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Problem på ulike nivå

Tillstand Problem Tiltak?

Riskbruk Økt sykdomsrisiko
Ukjent for pasient

Rådgivende 

samtale

Skadelig bruk Helsen er påvirket
Ofte ukjent for pasient

Påvise  samband 

alkohol-sykkdom

Avhengighet Stigma. 
Problem tydelige for 

pasient 

Tilby behandling



Alkoholavhengighet

Tillstand Problem Tiltak?

Riskbruk Økt sykdomsrisiko
Ukjent for pasient

Rådgivende 

samtale

Skadelig 

bruk

Helsen er påvirket
Ofte ukjent for pasient

Påvise  samband 

alkohol-sykdom

Avhengighet Stigma
Problem tydelige for 

pasient 

Tilby behandling

Punktprevalens: 4,5 % 

Livstidsprevalens: ca 15 %



Alkoholavhengighet + psykosos problem ~1 %

Ingen alkoholproblem ~80 %

Alkoholavhengighet, ukomplisert

~3,5 %

Skadelig bruk

Riskbruk, ingen skade

Ref: Andréasson et al., 2011 Berglund et al. 2010, Thakker et al. 2004)

Alkoholproblem er oftest moderate

Kan oftest endre

alkoholvaner



Hva vi skal se på i dag

• Uheldige rusvaner og helse – primært alkohol

– Utgangspunkt i vanlige pasienter på vanlige 

helsearenaer 

• Forebygge helseskade relatert til alkohol

• Somatisk helse hos personer med alvorlige 

rusmiddelproblemer

– Utgangspunkt i pasienter i langvarig 

rusbehandling

• Forebygge helsetap av andre tilstander
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Dagens første patient er Anna:

Bild: Sven Wåhlin

”Unner meg et glass vin 
iblant” 

Hva betyr det??

Hvordan gå videre??



Riskbruk 
Hvor stort er et glass vin?
Standardglass = 12 gram alkohol (12.8g alkohol)

Alkohol-

prosent

Centiliter i 

et 

standardgla

ss

Antall 

standardglass i 

en flaske vin 

(75 cl)

10 % 15 cl 5 glass

12,7 % 12 cl 6 glass

14,2 % 11 cl 7 glass 



Alkohol - hvor går grensen? 

• Verdens helseorganisasjon

– 14 enheter per uke for menn, 9 enheter for kvinner

– Max 4/5 enheter per gang for kvinner/menn

• Storbritannia og Sverige

– 9 - 10 enheter per uke for kvinner og menn

– Max 3-4 enheter per gang

• Grenseverdiene gjelder friske voksne

– 7 enheter per uke for friske eldre?

– 1-2 per gang?

– Flere alkoholfrie dager hver uke!



Diskuter i smågrupper:

Anna har hypertoni, men kommer for 

fordøyelsesplager 

Du har spurt om alkohol og hun forteller at hun 

drikker kanskje 2 flasker vin i uken

Hva sier du da?



Alkoholvaner og helse

Alkohol påvirker oss ulikt

Variasjon i genetikk (+ epigenitikk) -> ulik reaksjon:

•Psykisk påvirkning

•opplevelse (stimulert/trøtt)

•Toleranse (tåler mye/lite)

•Fysisk påvirkning

•Lever

•Hjerte

•Blodtrykk

•Hud

•Colon 

• …….



Å legge sten til byrden

- Utløser sykdom

- Forverrer sykdom 

- Kompliserer behandling



Er det synet på stoffene som påvirker synet på 

brukerne – eller er det omvendt?

‘Skikkelige folk’

AvvikereSyke









All alkoholbruk kan være skadelig



The frequencies of drunkenness last 12 months



Consumption per drinking day (cl pure alcohol) against 

number of drinking days past 12 months



Alkoholens farer

- den norske tenkemåten

• Drikke for mye på fest

– Blamere seg

– Skade seg selv eller andre

• Være alkoholiker

– Reparere dagen derpå

– Drikke alene

➔ Ingen ting av dette? Alt ok!



Rusrelatert problematikk – hva skal vi 

forebygge?

Livsstil/livssituasjon:

- alkohol, nikotin, andre 

rusmidler, kosthold og aktivitet

- økonomisk, sosial og kulturell 

fattigdom

Avhengighet 

(fastlåste atferdsmønstre):

- nevropsykologisk

- psykososialt

- kulturelt

Skadelig bruk:

- somatisk skade

og sykdom

- psykiske lidelser

- skade på tredje

person

Vanskeligere å få til 

varig endring

Økte negative 

konsekvenser

Normbrudd/stigmatisering: 

økt marginalisering og 

kriminalisering
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Økt sykelighet hos personer med 

alvorlige rusmiddelproblemer

• Virkninger av rusmiddelet

• Virkninger av bruksmåten

• Livsførsel og livsbetingelser

• Lite og dårlig etterspørsel av helsetjenester

• Lite og dårlig tilbud av helsetjenester

• Psykiske lidelser





Forebygging hos pasienter med alvorlige 

rusproblemer, f.eks: ca 7500 LAR-pasienter 

• Økende gjennomsnittsalder 

• Økende helseplager og økt dødelighet

• Skal få vanlig helsehjelp på vanlig måte

• Får også vanlige helseproblemer, men tidligere 

enn gjennomsnittsbefolkningen 
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Økt sykelighet og dødelighet – det mest 

synlige

• Alvorlige bakterielle infeksjoner i hud, hjerteklaff, 

beinvev, blodbane

• Hepatitt A,B,C++ og HIV

• Lungebetennelse med komplikasjoner

• Muskelskader og nerveskader etter overdoser

• Dødelige overdoser, selvmord, ulykker, vold

• Mønsteret varierer mellom ulike stoffer, og ulike 

inntaksmåter

• Dødelighet 10-30 x normalbefolkningen for personer 

med injiserende misbruk
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Levevaner og livsbetingelser

• Røyk, alkohol, søvn, andre rusmidler, fysisk 
aktivitet, kost

• Bolig, nettverk, sosial støtte, meningsfulle 
aktiviteter

• Biologisk arv, sosial arv
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Økt sykelighet og dødelighet – det vi ikke 

så lett ser

• Hjerte-kar sykdommer

• KOLS

• Diabetes

• Nyresvikt

➔ ‘livsstilssykdommer’ – ruspasienter blir 

tidligere syke og får mindre behandling



Rus og akutt sykdom

• Oftere og mer alvorlig somatisk syk

• Avvises oftere når de søker hjelp

• Vanskelig forhistorie? Problematisk relasjon?

➔ Vær ekstra på vakt ved endringer i 

helsetilstand



Hva vi tar som en selvfølge

• Oppvekst med rimelig grad av trygghet og 

forutsigbarhet

• Tar rimelig fornuftige valg som voksen

• Søker hjelp ved sykdom eller tydelig økt risiko for 

sykdom

• Blir tatt på alvor når en søker hjelp

➔ God egenomsorg, fornuftig hjelpsøking, blir tatt på 

alvor



Men….

• Mange har opplevd svikt og alvorlige hendelser som 

barn – ACE-studien

• Omfang av svikt og alvorlige hendelser som barn har 

sterk sammenheng med viktige risikofaktorer

• Økt sykelighet og dødelighet for hjertesykdom, kreft, 

kronisk obstruktiv lungesykdom osv.

• Risikofaktorer kan også være mestringsstrategier!
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alvorlige rusmiddelproblemer
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• Lite og dårlig tilbud av helsetjenester

• Psykiske lidelser





«The law of diminishing returns» – somatisk 

helse hos rusavhengige



Men hvem har ansvaret?

• Felles ansvar for pasientens helse!

• Medisinsk ansvar der pasienten er

– Hjemme – fastlegen har hovedansvar

– Inneliggende – behandlende lege har hovedansvar

• Samspill!

– Bidra til best mulig helse og livskvalitet



Viktige faktorer

• Kardiometabolske risikofaktorer

– Hva er hensiktsmessig?

• Røyking 

– Røykeslutt

– Unngå røykestart eller økning

• Ernæring, fysisk aktivitet, søvn

– Ansvarsgruppen? 

– Frisklivssentralen? 

– LAR? 

– Når pasienten er innlagt?



Viktige faktorer

• Somatiske følgetilstander alkohol

– Bredspektret tilnærming

– For hvem og hvor?

• Somatiske komplikasjoner av injisering

– Vaksiner

– HCV (Fibroskan > 35 år)

– Nyresvikt 

• Dårlig tannhelse 

– Påvirker smerter, ernæring og sosialt liv



Samarbeid mellom første- og andrelinjen

• Tenk over hva som er utfordringen hos dere

– Hva fungerer, og hva fungerer ikke?

• Hva trenger dere for å gjøre en god jobb for 

pasientene?

– Hva kan andre aktører bidra med?

• Infrastrukturen finnes!

– Praksiskonsulentordningen

– Samarbeidsutvalget/allmennlegeutvalget

➔ Behandlings-nettverk, ikke behandlings-kjeder



I smågrupper

• Hva trenger dere for å bidra til bedre generell 

helse hos ruspasienter, f.eks. LAR-pasienter?















Helserisiko pga akutte hendelser

• Vold 

• Intox

• Fallskader

• Drukning

• Forfrysning

• Trafikkulykker 

• Kjønnssykdommer

• Uønsket graviditet

• Utsatt for overgrep

• Utsatt for å bli overgriper?





Fadderuka, prestasjoner og alkohol
Myrtveit, Askeland, Knudsen, Knapstad og Skogen

• SHoT 2014

• Undersøkte 

– Drikkemønstre

– Sammenheng mellom deltakelse i fadderuka 

og problematisk alkoholforbruk

– Sammenheng mellom risikabelt forbruk og 

akademiske prestasjoner

– Sammenheng mellom holdninger til alkohol, 

deltakelse i fadderuka og risikabelt forbruk



Resultater 

• 41.1% risikofylt forbruk (AUDIT 8-18)

• 5% skadelig forbruk (AUDIT 19+)

• Til sammen >50% av menn og >40% av kvinner 

har risikofylt eller skadelig forbruk

– De stryker mer på eksamen og har dårligere 

‘akademisk selvtillit’, men normal progresjon

– Deltar i større grad på fadderuka



Utfordring 

• De som ikke drikker deltar i mindre grad på 

fadderuka.

• De som har utviklet et alkoholproblem (10% med 

høyest AUDIT-skåre) deltar i mindre grad på 

fadderuka.

• Bidrar fadderuka til 

– utvikling av en skadelig alkoholkultur?

– marginalisering av studenter som ikke kan eller 

ønsker å drikke mye?



Fastlegen og unge

• Positiv nysgjerrighet, spør!

• Følg opp etter alvorlige hendelser

• Oppfølging etter gjentatte legevaktbesøk i 

helger?

• Høyt alkoholforbruk årsak eller symptom?







Mulige kartleggingsverktøy

• AUDIT – 10 spørsmål. Forbruk + skade

• AUDIT C – 3 spørsmål. Forbruk

• Ett spørsmål – hvor mange ganger siste år har du 

drukket mer enn 4/5 enhet på en dag?

• CAGE – 4 spørsmål. Skade 

• TWEAK – for gravide. 5 spørsmål. Skade



Alternativ til generell kartlegging:
Pragmatisk case-finding 

• Når det er klinisk relevant  

– Tilstander og symptomer som kan utløses av eller 

kompliseres av alkohol

– Behandlinger som kan kompliseres av alkohol

– Økt sårbarhet for alkohol

• Når det er relevant av andre grunner

– myndighetsutøvelse, helse og livsstil

➔ Kombinasjon av case-finding og målrettet 

screening







Eksempler på plager og tilstander hvor 

alkohol kan medvirke 

• Depresjonsplager

• Livskriser/endring livsfase 

• Høyt blodtrykk

• Søvnforstyrrelser

• Angstproblemer

• Samlivsproblemer

• Problemer på jobb

• Skader

• Svimmelhet/ustøhet

• Fordøyelsesplager 

• Overvekt 

• Vanedannende medikamenter og/eller bruk av flere 

medikamenter
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• Skader
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• Fordøyelsesplager 

• Overvekt
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medikamenter
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Effekter på DNA
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

Nedsatt transkripsjon -> mindre proteinsyntese

Nedsatt replikering -> mindre cellenydannelse

Feilaktig replikering -> mutagene DNA-skader

Klinisk relevans: sår, fraktur, gastritt, ulcus, osteoporose, 

hjerneutvikling før25 år, hormonproduksjon, kreft, etc.



Effekter på ”stresshormon”
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

• Noradrenalin

• Adrenalin

• Kortisol

Øker noen timer etter hvert alkoholinntak

Målbart 1-2 –(10) døgn

Klinisk relevans: stress, søvnforstyrrelse, smerte, 
angst, mm.



Eksempel på kompleks patogenese
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

Alkohol

acetaldehyd     ROS

CNS  Barorec Sympaticus Renin-Angotens-Aldost Kortisol  Endotel-NO Ca-transp
Mg-Na-K

Blodtrykksstigning

Husain K et al. Alcohol-induced hypertension: Mechanism and prevention. World J Cardiol. 2014;6(5):245-252.

Chen L et al Alcohol intake and blood pressure a syste … Plos med. 2008;5:e52

Arg-vasopressin ökn

ACTH stimulering

Receptor sensRenin & ACE ökar

ADH hämmas

Cortisol ökas



Hjerte-karsykdom
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

• Høyt blodtrykk
• Alkohol bak 10-34% av all hypertoni

• Hjerneblødning 

• Arytmi 
• atrieflimmer

• Kardiomyopati –hjertesvikt

Zhou 2016



Hypertoni og høyt alkoholforbruk:
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

Redusere 1 glass/dag  -> BT synker: 3,3/2,0 mm

Klinisk relevans: alle hypertonikere (10-34 %)

Xin X, et al. Hypertension 2001;38:1112-1117



Atrieflimmer

• Liten økt risiko for å få atrieflimmer ved økt alkoholforbruk

– 40-60% økning hos de som drakk mer en 28 enheter ukentlig

• Men, tilstanden atrieflimmer sterkt påvirkelig av alkoholforbruk!

– 70 kontroller – reduserte fra 9-23 AE til 6-20 AE

– 70 eksperimentgruppe – reduserte fra 9-25 AE til 0-6 AE

N Engl J Med 2020;382:20-8. DOI: 10.1056/NEJMoa1817591



Infeksjon
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

Kronisk effekt: 
Neutropeni (benmargsdepresjon) 

Akutt effekt: Nedsatt funksjon
Makrofager: mobilitet, adhesion, toxindannelse, T-celle presentasjon

Monocyter: mobilisering, cytokindannelse, inflammasjonsmodulering

Granulocyter: mobilisering, fagocytose 

Annet 
Cilieaktivitet minsker
Lysozym, laktoferritin mm minsker

Klinisk relevans: langvarige/hyppige infeksjoner, sår som 
ikke gror, hudinfeksjoner, etc.



Hudsykdom
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm



Stresshormon
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

Øker etter hvert inntak:

• Adrenalin

• Noradrenalin

• Kortisol

Målbart 1-2 dagar etter alkoholintak

Muskeltonusøkning målbar 1 d etter alkoholintak.

Klinisk relevans: søvn, stress, angst, depresjon, 
trøtthet, smerter, etc.



Forhøyet angstnivå
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

Angstnivå

Tid



Nevrologiske komplikasjoner
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

• Epilepsi
• Sensitisering

• Traume

• Abstinensreaksjon 

Demenssykdommer

• Alzheimer

• Vaskulær demens

• Wernicke Korsakoff

• Polynevropatier



Munn
Svelg

Larynx

Esofagus

MageLever

Tykktarm
endetarm

Bryst

Sikker sammenheng

6,5% av all kreft forårsakes av alkohol
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

Sannsynlig sammenheng
- Prostata
- Pankreas
- Lungor
- Malignt melanom



Ulykker, vold kronisk smerte
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

• Fall pga dårlig balanse

• Frakturer pga. benskjørhet 
(Heuberger et al 2009)

• Myalgier – muskelsvakhet

• Økt smertefølelsomhet

• Lumbago

• Vold i nære relasjoner

Beasly M, et al. Pain 2019;160:501-7

Wrankler LS, etal. Scand J Pain 2018;18:611-20



Graviditet och foster
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

• Fertilitet minskar

• Spermiekvalitet dårligere ved ≥5 

glass/uke

• Spontanabort øker

• Lavere fødselsvekt

• FAS/ FASD

• Dårligere utdannelse og høyere 

arbeidsløshet som voksne

• Svekket følelsesregulering



• Nærstående 

• Barn: 380 000

• ”Tredje person”

Sosiale skader viktigst?
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm



Smågrupper: 

en pasient, en lege, observatører

1. Velg en sykdom der du kan forklare alkoholens 
rolle

2. Forklar for din pasient

3. Diskuter

4. Bytt roller



“Alkoholfri operasjon”
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm



Personer med høyt alkoholforbruk har flere

operasjonskomplikasjoner
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

Meta-analyse av 55 studier:

≥ 2 glass/dag       56 % flere 

komplikasjoner 

30 dager postop RR = 1,56  [CI: 1,31-1,87] 

– Alle infeksjoner: 73 %

– Sårkomplikasjoner: 23 % 

– Lungekomplikasjoner: 80 %

– Forlenget innleggelse: 23 %

– Intensivbehandling: 29 % 

Eliasen M et al; Ann Surg. 

2013



Rammes alle storforbrukere?
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

• Funksjon Hvor mange?

• Infeksjonsforsvar Nesten alle

• Redusert EF Hver tredje

• Koagulasjonstid Nesten alle

• Lavt protein i sår Nesten alle

• Stressrespons Nesten alle



Effektene er reversible
Overlege S Wåhlin, Riddargatan 1, Stockholm

• Funksjon Tid før reversibilitet

• Infeksjonsforsvar 2-8 uker

• Redusert EF 1 måned

• Koagulasjonstid 1 uke

• Lavt protein i sår < 2 måneder

• Stressrespons 1-7 uker



Praktisk tilnærming hos fastlegen
- utforsk, informer og følg opp

1:  Utforsk pasientens egen opplevelse av muligsammenheng med 

alkohol

Informer om mulige sammenhenger

Informer om behandling av helseproblemet, med alkohol som 

en av faktorene

Informer om individuell sårbarhet

La pasienten teste om det er sammenheng – hvit periode 4-6 

uker, eller halvering



Praktisk tilnærming hos fastlegen

- endringsstøtte

2:  Formuler et mål

– Forankres i egne ønsker uavhengig av realisme

– Bygg på tidligere mestringsopplevelser 

hva har du fått til før?

hvilket forhold ønsker du å ha til alkohol?

- balansere tapt gevinst mot redusert risiko



Praktisk tilnærming hos fastlegen

- endringsstøtte

3:  Lag en handlingsplan

– Små endringer bedre enn ingenting

– Gi en meny av alternativer

• Samtaler, henvisning, medikamenter, aktivitet

– Hvite perioder

– Ekstra støtte etter hvite perioder

– Alternativer til alkohol som mestringsstrategi



Har alkohol positive effekter?

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/ka

ndisforskaren-darfor-ar-inte-ett-glas-vin-

nyttigt?cmpid=del:tw:20180612:kandisfor

skaren-darfor-ar-inte-ett-glas-vin-

nyttigt:nyh:lp

https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/kandisforskaren-darfor-ar-inte-ett-glas-vin-nyttigt?cmpid=del:tw:20180612:kandisforskaren-darfor-ar-inte-ett-glas-vin-nyttigt:nyh:lp
























Risikoutsatte barn

• Er barnet godt ivaretatt, og i tilfelle av hvem?

• Har jeg observert noe som gir grunn til 

bekymring?

• Ønsker pasienten hjelp med barnet?



Mange flere friske eldre!
Folkehelseinstituttet 

• 85-åringer lever lenger enn før og mestrer sine daglige 

aktiviteter bedre enn før

• Tidlig diagnose og bedre behandling fører til at mange 

lever lenge med sykdommene sine, samtidig som de 

beholder god fysisk funksjon.



Drinking in later lafe: A syst review and thematic 

synthesis of qual studies
Bareham et al 2018







Oppsummert:

• Eldre er opptatt av helsen og innstilt på å gjøre 

endringer

• Flere menn oppga at de reduserte alkoholforbruk

• Flere kvinner økte forbruket i alderdommen

• Flere kvinner snakket om alkohol som medisin

• Mange trodde på alkoholens positive helseeffekter

• Mange mente at det måtte være sant, siden 

legene aldri motsa dette

➔Mange gode grunner for å snakke om alkohol og 

helse med eldre









Vanedannende legemidler hos eldre >65 år
i 2013

• Benzodiazepiner

– 8.5% av menn

– 16.7% av kvinner

• Z-hypnotika

– 13.8% av menn

– 25.6% av kvinner

• Opioider

– 16.0% av menn

– 20.9% av kvinner



Større risiko for skader av alkohol hos eldre

• Redusert blodgjennomstrømning og mindre 

effektiv nedbryting av alkohol

• Kroppssammensetning endres

• Ernæringsstatus, mangeltilstander

• Samtidig legemiddelbruk

– Påvirker hjernen

– Påvirker nedbrytning av medikament og alkohol

• Endret reaksjonstid – risiko for fall

• Økte søvnproblemer



Utfordringer hos eldre

• Drikker oftere, men mindre om gangen enn yngre

– Færre varsellamper 

• Symptomer på for høyt forbruk overses av både 

pasient og lege

– ligner på aldersforandringer og sykdomstilstander

• Alkohol som medisin

– For søvn, smerter, forkjølelse, fordøyelse

• Positive grunner for å drikke

– Reiser, avkobling, god mat, sosialt samvær

• Negative grunner for å drikke

– Ensomhet, funksjonstap → vond sirkel



Legen og (den eldre) pasienten 

• Legen spør sjelden om alkohol

– Samvirke med medikamenter adresseres ikke

– Tenker ikke på at pasienten kan kombinere b-prep med 

alkohol, tilsiktet eller utilsiktet

– Men opptatt av kontroll på medikamentforbruk

• Pasienten spør sjelden om alkohol

– Forestillinger om positiv helseeffekt av alkohol blir ikke 

utfordret

– Risiko ved samtidig alkoholbruk blir ikke tatt opp

– Tillegger legen ansvaret for at det er forsvarlig å bruke



Større muligheter for å hjelpe hos eldre 

• Større sannsynlighet for at redusert forbruk gir 

helsegevinster her og nå

– Flere tilstander som kan utløses eller forverres av 

alkohol

• Flere muligheter for å hjelpe

– Hyppigere kontakt med helsevesenet



Alkohol - hvor går grensen? 

• Verdens helseorganisasjon

– 14 enheter per uke for menn, 9 enheter for kvinner

• Storbritannia og Sverige

– 9 – 10 enheter per uke for kvinner og menn

• Grenseverdiene gjelder friske voksne

– 7 enheter per uke for friske eldre?

– 1-2 per gang?

– Flere alkoholfrie dager hver uke!

• Tellemetoden og tenkemetoden!

– Hvor mye skal jeg drikke/servere?

– Skal jeg drikke/servere alkohol i dag?

– Hvordan er det for dem som ikke vil eller kan drikke?


