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Syfte	med	föreläsning

o Ökad kunskap om hur alkohol påverkar äldre

o Medicinska tillstånd att vara uppmärksam på

o Trygghet i relationen till patienter/kunder som använder alkohol



Sven	75	år

o 2016. Sonen ringer vårdcentralen och är orolig över faderns alkoholkonsumtion. 
Flera läkemedel för hjärta, blodtryck och diabetes. 

o 2018. Mars: vårdas på sjukhus några dagar för alkoholförgiftning. 
Problem med alkohol ”minst 25 år”. Gått ner mycket i vikt. Vill ha hjälp. 
Patienten uppmanas kontakta kommunen. Har hemtjänst.

o 2019. Skickas till sjukhus av hemtjänst. Suttit i urin och avföring i sin soffa i 3 veckor. 
Kan inte stå på benen. Alkoholabstinens, akut vitaminbrist och uttalad järnbrist. 
Begynnande trycksår.

Juni: läkarbesök vårdcentral. ”Halverat” alkoholintaget. Ej etablerat kontakt med 
kommunen.



Alkohol	– en	laglig	drog



Vad	är	att	dricka	normalt?

Och	vad	är	skadligt	bruk?
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1 standardglas = 12 gram ren alkohol







Vad fyller alkohol för funktion?

…även en del viktiga funktioner?



Alkoholens	metabolism
o Vattenlösligt – ju mer muskelmassa desto större utspädning

o Bryts ner av alkoholdehydrogenas i lever och magsäck till acetaldehyd 
(ger baksmälla). 

o 0,1 gram alkohol per kilo kroppsvikt och timme 

• Lättöl  - 1 timme

• Ett glas vin  - 2–2,5 timmar

• En flaska vin  - 11–12 timmar



o Kvinnor:  > 9 standardglas per vecka

o Män:  > 14 standardglas per vecka

o Nyare riktlinjer på gång:
Män och kvinnor:  > 10 standardglas per vecka

o Det finns dock ingen säker konsumtion (Lancet 2018)

Vad är för mycket alkohol?



o Mer än ett standardglas per dag i genomsnitt

o Mer än två standardglas på en och samma dag

…...för äldre personer som väljer att dricka alkohol….

o …man ska inte börja dricka eller dricka oftare i syfte att förbättra hälsan

o Ingen alkoholkonsumtion allra bäst vid många sjukdomar och tillstånd

Vad är för mycket alkohol för äldre?





Alkoholberoende

üStark längtan efter alkohol, alkoholsug
üSvårt att kontrollera intaget
üFortsatt konsumtion trots skadliga effekter
üPrioritering av alkohol framför andra aktiviteter eller förpliktelser
üÖkad tolerans
üFysiska abstinenssymtom Minst 3 av 6 kriterier

Beroende är när den egna viljan inte längre räcker för att styra intaget

Alkoholberoende är en sjukdom



Alkohol och tolerans

o Över 2 promille – vanligen kraftig berusning

o Utvecklas över tid vid regelbundet alkoholintag

o Alkoholberoende kan ha långt över 2 promille och framstå som ”nyktra”



Abstinens
Ångest, sömnsvårigheter
Skakningar
Högt blodtryck och hög puls
Feber
Ibland hallucinationer
Abstinenskramper

Varför är det farligt att dricka mycket och länge?

Delirium tremens
Hallucinationer
Desorientering
Plockighet



Wernicke-Korsakoffs syndrom

o Svår vitamin B1-brist

o Hjärnskador om ej akut vård med höga doser vitamin B1

Varför är det farligt att dricka mycket och länge?

o Synrubbningar
Gångsvårigheter
Förvirring



o Mindre muskelmassa – högre alkoholhalt i blodet

o Leverns förmåga att bryta ner alkohol är sämre

o Alkohol aktiverar kroppens stresshormoner - påverkar blodtryck, 

blodsocker och immunförsvar 

o Alkohol kan både minska och öka effekten av läkemedel

Varför är alkohol farligare för äldre?



o Blodförtunnande – ökad effekt -> ökad blödningsrisk

o Blodtryck - ökad effekt -> blodtrycksfall

o Antibiotika – vissa mycket sämre effekt

o Smärtstillande, lugnande – förstärker effekt -> medvetandepåverkan

Alkohol och läkemedel



o Lugnande effekt, gör oss sömniga och 
vi somnar lättare men…

o Ger en oroligare och ytligare sömn –
stör kroppens och hjärnans återhämtning 

o Snarkning och sömnapné 
förvärras av alkohol

Alkohol och sömn



o Kanske ingen överraskning…

o Yrsel och balansproblem hos 25-40%
över 65 år

o Balansorganets nervceller känsliga för 
små mängder alkohol

Alkohol och balans



o Levern bildar blodsocker dygnet runt

o Levern prioriterar att bryta ner alkohol framför att bilda blodsocker

o För diabetiker kan insulinbehovet därför minska 
när de dricker alkohol

o Risk för blodsockerfall om doserna inte minskas

Alkohol och blodsocker



o Äldre förare generellt större risk för olyckor och dödsfall i trafiken

o Risken ökar med alkohol  - även vid mycket låga doser

o Ingen mänsklig rättighet att köra bil 

Alkohol och körkort

eller att ha vapen



Kan	man	tvingas	till	vård?

o LPT - lagen om psykiatrisk tvångsvård

- Allvarlig psykisk störning (som kan vara en konsekvens av akut alkoholförgiftning)
- Oundgängligt behov av psykiatrisk dygnet-runt-vård
- Patienten motsätter sig frivillig vård eller kan inte fatta ett grundat ställningstagande

o LVM – lagen om vård av missbrukare

Person som till följd av ett fortgående allvarligt beroende dels är i behov av vård, dels till 
följd av beroendesjukdomen utsätter sin psykiska eller fysiska hälsa för allvarlig fara, 
löper en uppenbar risk att förstöra sitt liv, eller kan befaras komma att allvarligt skada sig 
själv eller någon närstående.



Sven	75	år	– hur	gick	det?

o Går med rollator men ostadigt. ”Dragit ner” på alkoholen

o B1-vitaminbrist och järnbrist - alkohol och undernäring

o Snabbt påkommen oförmåga att stå på benen - akut sjukdom tills 
motsatsen är bevisad

o Kontakt med läkare tidigare (gärna hembesök)

o LVM?

o Kommer Sven dricka måttligt framöver? 

Nja, troligen inte… alkoholberoende är en sjukdom 
med stor risk för försämring och återfall



o Alkohol är en laglig drog 

o Alkohol utgör en större risk för äldre

o Alkohol och många läkemedel passar inte bra ihop

o Alkoholberoende är en sjukdom

o Fråga / uppmärksamma hellre en gång för mycket

Sammanfattning


