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 Skadligt bruk är ett fortsatt bruk trotts återkommande 
konsekvenser.

 Beroende är när den egna viljan inte räcker till för att 
styra intaget, kontrollförlust över mängd och tid



Skadligt bruk och beroende :
Substanssyndrom DSM-5

I DSM-5 slår man samman beroende och skadligt bruk under 
diagnosen Substanssyndrom oavsett vilken substans det handlar 
om. Om 2–3 av nedanstående kriterier är uppfyllda klassas 
svårighetsgraden som mild, 4–5 måttlig, om mer än 5 kriterier 
uppfylls är allvarlighetsgraden svår.

 Tolerans, endera behov av påtagligt ökad mängd för att 
nå effekt eller minskad effekt vid fortgående bruk.

 Karaktäristiska abstinenssymtom eller fortgående bruk för 
att hindra sådana.

 Drogen används i större mängd eller under längre tid än 
vad som avsågs-prioriteras, Kontrollförlust.

 Önskan eller misslyckade försök att minska intaget.



 Betydande del av livet går åt att skaffa, konsumera eller 
återhämta sig från bruket.

 Viktiga sociala aktiviteter påverkas/försummas.
 Bruket fortgår trots vetskap om skadeeffekterna.
 Upprepat substansbruk som leder till att individen 

misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i 
skolan eller hemmet.

 Upprepat bruk i situationer där det medför betydande 
risker för fysisk skada, exempelvis rattfylla.

 Sug/begär efter substansen.
 Fortsatt bruk trots återkommande problem. 



Därför är äldre generellt sett mer känsliga för alkohol:

 Minskad andel muskelmassa och vatten i kroppen
 Sänkt metabolism
 Läkemedelskonsumtion och dess interaktion med alkohol 

kan leda till att effekten av läkemedlet påverkas 
(starkare, svagare, kraftigare biverkningar)

 Påverkan på stresshormon, alkohol aktiverar kroppens 
stressystem och ökar mängden av kortisol, förhöjda 
kortisolvärden under en längre tid har en negativ 
inverkan på bland annat blodtryck, diabetes och 
benskörhet samt ökad mottaglighet för infektioner

 Sociala förhållanden, ensamhet, mindre sociala nätverk 
och aktivitet                                                          

Källa, läkartidningen



Exempel på tillstånd som kan förvärras av hög 
alkoholkonsumtion bland äldre:

 Nedsatt bentäthet som leder till skelettförsvagning och ökad risk för 
frakturer.

 Diabetes
 Högt blodtryck 
 Nedsatt kognitiv förmåga
 Nedsatt leverfunktion
 Sömnsvårigheter
 Depression
 Oro
 Cancerrisk (till exempel bröst-, mun-, mag- och tarmcancer)
 Risk för fall och andra olyckor                                              Källa, läkartidningen



Utredning och kartläggning   

 Psykosocial, boende, socialt nätverk, intresse, fritid, 
viktiga livshändelse mm

 Skadligt bruk, beroende
 Medicinsk
 Psykologisk
 Neuropsykiatrisk  
 Skyddsfaktorer och riskfaktorer



Rådgivning, stöd och behandling
 Forskningen visar att korta psykoedukativa primärvårdsinterventioner 

kan vara en effektiv behandlingsmetod för äldre med 
alkoholproblematik, Lika bra eller bättre resultat ses hos äldre jämfört 
med yngre, utmaningen är dock att äldre är mer utsatta för 
stigmatisering, varför de får behandling i mindre utsträckning

 För en del äldre är målet att sluta helt med alkohol, för andra kan 
det röra sig om att få ett mer kontrollerat drickande. 
För personer med allvarligare alkoholproblematik har lovande 
resultat visats med stödterapi och kognitiv beteendeterapi som 
skräddarsytts för äldre



 Stödterapin fokuserar främst på att öka individens sociala stöd och 
självkänsla. 

 I den kognitiva beteendeterapin är bakomliggande inställning, 
Tankar, känslor och beteende i fokus.

 Behandling i form av så kallad vård- och stödsamordning (case
management) har också gett goda resultat hos äldre med 
alkoholproblematik.
Metoden har ett brett angreppssätt för att förbättra hälsan 
generellt  och samtidigt minska stigmat. Genom att vård- och 
stödsamordning tar hänsyn till olika former av samsjuklighet är den 
en metod som är lämplig för äldre



Klinisk erfarenhet

 Många vill/kan inte sluta dricka, ser inga vinster och saknar mening
 Ensamhet, brist på sunda aktiviteter, miljö och avsaknad av 

sammanhang och delaktighet, 
 Ej prioriterad målgrupp
 Behov av samsyn och samverkan 
 Behov av samordnande insatser från olika professioner



Medberoende och  
anhörigproblematik

Samir Siraj, 2021-10-14
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 Vanliga symptom på medberoende 
 Stöd och behandling



Definition av medberoende

En medberoende människa är en människa 
som låter en annan människas beteende 
påverka sig och är helt upptagen av att 
kontrollera denna människas beteende.

Melody Beattie Bli fri från ditt medberoende 1990.



 Medberoende är ett tillstånd som uppkommer då en 
människa lever nära en mycket stark livssituation och inte 
förmår bearbeta denna situation. 

 Tillståndet innebär att man anpassar sin personlighet och 
sitt beteende efter den som är beroende i hopp om att 
kunna hjälpa.



Anhörig 

 Anhöriga påverkas av yttre omständigheter som uppstår 
kring den beroende, löper stor risk att bli indragen i ett 
destruktivt förhållande där beroendet tar över relationen 
och den anhöriga riskerar att utveckla olika beteenden 
som påminner om medberoende. 

 Det kan t.ex. handla om självtvivel och svårigheter med 
gränsdragningar. Därför är det viktigt att ta tag i 
problemen och förändra beteenden till exempel genom 
anhörigstöd



Medberoende och anhörig 

 Medberoende som har egen problematik, ex 
anknytningsproblematik och en anhörig som 
missbrukar

Stöd/behandling : 
- Anhörig grupp/enskilda samtal med fokus på 

medberoende problematik och beroende
- Samtalsstöd/behandling



 Anhörig som inte har egen tidigare problematik men 
utvecklar en anpassning till missbrukaren

Stöd/behandling : 
- Anhörig grupp/enskilda samtal med fokus på    

medberoende problematik och beroende



Vanliga symtom på medberoende
 Vill gärna kontrollera någons missbruk och upplever 

tomhetskänslor när man inte har någon att ta hand om.
 Har en negativ självbild och låg självkänsla
 Sätter ofta andras intressen före sina egna
 Ser sällan (eller aldrig) till egna behov.
 Anpassar sig ständigt efter andras humör, vilja och behov.
 Engagerar sig för mycket i andra och deras problem.
 Väldigt trogen och empatisk.
 Har svårt att säga nej och sätta gränser.
 Dras till destruktiva personer/relationer och har svårt att ta sig 

ur destruktiva relationer.
 Har svårt med intimitet och att prata om sina känslor och 

behov.



 Ett långvarigt medberoende leder ofta till :

- Trötthet och Utmattning
- Sömnsvårighet pga. Stress, oro och ångest
- Psykosomatiska besvär
- Nedstämdhet och depression
- Känslor av ilska, sorg, förtvivlan och frustration



Al-Anon, självhjälpsgrupp

 Erbjuder ett program för tillfrisknande, med hjälp till 
självhjälp för familjer och vänner till missbrukare. 

 De deltagande ger och får tröst och förståelse genom 
ömsesidigt utbyte av erfarenheter, styrka och hopp. 
Genom att dela likartade problem binds individer och 
grupper samman i en gemenskap som skyddas av 
principen om anonymitet.



Anhörig stöd, Borlänge kommun

 Mottagningstelefon för rådgivning
 Enskilda rådgivande samtal, fem träffar
 Anhöriggrupp, utbildning och behandling, tio träffar 

under tio veckor, hemuppgifter och teman som :
- Vad är beroende och beroendepersonlighet
- Symtom vid medberoende och familjeroller
- Skam, skuld och att leva i ständig rädsla och kontrollbehov
- Kommunikation, sorg
- Att ta hand om sig



Tack för er uppmärksamhet

Samir Siraj 
samir.siraj@borlange.se
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