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   Frågan är känslig för chef och medarbetare 
   Begynnande alkoholproblem – vaga signaler på arbetet 
  Omfattande alkoholproblem –  icke specifika signaler 
  Enskild arbetar medvetet/omedvetet på att dölja 
   Ledningen anser att alkoholfrågan inte är intressant  
  Medarbetare osäkra på konsekvenserna (behandling?) 
  Arbetsplatsens alkoholkultur 
  Den enskilde upplever inget problem – ”sköter jobbet” 
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Ref:Modesto-Lowe and Boornazian (2000), reid et al. (1999), Whitlock et al., (2004) 
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  Arbetstider  - måndag och fredagsfrånvaro, sen ankomst  
   - frånvaro efter långledighet (etc.)  

  Arbetsutförandet 
   - förändringar i produktiviteten 
   - ökade misstag och felbedömningar (etc.) 

  Personlighetsförändring 
   - ökad intolerans, undvikande beteende 
   - svårt att hantera mer komplexa uppgifter 

  Indikationer på ekonomiska problem 
   - ständigt behov av att låna pengar 

  Utseende och fysiologiska signaler 
   - försämrad hygien 
   - ökad nervositet, skakningar (händer, kropp) 

Ref: Campbell, R & Langford, E. (1995) 

367 män besvarade annons (ansåg sig ha alkoholproblem – önskade delta i studie där 
medicinsk behandling prövades) 

Demografisk/klinisk karakteristik (n=342) 

Ålder       49 ± 8 år 
Bostad      99,7% 
Arbete      84% 
Hög alk.konsumtion  9 ± 7 år 
Veckokonsum (året)  677 ± 437 g 
Aldrig narkotika    93% 
0 psykiatriska symp.  77% 
0 fysiska hälsoproblem  63% 
Ej alkoholbehandling  70% (pv 20%/slut.v. 10%) 

Ej alkoholbehandling 

Samma alkoholbelastning 

Mådde psykiskt bättre, levde i 
relation och hade arbete 

Förvärvsarbete och låg grad av 
psykisk ohälsa minskar 
sannolikheten för att söka 
professionell vård. 
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Riskreduktion
Screening  

Ref: Midanik (1982;1988), Inst. of Med. (1990), Kristenson et al. (1983), Babor and  
Grant (1992), Cooney et al. (1995), Connors (1995), Skinne (1993) Bien et al (1993), mf.l. 
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Hälsa 

   Fysisk 
  Psykisk 

Screening 
Rådgivning 

BHT 
Ref: Sahndahl et al. (1985), Lenz (1985), 

Av ca 4,3 miljoner förvärvsarbetande (16-64 år) i 
Sverige har 3,2 miljoner (~75%) tillgång till BHT. 

Screening 
Riskbruk 

Screening 
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Hälsoundersökning 

Rådgivning 

samma 
minska 
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Screening 

  AUDIT-formuläret 

  Blodprov för alkohol-
 markören CDT  

  Screening möjlig -av 333 nekade 6  

  Få upplevde det som känsligt (1,5% sa att det var känsligt) 

  Alkoholscreening lämpligt vid hälsoundersökningar 

  Har troligen effekt på sjukfrånvaron 

  Uppmuntrar arbetsledare, anhöriga och enskilda  
 att agera 
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Kvinnor:  90% 
Män:  83% 

Kvinnor:  92% 
Män:  82% 

Mycket 
känsligt 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Inte alls 
känsligt 

Formulär 
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känsligt 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Inte alls 
känsligt 

Blodprov 

Positiva 
GGT 

43 

Positiva 
AUDIT 

Positiva CDT 

71 
88 15 

2 
14 4 

n=990 

n=194 20% 

Källa: Hermansson et al., 2000 och 2002 



Minnesbilder från föreläsning vid kompetenssentersamling  
i Stavanger den 3 november, 2010. 

Ulric Hermansson, FHI 

III 

1.5 (1.0 – 2.3) 1.5 (0.9 – 2.4) 1.5 (1.0 – 2.2) (cutoff ≥ 8 poäng)  

p=0.047* p=0.12 p=0.08 +AUDIT 

Negativa = 1 (referens) 

 ≥ 1 sjukdag ≥ 7 sjukdagar 0, 1-6 och ≥ 7 
sjukdagar 

Logistisk regressionsanalys - odds ratio (OR) med 95% konfidens-
intervall - kontrollerad för kön, ålder, arb./tjänst. och dag/skift. 

III III III III III III 
Vecka 

Källa: Hermansson et al., 2002 

  Ingen skillnad vid måndag och fredagsfrånvaro 

*4 veckor sammanhängande eller 6 tillfällen/år 

Positiv-    
      AUDIT/CDT 

5,7% 

+  

Rehabiliteringskriteriet* 

- 
6,3% 

Källa: Hermansson et al., 2000 
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Källa: Hermansson och Helander (2008) 

Rutinmässig hälsoundersökning 

Uppföljning efter 12 månader 
Tester: AUDIT, CDT och GGT 

Kontrollgrupp 
Minimal 

intervention 

steg 2 

Omfattande 
intervention steg 1 

steg 3 

steg 4 

Data från 
företagets 

personaladm. 
systemet  

12 mån. före 
screening 

Data från 
företagets 

personaladm. 
systemet  

12 mån. efter 
screening 

Screening tester: AUDIT / CDT 
Jämförelse testt: GGT 

Negativ 
screening 

Positiv screening = + AUDIT,  + CDT, ++ AUDIT/CDT  
RANDOMISERADE 

n=990 

n=796 
n=194 

(70) 
(58) (66) 

n=158 

=36 
Drop-out 

55 (-15) 47 (-11) 56 (-10) 

(1)* (8)* *Följde ej planen 
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  Ingen skillnad – kontroll och interventionsgrupperna 
OBS! 

Källa: Hermansson et al., 2010 

Hester & Miller (1995) – 23 studier från 1977 – 1992   
 Författarnas slutsats: Starkare stöd för god effekt av kort intervention än någon 
 annan benhandlingsform 

Kahan et. al. (1995) – 11 studier      
 Författarnas slutsats: Stöd för att minimal intervention har effekt. 

Wilk et. al. (1997) – 12 studier 
 Författarnas slutsats: Dubbelt så stor sannolikhet att storkonsumenter minskar till 
 måttligt drickande i jmf med kontrollgruppen. 

SBU (2001) – 25 studier (n=9000 patienter) 
 Författarnas slutsats: Signifikant effekt på alkoholintaget i minst 2 år. Mer 
 omfattande behandlingsinsatser ger inte större behandlingsvinst. (NNT 1/10). 

Kaner et. al. (2007) – 28 studier (n=7000 personer) 
  Författarnas slutsats: Enkel kort rådgivning (5-15 min) leder till en minskad 
 konsumtion (41 gram i medel) per vecka för män. 
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Review – workplace interventions for alcohol-
related problems (Webb et al., 2008) 

 10 studies – only 4 RCT 

  Weakness in all studies – methodologically 

  Nine of ten reported reduced alcohol consumption 

  Potential to produce beneficial results: 
 - Brief intervention 
  - Interventions -health and life-style checks 
  - Psychosocial skills training 
  - Peer referral 

+ 1 RCT 

   Det är fullt möjligt att genomföra en alkoholscreening på en 
 arbetsplats (AUDIT/CDT) 

   Riskbruk av alkohol tycks leda till fler sjukdagar 

   Måndags- och fredagsfrånvaro identifierar inte riskbruk  av 
 alkohol 

   Traditionella livsstilsinstrument (HP) – låg upptäckt av riskbruk  

   Enbart screening med formulär och blodprov tycks  påverka 
 alkoholvanorna  

   Kvarhållandeeffekten tycks vara tre år. 

   De flesta tycker inte det är känsligt att FHV erbjuder 
 alkoholscreening 
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  Ca 70 procent har en alkoholpolicy 

  Var tredje arbetsplats uppger att de känner till och var femte 
 arbetsplats uppger att de arbetar med Riskbruksmodellen . 

  Arbetsplatser 50+ anställda har i större utsträckning en 
 alkoholpolicy, arbetar alkoholförebyggande, känner i större 
 utsträckning till Riskbruksmodellen                           
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Uppgivna kunskapsbehov Antal 
(n=350) 

Andel 

Rehabilitering 43 12% 
Metoder att upptäcka och förhindra alkohol- och narkotikaproblem 
i ett tidigt skede 

169 48% 

Utbildning för chefen att hantera misstankar om alkohol och 
narkotikaproblem 

136 39% 

Mer kunskap om arbetsrättsliga aspekter på hantering av alkohol- 
och narkotikaproblem                                                                                         

71 20% 

Informationsmaterial (broschyrer, filmer, etc.) riktat till medarbetare 90 26% 
Informationsmaterial (broschyrer, filmer etc.) riktat till chefer 80 23% 
Mer kunskap om policydokument och handlingsplaner om alkohol- 
och narkotikafrågor på en arbetsplats 

65 19% 

Annat,   8   2% 
Vet ej 97 28% 


