- och nackdelar, eventuella mål etc.”… (R 66) 

 
Det finns även andra sätt att ta upp alkoholfrågan. Läkarna uppger även att de ibland går mer 
rakt på genom att fråga om patienten dricker alkohol, hur ofta det förekommer och i vilken 
mängd. Därefter informerar läkaren om att alkohol kan vara en av förklaringarna till 
patientens symptom eller berättar mer generellt om skadeverkningar som kan orsakas av 
alkohol. Eventuellt ger läkaren muntliga rekommendationer och broschyrer med skriftliga råd. 
En läkare framhåller även att det kan vara av vikt att förklara för patienten varför frågan tas 
upp för att inte möta motstånd:  
 

…”Jag går rakt på sak och frågar vänligt men samtidigt talar jag om att jag som läkare måste 
ställa dessa frågor… och alla är med på detta”... (R 77) 

 

5.3.1 Tillvägagångsätt när ett riskbruk av alkohol identifierats  
 
Det vanligaste tillvägagångssättet då en patient bedöms ha ett riskbruk är att läkaren påbörjar 
ett samtal med syftet att motivera patienten till en minskad alkoholkonsumtion. Sextiotvå 
procent av läkarna uppger detta svarsalternativ (n=76). Det näst vanligaste förfaringssättet (26 
procent) är att ge information om alkoholens negativa hälsoeffekter och ange rimliga 
konsumtionsnivåer. Endast ett fåtal läkare uppger att de hänvisar patienten vidare till en 
stödjande instans i det omgivande samhället vid ett alkoholriskbruk (fråga 13).  
 
En jämförelse visar att fler av läkarna som alltid eller ofta tar upp alkoholfrågan påbörjar ett 
samtal för att motivera patienten till minskad konsumtion, i jämförelse med de läkare som 
ibland eller sällan tar upp frågan. Bland läkarna som ibland eller sällan tar upp frågan är det 
lika vanligt att ge information samt konsumtionsnivåer som att påbörja ett motiverande samtal 
(fråga 7 och 13) (se tabell 1).  
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Tabell 1. Tillvägagångsätt vid riskbruk av alkohol - jämförelse mellan antal läkare som alltid/ofta och 
ibland/sällan tar upp alkoholfrågan (n=74) fråga 7 och 13. 
 
 Ger info om 

negativa effekter 
och rimliga 
konsumtionsnivåer 

Ger info om 
negativa effekter 
utan specifika 
konsumtionsnivåer 

Påbörjar ett 
samtal i syfte 
att motivera 
till minskad 
konsumtion 

Hänvisar till 
instans 
utanför 
vårdcentralen 

Frågar 
alltid/ofta 

9 5 34 < 5 

Frågar 
ibland/sällan 

11 < 5 12 - 

Totalt  20 6  46  < 5  
 

5.3.2 Dokumentation av alkoholfrågan  
 
Läkarna uppger att de dokumenterar i patientens journal om de tar upp frågan om alkohol 
(n=78).  Sextiosju procent dokumenterar i flytande text i journalen och 27 procent 
dokumenterar efter särskilt sökord. Ett fåtal läkare preciserar hur de dokumenterar, vilket 
exempelvis ger uttryck för att dokumentationen efter särskilt sökord sker under rubriken 
socialt i journalen, något som någon läkare ställer sig tveksam inför. Det framkommer även 
att någon läkare dokumenterar utifrån en specifik mall för Fem frågor om Din hälsa (fråga 
14).  
 

5.4 Orsaker till att ta upp respektive inte ta upp alkoholfrågan 
 
De vanligaste orsakerna till att läkarna tar upp alkoholfrågan i mötet med sina patienter är att 
patienten uppvisar alkoholrelaterade symptom eller att det ingår i deras rutiner att ta upp 
frågan (fråga 9) (se tabell 2). Bland de läkare som alltid eller ofta tar upp alkoholfrågan är den 
vanligaste orsaken att detta ingår som en del i läkarens rutiner. Den vanligaste orsaken bland 
de läkare som mindre frekvent tar upp alkohol i mötet med sina patienter är att patienten i 
fråga uppvisar alkoholrelaterade symptom (fråga 7 och 9).  Fyrtiosju procent av läkarna 
uppger att tidsbrist är den vanligaste orsaken till att de inte tar upp frågan trots att patientens 
symptom kan vara alkoholrelaterade (fråga 10) (se tabell 2). 
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Tabell 2. Orsaker till att ta upp/inte ta upp alkoholfrågan, fråga 9 (n=75) och 10 (n=70).  
  
Orsaker till att ta upp 
alkoholfrågan 

Andel % Antal 

Alkoholrelaterade 
symptom 
 

48 36 

Ingår i rutiner 
 

36 27 

Laboratorieprovsvar 
 

8 6 

Annat 
 

8 6 

Totalt 100 75 

Orsaker till att inte ta upp 
alkoholfrågan 

Andel % Antal 

Tidsbrist 
 

47 33 

Patienten kan reagera 
negativt 

13 9 

Det har ingen effekt 
 

6 < 5 

Annat 
 

34 24 

Totalt 100 70 
 
 
Trettiofyra procent av läkarna uppger annan orsak till att de inte tar upp alkoholfrågan och ett 
antal läkare preciserar även detta svar (22). De framhåller att det inte förekommer att de inte 
tar upp frågan om de anser det vara relaterat. De tar alltid upp frågan vid de tillfällen då det 
kan finnas ett samband mellan alkoholvanor och de symptom som patienten söker för. Några 
poängterar i detta sammanhang att det inte finns någon anledning att avstå och att de inte 
heller drar sig för att samtala om en patients alkoholvanor, vilket kan belysas av följande citat:  
 
 ...” Varför skulle jag inte ta upp det om jag tror att det är nödvändigt?”… (R 16)  
 
Det nämns även att vid arbete med patienter som är asylsökande eller nya invandrare ligger 
fokus på andra problem, inte på alkohol och därmed tas inte frågan upp. Någon läkare påpekar 
dock att anledningen till att alkoholfrågan inte tas upp kan bero på att läkaren inte 
rutinmässigt samtalar om denna fråga, trots att besvären kan relateras till patientens 
alkoholvanor. En annan orsak till att inte ta upp frågan kan vara att läkaren vet att patienten 
inte har den motivation som krävs för att förändra sina vanor, då detta har diskuterats vid 
tidigare besök: 
 

…”Jag vet att patienten inte är motiverad då jag tagit upp saken tidigare flera, flera gånger”… 
(R 55) 
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5.5 Skillnader mellan alkohol/MI-utbildade läkare och ej utbildade läkare  
 
Fyrtio procent av läkarna i undersökningen (32) har inte fått någon form av utbildning i 
hantering av alkohol och riskbruk under de senaste fem åren och 52 procent (43) har inte fått 
någon utbildning i MI eller motsvarande samtalsteknik under de senaste tre åren. Sju läkare 
har fått utbildning i hantering av alkohol och riskbruk i tre dagar eller mer och tio läkare har 
utbildats i MI eller motsvarande i tre dagar eller mer (fråga 15 och 16).  
 
Resultatet visar att omkring två tredjedelar av läkarna tar upp alkoholfrågan med sina 
patienter frekvent, oavsett om de utbildats i att hantera alkohol och riskbruk under de senaste 
fem åren eller inte (fråga 7 och 15). Däremot finns det skillnader i vilken utsträckning 
alkoholfrågan tas upp mellan de läkare som tagit del av utbildning i MI eller motsvarande 
under de senaste tre åren, i förhållande till de som inte gjort det. Bland de läkare som har 
utbildats i MI är det fler som alltid eller ofta tar upp alkohol med sina patienter (30 av 39 
läkare), vilket kan jämföras med drygt hälften av de som inte utbildats i samtalsteknik (fråga 7 
och 16) (tabell 3). 
 
 
Tabell 3. Jämförelse mellan antal läkare som utbildats i att hantera alkohol och riskbruk samt MI i 
förhållande till de läkare som ej utbildats i hur frekvent de tar upp alkohol (n=80) fråga 7, 15 och 16.  
 

 Frågar  
alltid/ofta 

Frågar 
ibland/sällan 

Totalt 

Ej utbildats i att 
hantera alkohol 
och riskbruk 

21 10 31 

Utbildats i att 
hantera alkohol 
och riskbruk 

32 15 47 

Ej utbildats i MI 
 

24 17 41 

Utbildats i MI 
 

30 9 39 

 
 
Resultatet visar även att de läkare som har fått utbildning i att hantera alkohol och riskbruk i 
något större utsträckning påbörjar ett samtal i syfte att motivera till minskad konsumtion, i 
förhållande till de som inte utbildats (fråga 13 och 15). Samma resultat framkommer även i en 
jämförelse mellan de läkare som fått utbildning i MI i relation till de som inte fått någon MI-
utbildning (fråga 13 och 16). Dessutom tenderar fler läkare som har utbildats ange att de är 
mycket eller ganska effektiva när det handlar om att hjälpa en patient åstadkomma en 
förändring av alkoholkonsumtionen (fråga 15, 16 och 17).    
 

5.6 Faktorer som kan möjliggöra läkarnas alkoholförebyggande arbete  
 
Bättre möjligheter att remittera till specialiserande stödinstanser och att mer tid kan avsättas 
för sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete är de faktorer som läkarna främst 
uppger kunna öka deras alkoholförebyggande insatser, i fråga om identifikation och 
rådgivning till patienter med riskbruk av alkohol. Dessa faktorer följs av mer kunskap om 
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samtalsmetoder, bättre samarbete inom familjeläkarmottagningen samt ett tydligt gemensamt 
förhållningssätt inom läkarkåren till alkohol som enskild hälsorisk. De faktorer som läkarna i 
minst omfattning uppger kunna öka de förebyggande insatserna är mer faktakunskap om 
alkohol, tydligare beslut på ledningsnivå samt mer kunskap om screeninginstrument (fråga 
19) (se diagram 2).  

 
Diagram 2. Faktorer som kan öka läkarens insatser beträffande identifikation och rådgivning till 
patienter med riskbruk av alkohol (n=79) fråga 19.  
 

5.7 Övriga kommentarer 
 
Fjorton läkare delar med sig av erfarenheter och synpunkter på enkätens avslutande öppna 
fråga. Kommentarerna handlar delvis om alkohol som samhällsfenomen. Läkarna uttrycker att 
den ökande alkoholkonsumtionen snarare är ett samhällsproblem än ett individproblem och att 
tillgången på alkohol i samhället bör begränsas, först därefter kan andra insatser inom 
exempelvis hälso- och sjukvården sättas in. Så länge en individ kan få tillgång till alkohol i 
obegränsade mängder är inte läkarens råd och samtal effektiva.  
 
Läkarna uttrycker även att det inte finns tillräckligt med tid inom primärvården att arbeta med 
alkoholfrågan och läkarna framhåller att andra samhällsinstanser får leda det 
alkoholförebyggande arbetet. Följande två citat kan ge exempel på detta:  
 

…”vi hinner inte och vi kommer aldrig att hinna det!”… (R 10) 
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…”I praktisk vardag för familjeläkare finns begränsad tid för motiverande samtal”... (R 14)  

 
För att kunna arbeta med alkoholfrågan inom primärvården krävs mer resurser samt större 
möjligheter att kunna forma arbetet från situation till situation. Läkarna framhåller även att de 
inte vill ha för mycket styrning i det alkoholrelaterade arbetet.  
 

…”ej för mycket styrning kring hur vi måste göra… exempelvis formulär. Viktigt att tiden inte 
går åt till att dokumentera och kunna redovisa kvalitetsmål, arbetet bör kunna läggas med 
patienten framför sig i mötet”… (R 42)  
 

Kritik mot att använda sig av olika former av screening/formulär i läkarnas möte med 
patienter kan även exemplifieras av följande citat: 
 

…”Det strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet att använda formulär eller enkäter med 
konsumtionsnivåer som screeninginstrument vid en allmänläkarmottagning”… (R66) 

 
Läkarna formulerar att kvantifiering av konsumtionsnivåer via standardglas kan leda fel. 
Därmed finns risken att gränser för hur mycket kvinnor respektive män kan konsumera utan 
medicinska skaderisker blir otillförlitliga. De framhåller att gränsen för när en patients 
alkoholkonsumtion övergår till att vara skadlig är ytterst individuell.  
 
Kommentarerna ger även uttryck för problematiken kring att det kan saknas läkarkontinuitet i 
mindre kommuner. I en liten kommun kan det råda brist på läkare som är motiverade att 
stanna och arbeta med befolkningen, vilket gör att arbetet inte räcker till inom alla områden 
trots att behovet finns.  
 

6 DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 
 
I inledningsavsnittet omnämns det tidigare examensarbetet på grundnivå som behandlade 
barnmorskornas arbete med alkoholfrågan i Västmanland. Studien medförde bland annat 
kunskap inom området alkoholförebyggande insatser i primärvården. Den bidrog även till en 
inblick i hur landstinget Västmanlands närsjukvård är uppbyggd samt till kontakter inom 
landstingets Riskbruksprojekt. Förförståelsen inom området och de etablerade kontakterna har 
underlättat och anses vara en styrka vid planeringen och genomförandet av den aktuella 
enkätundersökningen om alkoholfrågan bland läkarna i länet.  
 

6.1.1 Kvantitativ metod  
 
Studiedesign och datainsamlingsmetod har valts utifrån syfte och frågeställningar och den 
genomförda enkätundersökningen anses ha gett de kvantifierbara data som eftersträvades. 
Kvantitativ metod ger möjlighet att nå ett stort antal respondenter vid samma tillfälle, vilket 
kan ge en bred kunskap inom det studerade området. Begränsningen i en tvärsnittsstudie som 
denna ligger främst i att det inte går att uttrycka någonting om trender över tid utan endast 
beskriva hur de alkoholförebyggande insatserna ser ut i studiepopulationen vid tidpunkten för 
datainsamlingen. Samtidigt kan tvärsnittsdata ge en viktig indikation på detta och därmed 
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utgöra en grund för vidare forskning eller arbete inom området (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen 2003).  
 
En styrka med enkätundersökningar är att alla frågor och svarsalternativ presenteras på 
samma sätt för samtliga respondenter, däremot ges ingen möjlighet till att ställa följdfrågor 
som vid en kvalitativ intervjuundersökning (Ejlertsson 2005). Det hade även varit önskvärt att 
komplettera studiens kvantitativa ansats med en kvalitativ, delvis med tanke på att det var fler 
läkare än förväntat som lämnade svar och kommentarer på enkätens öppna frågor. Intervjuer 
med ett antal läkare hade också kunnat ge en mer djupgående kunskap om läkarnas 
uppfattningar och erfarenheter av arbetet med alkoholfrågan. En sådan utvidgning av studien 
var dock inte genomförbar med tanke på den tid som fanns att tillgå.  
 
Valet av studiepopulation föll naturligt på länets familjeläkare och ST-läkare på grund av att 
det är dessa yrkeskategorier som ingår i målgruppen läkare i Landstinget Västmanlands lokala 
Riskbruksprojekt. Enkätundersökningen anses ha svarat upp mot studiens avgränsningar och 
fokuset på utbildning anses vara viktigt, då utbildningsinsatser är en central del inom 
Riskbruksprojektet. Dessutom har ett flertal tidigare studier visat att utbildning inom 
alkoholområdet och samtalsteknik är en viktig faktor för om och hur läkare arbetar med 
alkoholfrågan. Detta bidrog till att det var relevant att studera bland läkarna i Västmanland.  
 
Enkätformuläret testades på två tidigare yrkesverksamma legitimerade läkare samt på en ST-
läkare innan den distribuerades, för att pröva datainsamlingsmetoden och enkätfrågorna. 
Testet var en värdefull förberedelse som gjorde att följebrevet och fråga 14 om dokumentation 
av alkoholfrågan kunde korrigeras samt att tidsåtgången för att besvara enkäten kunde 
uppskattas.  
 

6.1.2 Svarsfrekvens och bortfall  
 
Studien var en totalundersökning bland familjeläkare och ST-läkare i länet. Samtliga läkare i 
de två yrkeskategorierna som var i tjänst under de veckor som datainsamlingen genomfördes 
fick möjlighet att besvara enkäten. Målet med totalundersökningen var att skapa en så 
representativ bild som möjligt av arbetet med alkohol bland de aktuella läkargrupperna i 
Västmanland. Svarsfrekvensen på 49 procent var dock lägre än förväntat. Bortfallet innebär 
en begränsning och en osäkerhetsfaktor för tolkning av studiens resultat. Problemet med ett 
högt bortfall är bland annat att det kan påverka studiens resultat, om de som inte besvarat 
enkäten systematiskt skulle ha svarat på ett annat sätt än respondenterna (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen 2003).  
 
Tidigare studier har visat att läkare generellt är en svår grupp att nå med denna typ av 
undersökningar. Det tydliggörs vid en jämförelse av svarsfrekvenser från ett antal andra 
studier bland läkare, med likartade frågor om alkohol. Exempelvis var det 47 procent av 
familjeläkarna och 46 procent av ST-läkarna som besvarade Riskbruksprojektets nationella 
kartläggning år 2006. Vid uppföljningsstudien år 2008/09 hade svarsfrekvensen ökat något till 
48 procent bland ST-läkarna och till 62 procent bland familjeläkarna (FHI 2009).  
 
Svarsfrekvensen i den nationella uppföljningen bland familjeläkarna i Västmanland år 
2008/09 var fortfarande 50 procent, vilket var den lägsta frekvensen i landet. Däremot hade 
65 procent av ST-läkarna i länet besvarat den enkäten (FHI 2009). En enkätundersökning 
bland läkare i Skaraborgs län hade en svarsfrekvens på 52 procent (Geirsson et al. 2005).  
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Det är svårt att spekulera i vad som är orsaken till att läkare har respektive inte har deltagit i 
enkätundersökningen. Ett möjligt scenario är att de som har deltagit är mer motiverade och 
arbetar mer rutinmässigt med alkoholfrågan än övriga (Holmqvist et al. 2008). Det skulle 
kunna innebära att resultatet visar att läkarna arbetar med alkoholfrågan i större utsträckning, 
än vad det skulle ha gjort om fler läkare hade besvarat enkäten. Samtidigt behöver det 
nödvändigtvis inte vara så att engagemanget grundar sig i att läkarna anser att alkohol är en 
viktig fråga att arbeta med. Det kan även vara tänkbart att läkarna har deltagit för att få en 
möjlighet till att uttrycka synpunkter på det alkoholförebyggande arbetssättet.  
 
Andra eventuella orsaker till bortfall kan vara tidsbrist, många patienter och en hög 
arbetsbelastning. Det kan vara kännbart på mindre familjeläkarmottagningar med få läkare 
anställda. Bortfallsanalysen visade bland annat att bortfallet varierade mellan olika kommuner 
och familjeläkarmottagningar. Utmärkande för mottagningarna med högst bortfall var att de 
var belägna i mindre kommuner med få anställda läkare. Det bör även tas hänsyn till 
kontinuiteten av läkare på mottagningarna i länet. Det går att ställa sig frågan om nyanställda, 
deltidsanställda och hyrläkare deltar i liknade undersökningar i samma grad som läkare som 
har arbetat på en mottagning under en längre tid? Eftersom det inte ställdes några frågor om 
detta i enkäten så går det heller inte att veta någonting om hur många av de läkare som 
faktiskt deltog i undersökningen som var deltidsanställda eller inhyrda. Det mest troliga är 
dock att det har funnits en kombination av olika anledningar till att läkarna har deltagit i 
studien eller inte.     
 
Det är viktigt att diskutera vilka åtgärder som kunde ha vidtagits för att öka svarsfrekvensen. 
Förankringen och stödet från verksamhetsansvariga samt från ledningshåll inom landstinget 
anses vara en viktig faktor i genomförandet, samtidigt är det möjligt att studien kunde ha 
förankrats ytterligare på familjeläkarmottagningarna. En personlig kontakt med samtliga 
verksamhetsansvariga på mottagningarna eftersträvades under planeringsstadiet. Det gick 
dock inte att nå alla ansvariga vid tidpunkten men samtliga har informerats om studien. En 
tredje enkätpåminnelse till läkarna hade möjligen kunnat öka svarsfrekvensen. Med tanke på 
att det endast var åtta läkare som besvarade enkäten efter den andra påminnelsen så hade 
ökningen efter en tredje troligtvis varit marginell. Enligt Ejlertsson (2005) är effekten efter en 
tredje påminnelse vanligen liten.  
 
Enkätformuläret bestod mestadels av frågor som har använts i liknande studier både i Sverige 
och internationellt. Det ökade möjligheten att jämföra resultatet i denna studie med andra 
studier samt minskade risken för bortfall på enskilda frågor i enkäten (Ejlertsson 2005). Trots 
att enkätfrågorna har använts i tidigare studier var det ett högt internt bortfall på några av 
frågorna. Fråga 10 Om Du väljer att inte ta upp alkoholfrågan trots att Du tror att patientens 
symptom kan vara alkoholrelaterade – vad är i så fall den vanligaste orsaken? hade ett 
bortfall på 17 procent. En anledning kan ha varit att frågan kan ha uppfattats som anklagande 
och borde ha formulerats på ett annorlunda vis för att nå en högre svarsfrekvens. De 
kommentarer som några av läkarna lämnade på frågan gav uttryck för att de självklart tar upp 
alkohol om de tror att patientens symptom är relaterat till alkohol. Samma fråga hade även ett 
bortfall på 23 procent då den ingick i Riskbruksprojektets nationella kartläggning år 200631.  
 
 

                                                 
31 www.fhi.se/riskbruksprojektet 2009-12-23 
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 6.1.3 Analys   
 
Vid analys av variabeln utbildning jämfördes alla svarsalternativ mellan <4 timmar till >3 
dagars utbildning med ingen utbildning, på grund av att det var så pass få läkare som fått 
utbildning i tre dagar eller mer. Det hade gått att dikotomisera svarsalternativen på frågorna i 
mindre grupper för att kunna jämföra läkare utan utbildning med läkare som fått 3 dagar eller 
>3 dagars utbildning. En sådan jämförelse skulle dock ha inneburit allt för små tal att uttala 
sig om.  
 
Enkätundersökningen var en totalundersökning bland familjeläkare och ST-läkare i länet, 
därför har inga signifikanstest genomförts för att testa samband eller skillnader i resultatet.  
Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2003) är resultaten från en totalundersökning 
automatiskt signifikant för hela populationen som har studerats eftersom alla har fått 
möjligheten att delta. På grund av bortfallet på 51 procent i den aktuella studien är det dock 
svårt att påstå att resultatet är signifikativt för samtliga 172 läkare i de två yrkeskategorierna i 
länet.  
 
Femtiotvå läkare besvarade en eller flera av enkätens öppna frågor eller lämnade 
kommentarer för att precisera sina svar. Kommentarerna sammanställdes i ett dokument, 
varpå en kvalitativ innehållsanalys genomfördes för att ta del av de synpunkter och 
erfarenheter som läkarna förmedlade. Det innebar att det kvantitativa datamaterialet för några 
av frågorna kompletterades och fördjupades. Resultatet från innehållsanalysen skulle kunna 
utgöra en utgångspunkt för en framtida mer djupgående, kvalitativ studie av läkarnas arbete 
med alkoholfrågan.  
 

6.1.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
 
Validitet i kvantitativa studier innebär frånvaro av systematiska mätfel samt hur väl studiens 
ansats och frågeställningar överförs till mätbara frågor som studerar det som avsågs 
(Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2003). Enkätundersökningen bland läkarna får anses i sin 
helhet ha studerat det som avsågs och frågeställningarna anses också ha blivit besvarade 
genom den valda datainsamlingsmetoden.  Validiteten stärks av att de flesta enkätfrågor som 
användes för att samla in data har använts i tidigare undersökningar. Fler egenkonstruerade 
frågor hade varit överflödigt med tanke på att det fanns tillgång till använda frågor inom 
området. Det är även något som stärker studiens reliabilitet. Reliabilitet i kvantitativ forskning 
avser tillförlitlighet och avsaknad av slumpmässiga fel (Patel och Davidson 2003).   
 
Vidare stärks både validiteten och reliabiliteten av att enkätformuläret testades innan utskick, 
så att de mest uppenbara bristerna kunde justeras. Det faktum att alla frågor och 
svarsalternativ presenteras på samma sätt för samtliga respondenter förstärker också studiens 
validitet och reliabilitet. Det ökar även studiens reproducerbarhet, vilket innebär möjlighet till 
ett likartat resultat vid upprepade undersökningstillfällen (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 
2003). 
Som tidigare nämnts ger en totalundersökning möjlighet till att generalisera resultatet till en 
hel population. Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar generaliserbarhet i kvantitativa 
studier främst om att överföra resultatet som framkommit till en hel grupp eller en jämförbar 
population. Den relativt låga svarsfrekvensen och att 51 procent av läkarna inte besvarade 
enkäten har bidragit till att generaliserbarheten av resultatet i den aktuella studien minskar, 
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trots att en totalundersökning har genomförts. Resultatet speglar de som har deltagit i studien 
men det är osäkert om resultatet kan vara giltigt för de läkare som inte har svarat på enkäten.  
 

6.1.5 Etikdiskussion 
 
De forskningsetiska principerna för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning som 
rekommenderas av Vetenskapsrådet (2002) har beaktats och tillämpats. Dessutom har ett 
objektivt förhållningssätt eftersträvats gentemot uppdragsgivaren och studiepopulationen 
under studiens gång. Alla resultat som svarar på studiens syfte och frågeställningar har 
redovisats och citat från enskilda läkare är inte möjliga att härleda. Däremot har inte två av de 
19 enkätfrågorna analyserats och använts i resultatredovisningen. Det innebär att det går att 
ifrågasätta om fråga 11 Var anser Du att gränsen går för när en patients alkoholkonsumtion 
övergår till att vara medicinskt skadlig? och fråga 18 Hur viktigt anser Du det är att Du som 
läkare tar upp alkoholfrågan och erbjuder rådgivning till patienter? skulle ha funnits med i 
enkäten över huvud taget, då de inte var relevanta i förhållande till studiens frågeställningar.  
 
Det finns en etisk aspekt i att göra fler upprepade påminnelser gentemot både läkare och 
verksamhetsansvariga på familjeläkarmottagningarna, då det var frivilligt att delta i studien. 
Enligt Ejlertsson (2005) kan det ur etisk synpunkt ifrågasättas att sända fler än två 
påminnelser till respondenterna.  
  

6.2 Resultatdiskussion 
 
Redan för omkring 20 år sedan kom de första studierna som indikerade på positiva 
förändringar i individers alkoholbeteende till följd av alkoholprevention inom primärvården. 
Sedan dess har forskningen inom området genererat i ett allt starkare vetenskapligt underlag. 
Det gäller såväl effekter av ”kort intervention” utförd av läkare eller annan 
primärvårdspersonal som för kostnadseffektiviteten i att genomföra denna form av insats 
inom sektorn. Med den kunskap som utgångspunkt kan det ur ett folkhälsoperspektiv vara 
aningen frustrerande att ett flertal studier under senare år har visat att patienter relativt sällan 
blir tillfrågade och får råd om alkohol. Det kan samtidigt ses som ett prov på att tillämpningen 
av evidensbaserade metoder inte sker med automatik, vilket implementeringsforskningen 
understryker. Alkoholprevention inom primärvården är ett exempel på en komplex 
folkhälsoinsats som handlar om ett långsiktigt arbete vars effekter inte alltid är överblickbara. 
Komplexiteten i denna typ av åtgärd kan medföra en komplicerad och tidskrävande 
implementeringsprocess (Buse, Mays & Walt 2005; Guldbrandsson 2007).  
 

6.2.1 Allt vanligare att ta upp alkoholfrågan bland läkare  
 
Det bör framhållas att Riskbruksprojektets uppföljning visade ett positivt resultat i och med 
ökningen av andelen läkare som frekvent tar upp alkoholfrågan med sina patienter, enligt FHI 
(2009). Det kan tas som ett tecken på att den mångåriga satsningen på projektet och dess 
insatser har börjat ge utslag på nationell nivå. Resultatet av enkätundersökningen bland 
läkarna i Västmanland anses kunna stärka den bilden. Nästan 70 procent av de deltagande 
läkarna tar alltid eller ofta upp alkoholfrågan med sina patienter, vilket dessutom är tio 
procent högre i relation till den nationella kartläggningen.  
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Resultatet i länet anses vara positivt, samtidigt kan det tänkas vara avhängigt av om gruppen 
läkare som deltagit har ett intresse och engagemang för frågan. Det bör även finnas en 
reservation inför vad läkarna tror att det förväntas av dem när de besvarar en liknande enkät, 
vilket kan bidra till att de vill ge utryck för att arbeta mer med alkoholfrågan än de egentligen 
gör. 
 
Resultatet av enkätundersökningen i Västmanland visar att de vanligaste orsakerna till att 
läkarna tar upp alkohol är att patienten uppvisar alkoholrelaterade symptom eller att det ingår 
i deras rutiner. Det stämmer överrens med tidigare studier att läkare tenderar att ta upp frågan 
i större utsträckning om de bedömer att patientens symptom kan kopplas till hög 
alkoholkonsumtion (Johansson, Bendtsen & Åkerlind 2002; Brännström 2006; FHI 2009).  
 
Det kan tyckas vara en självklarhet att läkare ska samtala med patienten om alkoholvanor om 
det finns en uppenbar klinisk relevans. Det är även någonting som framhålls i kommentarerna 
på frågan om den vanligaste orsaken till att inte ta upp alkoholfrågan. Kommentarerna till 
enkätsvaren visar att alkohol alltid diskuteras om det kan finnas ett samband mellan 
alkoholkonsumtion och de besvär patienten söker vård för. Samtidigt uppger nästan hälften av 
läkarna att tidsbrist kan medföra att frågan om alkohol förbises trots att patientens symptom 
kan vara alkoholrelaterat.  
 

6.2.2 Möjligheter och hinder  
 
Brist på tid har identifierats som ett av de största hindren för läkare att ta upp alkoholfrågan, i 
tidigare studier (Johansson et al. 2002; Geirsson, Bendtsen & Spak 2005; Brännström 2006; 
Holmqvist et al. 2008). Mer tid till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete är även 
en av de faktorer som läkarna i Västmanland rankar högst, när det gäller vad som skulle 
kunna öka deras alkoholförebyggande insatser. Enligt Källmén (2007) kan tidsbristen delvis 
bero på att det inte finns riktlinjer för hur alkoholfrågan ska hanteras i samma utsträckning 
som det finns regler för annat. Det kan i sin tur leda till att alkoholfrågan inte prioriteras.  
 
Det kan även finnas andra orsaker till tidsbristen bland läkare samt inom primärvården i 
allmänhet som bör lyftas fram. Orsakerna kan handla om läkarnas arbetsmiljö med ett stort 
antal patienter som ger en hög arbetsbelastning. Det är även tänkbart att bristen på läkare och 
krav på ökad effektivitet till följd av privatisering av vårdcentraler samt nya vårdvalsmodeller 
och ersättningssystem i landstingen påverkar läkarnas arbete med alkohol och andra 
levnadsvanefrågor. Modellerna och ersättningssystemen kan visserligen verka i positiv 
riktning sett ur ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv. Forskning har bland annat 
visat att finansiella incitament kan ha en positiv effekt på hur läkare hanterar alkoholfrågan 
och i vilken utsträckning den tas upp (Andersson et al. 2003; Babor et al. 2005).  
 
Inom Vårdval Västmanland finns exempelvis kvalitetsmålet med tillhörande målrelaterad 
ersättning som innebär ersättning till familjeläkarmottagningarna, om de uppfyller uppsatta 
krav på arbetet med alkohol och andra levnadsvanor (Landstinget Västmanland 2007). 
Samtidigt är det intressant att ifrågasätta vad liknande system leder till i praktiken. Om det 
medför att fler patienter får frågan om alkohol är det gott och väl, men det kan även finnas en 
risk att fokus hamnar på statistik och pengar istället för ett förebyggande arbetssätt. 
Ekonomisk ersättning kan vara ett sätt att stimulera till ökad aktivitet inom området, frågan är 
vad som händer om/när ersättningen tas bort?    
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Kommentarer på den avslutande öppna frågan i enkäten ger uttryck för en viss kritik mot för 
mycket styrning i det alkoholrelaterade arbetet. De uttrycker även ett visst motstånd mot att 
använda olika screeningformulär i patientmötet. Samtidigt visar resultatet att omkring 30 
procent av läkarna använder formulär som AUDIT i samband med att de tar upp 
alkoholfrågan med sina patienter. Det är även noterbart att andelen läkare som använder 
AUDIT har ökat på nationell nivå, enligt Riskbruksprojektets uppföljning (FHI 2009). 
 
Grundtanken med att använda olika former av formulär handlar med största sannolikhet om 
att ge en struktur till arbetet med alkohol eller andra levnadsvanor. Formulär kan fungera som 
ett underlättande verktyg när frågorna ska tas upp med patienten. Forskning har visat att just 
alkoholfrågan kan vara känslig att gå in på samt att det kan finnas en oro bland läkare att 
patienten ska reagera negativt (Aalto et al. 2002; Andréasson & Graffman 2002; Roche & 
Freeman 2004). Med tanke på det skulle det kunna vara en fördel att ha ett formulär att utgå 
ifrån.  
 
Ett sätt att undgå det känsliga i alkoholfrågans natur kan vara att ta upp frågan i samband med 
levnadsvanefrågor som fysisk aktivitet och tobak, som Västmanlands Fem frågor om Din 
hälsa ger möjlighet till. Samtidigt är det av yttersta vikt att lyssna på den kritik som läkarna 
framför och ta tillvara deras erfarenheter. Formulären har inget egenvärde i sig. Det centrala 
handlar om att frågan uppmärksammas, om det sedan sker med eller utan formulär kan 
egentligen tyckas vara irrelevant. Huvudsaken borde vara att patienten får frågan och det 
eventuella stöd den behöver. I sammanhanget bör det även nämnas att formuläret Fem frågor 
om Din Hälsa inte är evidensbaserat och heller inte utvärderat.  
 
En annan faktor som kan öka de alkoholförebyggande insatserna bland läkare är bättre 
möjligheter att remittera eller hänvisa till specialiserade stödinstanser. Resultatet av 
enkätundersökningen i Västmanland visar att 80 procent av läkarna uppger detta, vilket även 
stöds av Holmqvist med flera (2008). Resultatet visar dessutom att det är ytterst få läkare som 
hänvisar en patient vidare när de har identifierat ett riskbruk. Det kan tyda på att det saknas 
möjligheter till detta och att läkarna inte vet vart de ska vända sig.   
 

6.2.3 Primärvårdens ansvar för alkoholfrågan 
 
I anknytning till kommentarerna om läkarnas tidsbrist framkommer det även ett ifrågasättande 
till att ta upp alkoholfrågan med samtliga patienter och patientgrupper. Kommentarerna kan 
tolkas som att andra aktörer i samhället får ta ansvaret för primär och sekundär 
alkoholprevention, därefter kan insatser inom hälso- och sjukvården vidtas. Grunden till detta 
finns förmodligen i det sjukdomsorienterade synsätt som traditionellt har genomsyrat hälso- 
och sjukvården och läkarnas utbildning. Kommentarerna stämmer överrens med det som 
framkom i Socialstyrelsens kartläggning år 2005. Den visade att primärvårdspersonal till viss 
del ser liknande insatser som tids- och resurskrävande merarbete som de inte ska behöva ta 
ansvar för. De överensstämmer dessutom väl med att läkare både i den här och i tidigare 
studier främst tenderar att ta upp alkohol med patienter som har relaterade symptom eller där 
alkohol kan påverka sjukdomsbilden (Johansson, Bendtsen och Åkerlind 2002; Brännström 
2006; FHI 2009). Resultatet kan även kopplas samman med det faktum att det har funnits 
svårigheter med att sprida och implementera det alkoholförebyggande arbetssättet inom hälso- 
och sjukvården generellt.   
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Enligt Guldbrandsson (2007) är en viktig förutsättning för att en metod ska implementeras i 
en verksamhet att det finns ett behov av den nya metoden. I detta sammanhang har det inte 
funnits något uttalat behov bland läkare eller annan primärvårdspersonal av en ny metod för 
insatser vid riskbruk av alkohol. Det är snarare så att behovet av alkoholprevention inom 
hälso- och sjukvården samt inom andra arenor i samhället har blivit angeläget på grund av att 
den nationella alkoholpolitiken har försvagats (Leifman 2002). Behovet kommer därmed från 
ett uppifrånperspektiv och inte från vårdpersonalen själva. Ett sådant utgångsläge kan tänkas 
få konsekvenser för hela implementeringsprocessen och skapa problematik då insatserna ska 
realiseras ute på landets vårdcentraler. Varför ska den enskilda läkaren behöva ta ansvar för 
att upprättandet av en restriktiv alkoholpolitik har ”misslyckats”? Räcker det inte att 
primärvården tar hand om alkoholfrågan när det har en klinisk relevans? 
 
I grunden handlar det om att tillgängligheten på alkohol i samhället har ökat. Befolkningens 
konsumtionsmönster har till viss del förändrats, totalkonsumtionen har höjts och andelen 
individer som har ett riskbruk blir fler och fler. Alkohol har blivit en av de enskilt största 
orsakerna till ohälsa i Sverige och resten av västvärlden, vilket medför enorma kostnader för 
hälso- och sjukvården och övriga samhället varje år (Andreasson & Allebeck 2005; Boman et 
al. 2007). I och med detta borde det alkoholförebyggande arbetet ha en självklar plats inom 
primärvården och övriga hälso- och sjukvårdssektorn. Resonemanget stärks än mer av 
evidensen för kort intervention inom sektorn.  
 
Läkarna uttrycker att utvecklingen inom alkoholområdet är ett samhällsproblem som de har 
svårt att påverka genom samtal och råd med enskilda patienter. Men om alkoholfrågan är ett 
samhällsproblem borde det i realiteten innebära att det krävs insatser på alla tänkbara arenor i 
samhället samtidigt för att nå resultat. I det sammanhanget kan läkarna inom primärvården 
bidra med en viktig insats med sin auktoritära roll, kunskap och stora kontaktyta mot 
befolkningen. Det går även att ställa frågan om det är etiskt försvarbart att inte samtala om 
alkohol när kunskapen om att många av primärvårdens patienter är riskkonsumenter finns?    
 
Det nationella Riskbruksprojektet bygger just på behovet av insatser inom det 
alkoholförebyggande området i hälso- och sjukvården. Tanken är att insatserna ska riktas mot 
att tidigt uppmärksamma och identifiera riskkonsumtion för att möjliggöra en förändring 
innan riskbruket leder till socialt lidande eller sjuklighet. Insatserna ska inte enbart riktas mot 
patienter som har uppenbara symptom.  
 
Om en patient har alkoholrelaterade besvär handlar det förmodligen om mer än ett riskbruk. 
Mot den bakgrunden räcker det inte att läkarna enbart tar upp alkoholfrågan med vissa 
patienter, då de bedömer att det har relevans. Det är även intressant att ifrågasätta hur läkarna 
ska kunna avgöra om en patients symptom är relaterade till en hög, riskabel 
alkoholkonsumtion? Alkohol kan ge upphov till en mängd olika sjukdomsbilder och symptom 
och kan vara en del av problematiken för patienten (Andréasson & Allebeck 2005).   Därmed 
är det än mer eftersträvansvärt att läkare samtalar om alkohol med en större andel patienter. 
Frågan är dock om det är rimligt och om det finns förutsättningar för att ta upp frågan med så 
gott som samtliga patienter? Enligt läkarna finns det inte tillräckligt med tid för förebyggande 
arbete idag.  
 
Enligt Regeringen finns potentialen för alkoholprevention inom primärvården 
(Socialdepartementet 2002; Socialdepartementet 2007). För att möjliggöra för läkare och 
annan personal på vårdcentralerna att ta ansvar för alkohol och andra levnadsvanefrågor i 
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större utsträckning kan det dock krävas organisationsmässiga förändringar och mer 
tidsutrymme i den praktiska vardagen.  
 

6.2.4 Vikten av utbildningsinsatser  
 
Resultatet av enkätundersökningen visar att 40 procent av läkarna inte har tagit del av någon 
form av utbildning i hantering av alkohol och riskbruk under de senaste åren och drygt 50 
procent har inte fått någon utbildning i MI eller motsvarande samtalsteknik. Det innebär att 
det är en förvånansvärt hög andel som saknar aktuell utbildning inom det 
alkoholförebyggande området.  
 
Enligt Socialstyrelsen (2008) har läkare i primärvården varit den svåraste yrkesgruppen att nå 
med utbildningsinsatser inom alkoholområdet. Riskbruksprojektets uppföljning visar 
dessutom att andelen läkare i Västmanland som genomgått utbildning i riskbruk av alkohol 
under sin yrkesverksamma tid är lägst i landet. Vad det gäller utbildning i MI så ligger även 
den andelen lågt i jämförelse med andra län (FHI 2009). Om det beror på att det har 
genomförts få utbildningsinsatser gentemot läkarna i länet eller om läkare i Västmanland är 
svårare att nå än i andra delar av landet är svårt att uttala sig om.  
 
Enligt enkätundersökningen har ytterst få läkare deltagit i MI-utbildning eller motsvarande i 
tre dagar eller mer. I det sammanhanget kan det nämnas att tidigare forskning visar att 
vårdpersonal behöver minst två till tre dagars utbildning i MI för att lära sig att använda 
tekniken. Därefter krävs systematisk träning och handledning för att behålla kunskaperna 
(Forsberg 2006). Samtidigt uppger 75 procent av läkarna att de använder MI relativt 
regelbundet i samband med att de tar upp alkoholfrågan med sina patienter. Det kan därmed 
ifrågasättas om de verkligen använder sig av samtalstekniken fullt ut?  
 
Oavsett oklarheterna kring hur läkarna använder samtalstekniken visar resultatet av 
enkätundersökningen att det är fler läkare som regelbundet tar upp alkoholfrågan bland dem 
som har utbildats i MI, i relation till de som inte har utbildats alls. Det bör även lyftas fram att 
de läkare som har fått utbildning i MI eller motsvarande i större utsträckning påbörjar ett 
samtal i syfte att motivera till minskad konsumtion. Ett flertal tidigare studier har betonat 
effekten av utbildning inom alkoholområdet. Ju mer utbildning desto större benägenhet 
tenderar läkarna att ha vad det gäller att ta upp alkoholfrågan med patienter (Aalto et al. 2001; 
Kaner et al. 2001; Andersson et al. 2003; Brännström 2006).  
 
En studie av Holmqvist med flera (2008) framhåller specifikt vikten av mer kunskap och 
utbildning i samtalsteknik i det alkoholförebyggande arbetet bland läkare. I Västmanland 
uppger 70 procent av läkarna att utbildning i samtalsteknik skulle kunna öka deras 
alkoholförebyggande insatser, i fråga om identifikation och rådgivning till patienter med 
riskbruk av alkohol.     
 
Till skillnad från tidigare forskning, visar resultatet inga skillnader mellan läkare som 
utbildats i hantering av alkohol och riskbruk under de senaste åren, i jämförelse med de som 
inte har utbildats vad det gäller hur regelbundet läkarna tar upp alkoholfrågan.  Snarare visar 
det sig att två tredjedelar av läkarna tar upp alkoholfrågan med sina patienter oavsett om de 
genomgått utbildningen eller inte. Enligt Bendtsen (2002) är det tvivelaktigt om enbart 
utbildning kan få primärvårdspersonal att ta upp alkoholfrågan mer rutinmässigt med 
patienter. Implementeringsforskningen framhäver också att det ofta krävs en kombination av 
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insatser för att implementera en ny metod eller få tillstånd en beteendeförändring i en 
personalgrupp. Det är inte tillräckligt med informations- och/eller utbildningsinsatser. 
Utbildning är ofta en förutsättning för att påbörja och genomföra en förändringsprocess, dock 
räcker sällan detta som incitament för att vidmakthålla en förändring (Guldbrandsson 2007).  

6.2.5 Vad händer efter Riskbruksprojektet?  
 
År 2010 avslutas det nationella Riskbruksprojektet. Frågan är vad som kommer hända med de 
alkoholförebyggande insatserna inom primärvården efter projekttidens slut? Är alkoholfrågan 
etablerad i det vardagliga arbetet på vårdcentralerna i landet? Enligt den nationella 
uppföljningen har arbetet kommit en bra bit på väg. Däremot kan det finnas en risk att arbetet 
på olika nivåer tappar styrfart eller stannar upp om den nationella finansieringen avvecklas.  
 
Det lokala Riskbruksprojektet i Landstinget Västmanland har haft som målsättning att ett 
systematiskt sekundärpreventivt riskbruksarbete ska vara integrerat i länets närsjukvård år 
2010. Det kan ses mer som ett visionsmål än som någonting direkt mätbart. Ett sådant 
integrerat arbete skulle i praktiken innebära att det inte skulle finnas behov av vidare insatser, 
men än så länge finns det behovet kvar åtminstone bland läkarna. Resultatet av 
enkätundersökningen i länet tyder på att en stor andel av de deltagande läkarna tar upp 
alkoholfrågan regelbundet. Det framkommer dock tydliga hinder samt ett visst motstånd och 
kritik mot det alkoholförebyggande arbetssättet.  
 
Det finns ett behov av mer utbildning bland läkarna som bör beaktas i landstingets fortsatta 
arbete med frågan. Utbildning främst inom MI eller motsvarande samtalsteknik. Samtidigt är 
det viktigt att bygga vidare på den kunskap och kapacitet inom alkoholområdet som finns på 
vårdcentralerna och vidmakthålla de insatser som genomförs idag. Examensarbetet på 
grundnivå, där författaren utvärderade barnmorskornas arbete med alkoholfrågan i 
Landstinget Västmanland visade även på vikten av gemensamma strategier och samarbete 
mellan olika personalgrupper på vårdcentralerna i det alkoholförebyggande arbetet (Nordin 
2008).  
 
Det nationella Riskbruksprojektet har satt fokus på alkoholfrågan och under år 2009 har även 
tobaksavvänjning ingått i projektets uppdrag. En utmaning inför projektets avslutande år och 
inför framtiden kan tänkas vara att arbeta än mer med en helhetssyn på alla levnadsvanefrågor 
inom primärvården och hela hälso- och sjukvården. De hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatserna inom sektorn kommer med säkerhet inte att försvinna. Ur 
folkhälsosynpunkt är förhoppningen snarare att de får möjlighet att ta mer plats. Ett steg i den 
riktningen är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för det förebyggande arbetet med 
levnadsvanor inom hälso- och sjukvården, som beräknas vara fastställda år 2011.32 
Riktlinjerna kan ge tyngd och en tydligare struktur i arbetet och leda till att effektiva metoder 
används av läkare och annan vårdpersonal i syfte att stödja patienters 
levnadsvaneförändringar.   
 
Arbetet handlar även om en hållbar samhälls- och folkhälsoutveckling. Hälsofrämjande och 
förebyggande insatser inom primärvården och hälso- och sjukvården som helhet skulle kunna 
bidra till att minska ökande vårdkostnader på sikt. Om inte insatser för att förebygga 
genomförs kommer möjligen sjukdom som kan relateras till ohälsosamma levnadsvanor öka 

                                                 
32 www.socialstyrelsen.se 2009-12-18  
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ännu mer, vilket för med sig att de samhällsekonomiska kostnaderna för sektorn blir 
ohållbara.  
 

6.3 Fortsatt forskning 
 
Forskning och utvärdering inom det alkoholpreventiva området i hälso- och sjukvården 
behövs och är relevant för att skapa möjligheter för arbetet att utvecklas. Det är fortsatt viktigt 
att följa upp och ta del av erfarenheter från olika personalkategorier inom sektorn. Dessutom 
är det eftersträvansvärt att följa patientgrupper som har tagit del av insatser inom området. 
Forskningen kan inriktas specifikt mot alkoholprevention men även mot ett helhetsgrepp på 
hälsa och levnadsvanor. Det bör även vara av intresse att studera olika personalkategoriers 
arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar för att bedriva hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete.   
 
Det anses dessutom vara relevant att göra undersökningar på ledningsnivå inom landstingen, 
bland primärvårdsdirektörer, ledningsgrupper och verksamhetsansvariga på vårdcentraler för 
att få kunskap om deras syn på arbetet. Därtill kan det vara intressant att studera olika 
vårdvalsmodeller och ersättningssystems påverkan på arbetet inom området. 
 
I Landstinget Västmanland kan det alkoholförebyggande arbetet bland familjeläkare och ST-
läkare med fördel studeras vidare genom en mer djupgående kvalitativ intervjuundersökning. 
Resultat och data från den aktuella enkätundersökningen kan användas som utgångspunkt vid 
en eventuell fortsatt studie för att ta del av målgruppens erfarenheter och uppfattningar inom 
området. Dessutom är det relevant att följa upp den aktuella enkätundersökningen över tid. 
Det kan även vara betydelsefullt att i efterhand studera implementeringsprocessen av 
Riskbruksprojektets insatser i länet samt vilka strukturer som finns för att vidmakthålla de 
resultat som har uppnåtts.    
 

7 SLUTSATSER 
 
Knappt 70 procent av läkarna som deltog i studien tar alltid eller ofta upp alkoholfrågan i 
samband med att de kartläggar en patients besvär.  
 
Det är 26 procent av läkarna som använder formulär och 75 procent som använder MI eller 
motsvarande i samband med att de tar upp alkoholfrågan i patientmötet. Om läkarna bedömer 
att en patient har ett riskbruk är det vanligaste tillvägagångssättet att de påbörjar ett samtal 
med syftet att motivera patienten till en minskad alkoholkonsumtion.  
 
De vanligaste orsakerna till att läkarna tar upp alkoholfrågan är att patienten uppvisar 
alkoholrelaterade symptom eller att det ingår i deras rutiner. Tidsbrist uppges vara den 
vanligaste orsaken till att läkarna inte tar upp frågan, trots att patientens symptom kan vara 
relaterade till alkohol. 
 
Det är 40 procent av läkarna som inte har fått någon utbildning i att hantera alkohol och 
riskbruk under de senaste fem åren och drygt hälften har inte fått utbildning i MI eller 
motsvarande under de senaste tre åren. Det finns inga skillnader i hur frekvent läkarna tar upp 
alkohol, oavsett om de utbildats i att hantera alkohol och riskbruk eller inte. Däremot finns det 
skillnader mellan de läkare som tagit del av utbildning i MI i förhållande till de som inte har 
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gjort det. Bland de läkare som har utbildats i MI är det fler som frekvent tar upp alkohol med 
sina patienter än bland dem som inte har utbildats. 
 
Bättre möjligheter att remittera till specialiserande stödinsatser och att mer tid kan avsättas för 
förebyggande och hälsofrämjande arbete är faktorer som läkarna främst uppger kunna öka 
deras alkoholförebyggande insatser. De faktorer som läkarna i minst omfattning uppger kunna 
öka deras insatser är mer faktakunskap om alkohol, tydligare beslut på ledningsnivå samt mer 
kunskap om screeninginstrument. 
 
Sammanfattningsvis arbetar läkarna relativt frekvent med alkoholfrågan i mötet med 
patienterna men en stor andel saknar utbildning inom området och i MI eller motsvarande 
samtalsteknik. Behovet av utbildning finns, samtidigt är det viktigt att satsa på att möjliggöra 
läkarnas arbete med frågan på mottagningarna samt att hörsamma deras utgångspunkter och 
åsikter om det alkoholförebyggande arbetssättet. Det behövs fler studier inom området för att 
belysa läkarnas förutsättningar att arbeta med alkoholfrågan.  
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Bilaga 1 
 

Enkät om läkarens förebyggande insatser när det gäller riskbruk av alkohol. 
Vänligen markera endast ett svarsalternativ på varje fråga. 

 
 
1. Vilken är Din kompetens? 
 
1 �  Läkarexamen, ej legitimerad  
2 �  Legitimerad läkare, ej specialist  
3 �  Specialistläkare 
 
 
 
2. Hur länge har Du arbetat som läkare efter examen? 
 
1 �  < 1 år 
2 �  1-2 år 
3 �  3-5 år    
4 �  6-10 år 
5 �  11-20 år 
6 �  > 20 år 
 
 
 
3. Hur många patienter (enskilda besök) träffar Du i genomsnitt per vecka?  
 
1 �  0-19 
2 �  20-39 
3 �  40-59 
4 �  > 60 
 
 
 
4. Vilken driftsform har Din vårdcentral? 
 
1 �  Offentlig regi med offentlig finansiering 
2 �  Privat regi med offentlig finansiering 
3 �  Privat regi med privat finansiering 
 
 
 
5. Vilket år är Du född? 19____ 
 
 
 
6. Kön: 
 
1 �  Man 
2 �  Kvinna 
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7. Hur ofta tar Du upp alkohol i samband med att Du kartlägger en patients besvär? 
 
1 �  Alltid 
2 �  Ofta 
3 �  Ibland 
4 �  Sällan 
5 �  Aldrig 
 
 
 
 
8. Använder Du något formulär då Du tar upp alkohol i mötet med Dina patienter? 
 
1 �  Ja regelbundet 
2 �  Ja vid enstaka tillfällen    Ange vilket/vilka 
formulär:_____________________ 
 
3 �  Nej 
  
 
 
 
9. Vad är den vanligaste orsaken till att Du tar upp alkoholfrågor med Dina patienter? 
 Vänligen markera endast ett svarsalternativ. 
 
1 �  Ingår i mina rutiner 
2 �  Laboratorieprovsvar 
3 �  Patienten har alkoholrelaterade symptom 
4 �  Patientens önskemål 
5 �  Enkät/formulärsvar  
6 �  Annat:_________________________________________________________________ 
 
 
 
 
10. Om Du väljer att inte ta upp alkoholfrågan trots att Du tror att patientens symptom 
kan vara alkoholrelaterade - vad är i så fall den vanligaste orsaken? 
Vänligen markera endast ett svarsalternativ. 
 
1 �  Tidsbrist 
2 �  Det skulle inte ha någon effekt 
3 �  Osäker på hur jag ska fråga 
4 �  Vet inte hur jag ska ge råd 
5 �  Patienten kan reagera negativt 
6 �  Vet inte vart jag ska hänvisa patienten  
7 �  Annat:_________________________________________________________________ 
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11. Var anser Du att gränsen går för när en patients alkoholkonsumtion övergår till att 
vara medicinskt skadlig? 

 
Med ett standardglas menas: 

 

2 st. 33 cl lättöl     50 cl folköl     33 cl starköl     12 cl vin      8 cl starkvin     4 cl starksprit 
 
 
1 Ange antal standardglas per vecka för män:_____   �  Vet ej 
2 Ange antal standardglas per vecka för kvinnor (ej gravida):_____  �  Vet ej 
 
 
 
12. Använder Du Motiverande samtal eller motsvarande teknik då Du tar upp alkohol 
med Dina patienter? 
 
1 �  Ja regelbundet 
2 �  Ja vid enstaka tillfällen 
3 �  Nej 
 
Ange kortfattat hur Du går till väga då alkohol tas upp i mötet med patienten:_____________ 
___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
13. Hur gör Du vanligen om Du bedömer att en patient har ett riskbruk av alkohol? 
Vänligen markera endast ett svarsalternativ. 
 
1 �  Ger information om alkoholens negativa hälsoeffekter och rimliga konsumtionsnivåer 
2 �  Ger information om alkoholens negativa hälsoeffekter utan att ange någon specifik 
         konsumtionsnivå 
3 �  Påbörjar ett samtal med syftet att motivera patienten till en minskad konsumtion 
4 �  Hänvisar till annan personal inom vårdcentralen 
5 �  Hänvisar till annan instans utanför vårdcentralen 
6 � Annat:__________________________________________________________________ 
 
 
 
14. Hur dokumenterar Du vanligen alkoholfrågan om Du tar upp den med Dina 
patienter? Vänligen markera endast ett svarsalternativ. 
 
1 �  Dokumenterar i patientjournal efter särskilt sökord/rubrik    
2 �  Dokumenterar i patientjournal i labblista  
3 �  Dokumenterar i patientjournal i flytande text 
4 �  Annat:_________________________________________________________________ 
5 �  Dokumenterar ej 
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15. Hur mycket utbildning har Du fått i hantering av alkohol och riskbruk under de 
senaste 5 åren? (gäller ej grundutbildning). 
 
1 �  Ingen 
2 �  < 4 timmar 
3 �  Halvdag 
4 �  1-2 dagar 
5 �  3 dagar 
6 �  > 3 dagar 
 
Ange vilken/vilka utbildningar du deltagit i:________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
16. Hur mycket utbildning i Motiverande samtal eller motsvarande tekniker har Du fått 
under de senaste 3 åren? 
 
1 �  Ingen 
2 �  < 4 timmar 
3 �  Halvdag 
4 �  1-2 dagar 
5 �  3 dagar 
6 �  > 3 dagar 
 
 
 
 
17. Hur effektiv anser Du att Du är i att hjälpa patienter att åstadkomma en förändring 
av sina alkoholvanor? 
 
Mycket effektiv             Ganska effektiv             Inte särskilt effektiv             Inte alls effektiv         
         1 �                                 2 �        3 �                           4 �                 
 
  
 
 
18. Hur viktigt anser Du det är att Du som läkare tar upp alkoholfrågan och erbjuder 
rådgivning till patienter? 
 
Mycket viktigt            Ganska viktigt            Inte särskilt viktigt            Inte alls viktigt 
          1 �  2 �                 3 �             4 � 
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19. Ta ställning till följande påståenden om vad som skulle kunna öka Din insats 
beträffande identifikation och rådgivning till patienter med riskbruk av alkohol.  
 
                 Stämmer       Stämmer       Stämmer       Stämmer       Vet         
                     helt         ganska bra     mindre bra       inte alls        inte 
                       1  2  3  4                5 
 
a. Mer faktakunskap om hur alkohol    
påverkar hälsan                     �                 �                  �                  �              � 
 
b. Mer kunskap om enkla skriftliga  
screeninginstrument                     �                �                  �                  �               � 
 
c. Mer kunskap om samtalsmetoder       �                �                  �                  �               � 
 
d. Bättre samarbete med övriga yrkes- 
kategorier på enheten runt patienter 
med riskbruk                       �                �                  �                  �              � 
 
e. Bättre möjlighet att remittera  
till specialiserade stödinsatser                �                �                  �                  �              � 
 
f. Ett tydligt gemensamt  
förhållningssätt inom läkarkåren 
till alkohol som hälsorisk                      �                �                  �                  �              � 
 
 
g. Tydligare beslut på ledningsnivå 
om vad som ingår i uppdraget/ 
arbetet med riskbrukspatienter               �               �                  �                  �               � 
 
h. Att mer tid kan avsättas för  
förebyggande/hälsofrämjande  
arbete                     �                �                 �                  �                � 
 
 
 
20. Övriga synpunkter:_______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!
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Bilaga 2 
 
Följebrev till läkare 

 
Februari 2009 

 
Enkät om läkarens förebyggande insatser när det gäller riskbruk av alkohol. 

 
Hej, jag har fått i uppdrag av Landstinget Västmanlands Riskbruksprojekt att undersöka 
läkarens förebyggande insatser när det gäller riskbruk av alkohol. Undersökningen har 
avgränsats till att omfatta familjeläkare och ST-läkare i länet. Syftet med undersökningen är 
att kartlägga läkarnas arbete med alkoholriskbruk samt att studera förutsättningar för att 
bedriva detta arbete. Undersökningen sker i form av ett magisterexamensarbete i 
folkhälsovetenskap vid Mälardalens Högskola i Västerås, under hösten 2008 och våren 2009.  
 
Din medverkan är frivillig, men Ditt svar är mycket betydelsefullt och bidrar till att 
undersökningens resultat blir tillförlitligt, samt till att utveckla Landstingets förebyggande 
arbete. De uppgifter Du lämnar kommer behandlas konfidentiellt och i de resultat som 
redovisas kommer det inte att framgå vad enskilda individer har svarat. Numret högst uppe på 
enkätens första sida är till för att jag ska se vilka som har svarat och vilka som ska få en 
påminnelse.   
 
Har Du frågor angående undersökningen kontakta Maria Nordin, tfn 070-56 88 362 eller via 
e-post mnn05004@student.mdh.se. Min handledare är professor Per Tillgren vid Akademin 
för Hälsa, Vård och Välfärd på Mälardalens Högskola som kan kontaktas på e-post 
per.tillgren@mdh.se. Landstingets kontaktperson är hälsoplanerare Jan Larsson som kan 
kontaktas via e-post jan.larsson@ltv.se.  
 
När du svarar på enkäten utgå från arbetet på din ordinarie vårdcentral. Att svara på enkäten 
beräknas ta cirka tio minuter.  
 
Vänligen lägg den ifyllda enkäten i returkuvertet med min adress och skicka den via 
landstingets interna postgång. 
 
 
Tack för att Du besvarar enkäten! 
 
Maria Nordin 
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Bilaga 3 
 
Påminnelse till läkare 
 

Februari 2009 
 

Påminnelse om enkät 
 

Under vecka 4 och 5 skickades en enkät om läkarens förebyggande insatser när det gäller 
riskbruk av alkohol till familjeläkare och ST-läkare i Västmanland. Ditt svar är av stor 
betydelse och genom denna påminnelse vill jag be Dig att fylla i enkäten och skicka den 
till mig i det returkuvert som följde med enkäten senast 23/2 2009. Jag ber Dig att bortse 
från denna påminnelse om Du redan har besvarat och skickat tillbaka enkäten.  
 
Vänliga hälsningar 
 
Maria Nordin 
 
E-post: mnn05004@student.mdh.se Tfn: 070- 56 88 362 
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Bilaga 4 
 
Frekvenstabeller enkätfrågor 
 
1. Vilken är Din kompetens? (n=82) 
 
 Andel % Antal  
Legitimerad läkare, ej specialist 21  17 
Specialistläkare 79  65 
 
2. Hur länge har Du arbetat som läkare efter examen? (n=82) 
 
 Andel % Antal  
< 1 år 4 3 
1-2 år 8 7 
3-5 år 5 4 
6-10 år 10 8 
11-20 år 19 16 
> 20 år 54 44 
 
3. Hur många patienter (enskilda besök) träffar Du i genomsnitt per vecka? (n=81) 
 
 Andel % Antal 
0-19 2  2 
20-39 24  19 
40-59 49  40 
> 60 25  20 
 
4. Vilken driftsform har Din vårdcentral? (n=82) 
 
 Andel % Antal  
Offentlig regi med offentlig 
finansiering 

48  39 

Privat regi med offentlig 
finansiering 

49  40 

Privat regi med privat 
finansiering 

3  3 

 
5. Åldersfördelning: (n=76) 
 
 Andel % Antal  
27-35 år 16  12 
36-45 år 14  11 
46-55 år 29  22 
56-65 år 38  29 
66-74 år 3  2 
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6. Kön: (n=82) 
 
 Andel % Antal  
Man 62  51 
Kvinna 38  31 
 
 
7. Hur ofta tar Du upp alkohol i samband med att Du kartlägger en patients besvär? 
(n=81) 
 
 Andel % Antal 
Alltid 8  6 
Ofta 59 48 
Ibland 31  25 
Sällan 1  1 
Aldrig 1  1 
 
8. Använder Du något formulär då Du tar upp alkohol i mötet med Dina patienter? 
(n=81) 
 
 Andel % Antal  
Ja, regelbundet 6  5 
Ja, vid enstaka tillfällen 20  16 
Nej 74  60 
 
9. Vad är den vanligaste orsaken till att Du tar upp alkoholfrågor med Dina patienter? 
(n=75) 
 
 Andel % Antal  
Ingår i mina rutiner 36  27 
Laboratorieprovsvar 8  6 
Patienten har alkoholrelaterade 
symptom 

48  36 

Enkät/formulärsvar 3  2 
Annat 5  4 
 
10. Om Du väljer att inte ta upp alkoholfrågan trots att Du tror att patientens symptom 
kan vara alkoholrelaterade – vad är i så fall den vanligaste orsaken? (n=70) 
 
 Andel % Antal  
Tidsbrist 47  33 
Det skulle inte ha någon effekt 6  4 
Vet inte hur jag ska ge råd 1  1 
Patienten kan reagera negativt 13 9 
Annat 33 23 
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12. Använder Du Motiverande samtal eller motsvarande teknik då Du tar upp 
alkoholfrågan med Dina patienter? (n=81) 
 
 Andel % Antal  
Ja regelbundet 27  22 
Ja vid enstaka tillfällen 48  39 
Nej 25  20 
 
13. Hur gör Du vanligen om Du bedömer att en patient har ett riskbruk av alkohol? 
(n=76) 
 
 Andel % Antal  
Ger information om alkoholens 
negativa  
Hälsoeffekter och rimliga 
konsumtions- 
Nivåer 

26  20 

Ger information om alkoholens 
negativa 
hälsoeffekter utan att ange 
någon specifik  
konsumtionsnivå  

9  7 

Påbörjar ett samtal med syftet 
att motivera 
patienten till en minskad 
konsumtion  

62 47 

Hänvisar till annan instans 
utanför vårdcentralen 

3  2 

 
14. Hur dokumenterar Du vanligen alkoholfrågan om Du tar upp den med Dina 
patienter? (n=78) 
 
 Andel % Antal  
Dokumenterar i patientjournal 
efter särskilt sökord/rubrik 

27  21 

Dokumenterar i patientjournal i 
labblista 

4  3 

Dokumenterar i patientjournal i 
flytande text 

67  52 

Annat 2  2 
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15. Hur mycket utbildning har Du fått i hantering av alkohol och riskbruk under de 
senaste 5 åren? (n=80) 
 
 Andel % Antal  
Ingen 40  32 
< 4 timmar 20  16 
Halvdag 16  13 
1-2 dagar 15  12 
3 dagar 4  3 
> 3 dagar 5  4 
 
16. Hur mycket utbildning i Motiverande samtal eller motsvarande tekniker har Du fått 
under de senaste 3 åren? (n=82) 
 
 Andel % Antal  
Ingen 52  43 
< 4 timmar 12  10 
Halvdag 11  9 
1-2 dagar 12  10 
3 dagar 4  3 
> 3 dagar 9  7 
 
17. Hur effektiv anser Du att Du är i att hjälpa patienter att åstadkomma en förändring 
av sina alkoholvanor? (n=80) 
 
 Andel % Antal  
Mycket effektiv 2  2 
Ganska effektiv 48  38 
Inte särskilt effektiv 49  39 
Inte alls effektiv 1  1 
 
19. Ta ställning till följande påståenden om vad som skulle kunna öka Din insats 
beträffande identifikation och rådgivning till patienter med riskbruk av alkohol. 
 
a. Mer faktakunskap om hur alkohol påverkar hälsan: (n=80) 
 
 Andel % Antal  
Stämmer helt 12  10 
Stämmer ganska bra 28  22 
Stämmer mindre bra 30  24 
Stämmer inte alls 30  24 
 
b. Mer kunskap om enkla skriftliga screeninginstrument: (n=79) 
 
 Andel % Antal 
Stämmer helt 9  7 
Stämmer ganska bra 43  34 
Stämmer mindre bra 34  27 
Stämmer inte alls 14  11 
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c. Mer kunskap om samtalsmetoder: (n=80) 
 
 Andel % Antal  
Stämmer helt 18  14 
Stämmer ganska bra 52  42 
Stämmer mindre bra 21  17 
Stämmer inte alls 9  7 
 
d. Bättre samarbete med övriga yrkeskategorier på enheten runt patienter med 
riskbruk: (n=80) 
 
 Andel % Antal  
Stämmer helt 22  18 
Stämmer ganska bra 44  35 
Stämmer mindre bra 24  19 
Stämmer inte alls 9  7 
Vet ej  1  1 
 
e. Bättre möjligheter att remittera till specialiserade stödinsatser: (n=81) 
 
 Andel % Antal  
Stämmer helt 32  26 
Stämmer ganska bra 47  38 
Stämmer mindre bra 12  10 
Stämmer inte alls 8  6 
Vet ej  1  1 
 
f. Ett tydligt gemensamt förhållningssätt inom läkarkåren till alkohol som hälsorisk: 
(n=80) 
 
 Andel % Antal  
Stämmer helt 23  18 
Stämmer ganska bra 36  29 
Stämmer mindre bra 29  23 
Stämmer inte alls 10  8 
Vet ej 2  2 
 
g. Tydligare beslut på ledningsnivå om vad som ingår i uppdraget/arbetet med 
riskbrukspatienter: (n=80) 
 
 Andel % Antal  
Stämmer helt 21  17 
Stämmer ganska bra 25  20 
Stämmer mindre bra 37  29 
Stämmer inte alls 16  13 
Vet ej  1  1 
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h. Att mer tid kan avsättas för förebyggande/hälsofrämjande arbete: (n=81) 
 
 Andel % Antal  
Stämmer helt 35  28 
Stämmer ganska bra 42  34 
Stämmer mindre bra 18  15 
Stämmer inte alls 4  3 
Vet ej 1   1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


