
   
 

 
 

ÖREBRO UNIVERSITET 

Hälsoakademin 

Omvårdnadsvetenskap avancerad nivå 

Examens arbete för magisterexamen 15hp 

VT 2011 
 

 

 

 

 

Alkoholscreening inom företagshälsovård                    

                                 - en retrospektiv studie       

 

Alcohol screening in occupational health 

- a retrospective study 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Maria Lerbrink 

                  Åsa Ljungquist



   
 
 

 
 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att kartlägga förekomsten av alkoholriskbruk bland yrkesverksamma, 

vid hälsoundersökning inom företagshälsovård. Studien var en retrospektiv journalstudie med 

deskriptiv och korrelativ design. Studien innefattade en kartläggning av alla företags anställda 

som genomgick alkoholscreening, innehållande frågeformuläret AUDIT och CDT- 

provtagning, vid hälsoundersökning på en företagshälsovård i Sverige under tidsperioden 1 

januari 2009 till och med 31 december 2010. Studiepopulationen bestod av 83 personer i 

åldrarna 25-67. 

Resultatet visade att det var 14 personer (17 %) som screenade positivt på CDT och/eller 

AUDIT. Fyra personer av dessa var positiva på både CDT och AUDIT. Det förelåg en svag 

signifikant korrelation mellan CDT – och AUDIT – värdena (rho=0,34; p=0,002).  

Kombinationen av CDT - provtagning och frågeformuläret AUDIT rekommenderas då de 

tillsammans hittar fler riskbrukare än var och en för sig. Andelen med alkoholriskbruk var 

lika stor bland yrkesverksamma som bland svenska invånare i allmänhet. Sveriges invånare 

konsumerar alltmer alkohol vilket även innebär att alkoholintaget hos den yrkesverksamma 

befolkningen också troligen kommer att öka. Detta talar för att behovet av att genomföra 

alkoholscreening vid FHV ökar.  

Nyckelord: Alkohol, AUDIT, CDT, Företagshälsovård, Riskbruk. 

 

 

Abstract 

The aim of this study was identification of hazardous use of alcohol, among professionals 

at health examination in occupational health service (OHS). The study was a retrospective 

journal study with descriptive and correlative design. The study included a survey of all the 

employees who went through alcohol screening, consisting of the AUDIT questionnaire 

and CDT sampling, and the health examination at an occupational health in Sweden 

during the period 1 January 2009 to 31 December 2010. The study population consisted 

of 83 subjects aged 25-67. 

The result showed a hazardous use of alcohol according to CDT and / or AUDIT for 14 (17%) 

of the subjects. Four of these individuals were positive in both CDT and AUDIT. There was a 

weak significant correlation between CDT - and AUDIT - values (rho=0.34; p=0.002).  

The combination of CDT sampling and questionnaire AUDIT are recommended as they work 

together to find more risk users than each one individually. The proportion of individuals with 

hazardous use of alcohol is similar among professionals and Swedish inhabitants in general. 

Sweden's inhabitants consume more and more alcohol, which means that the alcohol intake 

among the working population probably also will increase. This speaks for the need to 

implement alcohol screening at OHS. 

Keyword: Alcohol, AUDIT, CDT, Occupational health, Risky drinking.
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Inledning  
Svenskarna har sedan mitten av 1990-talet ökat sitt alkoholintag. Ökningen ses hos både män 

och kvinnor. Med ökat alkoholintag ökar risken för medicinska skador och sociala 

konsekvenser inom områden som arbetsrelaterad hälsa, familj och ökad kriminalitet. Det finns 

flera skäl som talar för ett engagemang ifrån arbetsplatsen i ett förebyggande syfte, vad gäller 

tidig upptäckt och behandling av alkoholrelaterade problem. Alkoholanvändande och 

beroende är högt sammankopplade med olycksrisker som leder till skador, sämre hälsa och 

generellt negativ atmosfär på arbetsplatsen. Detta leder till ökade kostnader för både företag 

och anställda (Hermansson, Helander, Brandt, Huss & Rönnberg, 2002; Kaarne, Aalto, 

Kuokkanen & Seppä, 2009; Webb, Shakeshaft, Sanson-Fisher & Havard, 2008). Risken för 

alkoholrelaterade olyckor är inte enbart högre för den som är alkoholpåverkad, risken att bli 

skadad eller dödad är även högre för omgivningen, som i stor utsträckning är 

arbetskamraterna (Vahtera, Poikolainen, Kivimaki, Ala-Mursula & Pentti, 2002; Hemansson 

et al., 2002). 

Frivillig alkoholscreening och kort intervention i samband med en hälsoundersökning är ett 

effektivt sätt att minska alkoholkonsumtionen (Hermansson et al., 2002; Kaner et al., 2009). 

Företagssköterskan vid företagshälsovården (FHV) har en viktig roll, vad gäller tidig upptäckt 

av ett riskbruk av alkohol (Edling, Nordberg, Albin & Nordberg, 2010; Hermansson, 2009).  

Bakgrund 
Den registrerade alkoholförsäljningen (försäljning av folköl, systembolagets försäljning och 

restaurangförsäljning) har ökat i Sverige. Omräknat till 100 procentig ren alkohol, för 

personer 15 år och äldre, har konsumtionen ökat från drygt 8 liter år 1996 till ca 10,5 liter år 

2004 (Hermansson, 2004). Ökningen består för männen till största delen av ökat vin – och 

starkölsintag, för kvinnorna består ökningen av ett högre vinintag (Andrèasson & Allebeck, 

2005). Kvinnor är mer känsliga för alkohol än män. Förklaringen ligger troligen i fysiologiska 

skillnader i ämnesomsättningen av alkohol, även hormonella faktorer verkar spela en roll. 

Kvinnor uppnår högre koncentration av alkohol i blodet då de intar samma mängd av alkohol 

samt väger lika mycket som mannen. Det beror på att alkoholen späds i mindre kroppsvatten 

hos kvinnor (Andréasson & Allebeck, 2005; Bergman & Källmèn, 2001).  

Riskbruk av alkohol 

Begreppet riskbruk har utvecklats inom Svensk Förening för Allmänmedicin (SFAM).  

Begreppet riskbruk handlar om den alkoholkonsumtion som om den fortsätter riskerar att leda 

till ett missbruk och svåra medicinska skador, men där problemen ännu inte är allvarliga 

(Statens folkhälsoinstitut, 2009 a). Ett standardglas alkohol innehåller ca 12 g alkohol, vilken 

mängd finns i knappt 4 cl sprit, 8 cl dessertvin, 33 cl starköl, 15 cl vin eller 50 cl folköl. 

Gränsen för måttligt drickande går vid 14 standardglas per vecka för en man samt 9 för en 

kvinna. Med riskkonsumtion avses ett alkoholintag som överstiger denna mängd. Med 

riskkonsumtion avses även allt berusningsdrickande, vilket motsvarar fem standardglas eller 

fler vid ett och samma tillfälle för män, samt fyra eller fler för kvinnor (Andréasson & 

Allebeck, 2005; Bergman & Källmèn, 2001).  

Att dricka alkohol är en hälsorisk och en riskfaktor till flera sjukdomstillstånd som ofta 

påträffas inom företagshälsovården, till exempel högt blodtryck, hög kroppsvikt, depression 

och sömnsvårigheter. Även måttliga mängder alkohol innebär hälsoeffekter, som 

fosterskador, vissa cancerformer, olycksfall, våld och leversjukdomar (Andréasson & 

Allebeck, 2005; Rehm et al., 2003). För arbetsgivare resulterar det i stora utgifter på grund av 
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ökad sjukfrånvaro och förlorad arbetstid. Hög konsumtion av alkohol är en källa till problem i 

arbetsmiljön (Vahtera et al., 2002; Hemansson et al., 2002; Kaarne et al., 2009). Ett riskbruk 

kan leda till ökad risk för olyckor och arbetsrelaterade skador. Det finns en koppling mellan 

riskbruksintag och ökad frånvaro (sjukfrånvaro och annan frånvaro från arbetet) samt det har 

en allmänt negativ effekt på arbetsmiljön och arbetsutförandet (Hermansson et al., 2002). 

Statens folkhälsoinstitut drev ett riskbruksprojekt (avslutades 2010) som syftade till att 

identifiera möjliga förhöjda och riskabla alkoholvanor eller personer som riskerar att utveckla 

ett alkoholmissbruk eller beroende. Målet var att uppmuntra den enskilde att reflektera över 

sina alkoholvanor, öka personens kunskap om de egna alkoholvanorna och dess betydelse för 

hälsan. I riskbruksmodellen användes screeningsverktygen The Alcohol Use Disorders 

Identification Test (AUDIT) – självskattningsformulär och Carbohydrate - Deficient 

Transferrin (CDT) - alkoholmarkör i blodet (Statens folkhälsoinstitut, 2009 a). Då 

korrelationen mellan AUDIT och CDT, i flera studier, anses låg och ett fåtal samstämmiga 

resultat identifierats rekommenderas kombinationen av dem för att öka känsligheten vid 

screening (Hermansson et al., 2002; 2003; Hermansson, Helander, Brandt, Huss & Rönnberg, 

2010).  

Till de personer som screenar positivt erbjuds en kort rådgivning samt uppföljande 

provtagning och samtal (Statens folkhälsoinstitut, 2009 a). Denna modell bör presenteras som 

en naturlig del i livsstils- och hälsoundersökningen (Hermansson et al., 2002; 2003; 2010). 

Omvårdnadsbegrepp 

Empowerment och delaktighet är grundläggande för folkhälsoarbetet (Hanson, 2004). Då 

företagssköterskan genomför alkoholscreening är målet att hjälpa patienter/kunder att ta 

makten över sin situation och sitt liv. Genom att stärka personens självförtroende och den 

egna förmågan att använda makten kan detta ske (Yeh, Che, Lee, & Horng, 2008). WHO´s 

beskrivning av empowerment:”In health promotion, empowerment is a process through which 

people gain greater control over decisions and actions affecting their health” (WHO, 1998, 

s.16). Björvell (2008) skriver om ”patient empowerment”, vilket handlar om patientens 

bemyndigande, delaktighet, medbestämmande, engagemang och kontroll. Patient -

empowerment förutsätter att alla människor har resurser att ta kontroll över sin hälsa och 

vården ska stärka och ta tillvara dessa. Patienten får efter förmåga ökade möjlighet att bli 

stärkt i sin egenvård (Björvell, 2008). 

Företagssköterskans roll 

Företagssköterskans arbete utgår från att främja god arbetslivsutveckling som medför hälsa 

och säkerhet för den anställde. Företagssköterskans roll i det personliga mötet med individen 

är att motivera och stödja denne till beslut om förändrig samt att tillvarata och stödja de egna 

resurserna, lyfta fram det friska och respektera de egna värderingarna för att bevara eller 

återvinna optimal hälsa (Riksföreningen för företagssköterskor och svensk 

sjuksköterskeförening, 2010).  

I rådgivningssamtal angående alkohol använder sig företagssköterskan av samtalsmetoden 

MI- Motiverande Samtal. Målet med MI är att göra patienten/kunden mer medveten om 

problem som kan uppstå, och om vilka konsekvenser och risker som beteendet för med sig. 

Företagssköterskan kan hjälpa klienten med att föreställa sig en bättre framtid, och på så sätt 

öka motivationen. Strategin är att skapa nya tankebanor runt beteendet, och slutligen 

föreställa sig vad som går att vinna på förändring (Barth & Näslund, 2006; Holm Ivarsson, 

2009).  
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Företagssköterskor och företagsläkare talar vanligtvis om alkoholrelaterade problem med sina 

kunder och är intresserade av att få ytterligare utbildning och kunskap i detta avseende. 

Företagshälsovården är en viktig miljö för alkoholprevention (Holmqvist et al., 2008). Att 

screena för alkohol inom företagshälsovården är av betydelse för att tidigt identifiera 

alkoholriskbrukare (Kaarne et al., 2009). Företagshälsovårdens uppgift i alkoholsammanhang 

är att aktivt medverka i det förebyggande arbetet, tidig upptäckt samt behandling med 

uppföljning (Edling, Norberg, Albin & Norberg, 2010; Fahlke, Berggren & Balldin, 2007). 

Det finns olika uppfattning om det är relevant att enbart screena för riskbruk av alkohol med 

AUDIT eller om det bör kombineras med en biologisk markör (Neumann et al., 2009; 

Hermansson et al., 2002; 2003; 2010). 

                                                                                                                                                                                                                           
Syfte                                                                                                                    
Syftet var att kartlägga förekomsten av alkoholriskbruk bland yrkesverksamma, vid 

hälsoundersökning inom företagshälsovård. 

Frågeställningar 
 

1. Förekommer alkoholriskbruk enligt CDT och/eller AUDIT? 

2. Finns det en korrelation mellan CDT och AUDIT? 

Metod 
Studien var en retrospektiv journalstudie med deskriptiv och korrelativ design (Polit & Beck, 

2008). 

Urval 

Studien innefattade en kartläggning av företags anställda som genomgått alkoholscreening vid 

en företagshälsovård i Sverige under tidsperioden 1 januari 2009 till och med 31 december 

2010. Totalt 83 personer hade genomgått hälsoundersökning med alkoholscreening 

innehållande frågeformuläret AUDIT och CDT- provtagning, under studieperioden och 

inkluderades i studien.                                                                                                            

Fem personer saknade data för beräkning av korrelation mellan AUDIT och CDT, då de 

avstått från att lämna CDT- provet, men hade fyllt i AUDIT- formulären.  

Datainsamling 

Via företagshälsovårdens företagsjournalsystem, Quadis, inhämtades uppgifter om vilka 

företag som haft hälsoundersökning med alkoholscreening i sitt erbjudande för sin personal, 

under den aktuella perioden. Där inhämtades även deltagarlistor över de anställda vars 

journaler granskades, med hjälp av journalprogrammet 3Q, med fokus på värde CDT, 

AUDIT, kön, ålder samt eventuell orsak till att personen avstod alkoholscreening. 

Datainsamlingen utfördes av en företagssköterska med behörighet till de berörda journalerna, 

vilken även avidentifierade handlingarna.  

Frågeformuläret AUDIT (tillsammans med övriga frågor om livsstil, symtom och arbetsmiljö) 

ifylldes oftast i hemmet och genomgicks tillsammans med företagssköterskan för att 

undanröja eventuella misstolkningar. CDT- provet togs minst en vecka innan och provsvaret 

fanns på företagshälsovården då hälsoundersökningen genomfördes. Tre företag lät sina 

anställda gå till provtagning och i samband med den få information om kommande 



 

6 
 

hälsoundersökning, av dessa tre företag deltog alla anställda. Ett företag informerade sina 

anställda själva innan hälsoundersökningen och det kan i efterhand inte spåras om 

informationen gjorde så att några då valde att avstå hälsoundersökningen helt och därför inte 

fanns med som deltagare. Av de två företagssköterskorna som genomförde 

hälsoundersökningarna var en utbildad via folkhälsoinstitutets riskbruksprojekt och den andra 

företagssköterskan utbildade sig under det andra året som studien pågick. Dialog fördes 

mellan företagssköterskorna både före, under och efter hälsoundersökningarna.  

Mätinstrument 

CDT är den bästa, nu tillgängliga, biokemiska alkoholmarkören, vilken tidigt indikerar 

riskkonsumtion av alkohol (Aertgeerts, Buntinx, Ansoms, & Fevery, 2001). Det finns få 

orsaker till ett förhöjt värde förutom hög alkoholkonsumtion. Ett konstant högt eller lågt (1-2 

procent av populationen) CDT-värde är sällsynt förekommande och ses hos personer med 

genetiska transferrinvarianter. Enstaka personer kan dock uppvisa ett CDT-värde inom 

referensintervallet trots ett högt alkoholintag. CDT-värdet speglar den genomsnittliga 

alkoholkonsumtionen de senaste 1-4 veckorna före provtagningen. Den alkoholmängd som 

avses, för ett högt CDT-värde, motsvarar ungefär; minst en flaska vin, 3-4 sexor starksprit 

eller 3-4 starköl i genomsnitt per dag. Detta gäller för de flesta personer, men individuella 

skillnader hur en person reagerar vad gäller CDT-nivå på ett och samma alkoholintag kan 

förekomma (Statens folkhälsoinstitut, 2009 a). Cut off nivån är densamma för män och 

kvinnor, ≥ 1,9 %. CDT har visat sig vara kliniskt signifikant för att fastställa alkoholriskbruk 

(Stibler, 1991). På grund av mätinstrumentets begränsning uppstod metodologiska svårigheter 

eftersom mätvärden < 1,0 inte kan uppmätas. CDT värden, < 1,0 dividerades med √ 2 (1,0 / √ 

2 = 0,7), vilket blev ett värde på 0,7 (Hornung, Reed, 1990). Detta påverkade inte antalet 

riskbrukare. 

Olika analysmetoder för CDT, absolut mg/L, U/L eller relativ andel % CDT, har visat sig ha 

olika analytisk sensitivitet och specificitet. I klinisk användning bör CDT- värden anges som 

en relativ andel (% CDT) för att kompensera för falskt höga eller falskt låga värden vid ökad 

eller minskad totaltransferrinkoncentration (Jeppsson, Arndt & Schellenberg, 2007). Den 

analysmetod som används vid kemi laboratoriet i Sverige, vilka analyserat CDT- proven, är % 

CDT, och provresultaten anses därför som tillförlitliga.  

 

AUDIT, (bilaga 1), är framtaget inom World Health Organization (WHO) och det har 

kvalitetssäkrats samt översatts av professor Hans Bergman, Karolinska Institutet (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009 a). AUDIT består av tio frågor som delas in i tre delskalor; 

alkoholkonsumtion, beroendesymtom samt skadlig konsumtion under de senaste tolv 

månaderna. Svaren för varje fråga är poängsatt från 0-4 (totalt poängintervall 0-40). AUDIT 

poäng på ≥ 8 poäng (p) är cut off värdet som indikerar ett riskbruk (Hermansson et al., 2010). 

Cut off gräns, enligt riskbruksprojektet, är för män ≥ 8 p respektive ≥ 6 p för kvinnor (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009 a). Formuläret har visat sig ha god träffsäkerhet samt god känslighet 

för screening av tidiga alkoholproblem för både män och kvinnor (Aertgeerts et al., 2001; 

Hermansson et al., 2002; 2010).

Dataanalys 

Variabler som ingick i studien var CDT (biologisk alkoholmarkör), AUDIT 

(självskattningsformulär), kön samt ålder. Åldersbredden indelades i två lika stora grupper. 

Resultatet sammanställdes genom deskriptiv statistik samt Spearmans 

korrelationskoefficienten beräknades med hjälp av SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). AUDIT och CDT presenteras med median och kvartiler (Q1 – Q3) beroende på 

outliers som ger en snedfördelning av observationerna i studien (Ejlertsson, 2003). Andelen 
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yrkesverksamma som har en riskkonsumtion av alkohol presenteras med absolut och relativ 

frekvens (n, %). Signifikansnivå 1 % valdes.  

Forskningsetiska aspekter 

För att kunna genomföra studien behövdes tillgång till företags – och kundinformation som i 

detta fall utgjordes av företagsmappar och journaler från datasystemen, Quadis och 3Q. 

Aspekter som beaktades var samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Godkännande 

inhämtades från verksamhetschefen vid den berörda företagshälsovården.                        

Under datainsamlingens gång behandlades informationen enligt de sekretessregler som gäller 

för journalhantering. Datainsamlingen utfördes av en företagssköterska med behörighet till de 

berörda journalerna, vilken även avidentifierade handlingarna. Datajournalerna gicks igenom i 

ett avskilt rum och endast de efterfrågade uppgifterna dokumenterades, vilket innebar att total 

avidentifiering skedde direkt. Varken företag eller individ kunde därefter identifieras genom 

insamlad data. Forskarna ansvarade för att insamlat material förvarades på ett oåtkomligt sätt 

för utomstående, vilket minskade hot mot integriteten (Vetenskapsrådet, 2002). Forskarna har 

beaktat patientdatalagen (SFS 2008:355) samt sekretesslagen (SFS 2009:400). Forskarna 

följde ICN:s etiska kod för sjuksköterskor där sjuksköterskan har huvudansvaret för att 

utarbeta och tillämpa godtagbara riktlinjer inom omvårdnad, ledning, forskning och 

utbildning (Svensk sjuksköterskeförening, 2007).  

Resultat 
Det var 83 personer som inkluderades i studien. De arbetade vid fyra olika arbetsplatser med 

vitt skiljda yrken och arbetsuppgifter, men på en och samma ort. Sextionio personer var män 

(85 %) och 14 personer var kvinnor (15 %). Medelåldern i gruppen var 49 år (SD = 11), och 

åldersfördelningen låg mellan 25-67 år.  

Av dessa var det fem personer (6 %) som valde att inte lämna CDT- provet, men hade fyllt i 

AUDIT- formuläret. En person uppgav stickrädsla som orsak – ”om det hade varit leverprover 

eller något annat så hade jag lämnat provet ändå, men jag vet att jag har goda alkoholvanor så 

då avstår jag”, en person var nykterist och såg därmed ingen mening med provtagningen, tre 

personer angav ingen orsak till varför de avstod provtagningen.                                         

Medianen var för AUDIT 4 p (Q1 2 – Q3 5,5p) och CDT 1,2 % (Q1 1,0 – Q3 1,5 %). 

Maxvärdet var 19 p på AUDIT och 5,0 % på CDT respektive minsta värdet var 0 p på AUDIT 

och < 1,0 % på CDT.  

Totalt var det 14/83 personer (17 %) som screenade positivt på CDT och/ eller AUDIT. Fyra 

personer (28 %) var positiva på både CDT och AUDIT, dessa var alla äldre män (47-68 år). 

Fem personer (36 %) var positiva på enbart CDT och 5 personer (36 %) var positiva på enbart 

AUDIT. Bland männen var 12 personer (17 %) positiva och bland kvinnor var 2 personer (14 

%) positiva (Tabell 1).  

Det förelåg en svag men signifikant korrelation mellan individernas CDT- och AUDIT – 

värden (rho=0.34; p=0,002).  
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Tabell 1. Förekomst av alkoholriskbruk vid screening med CDT och AUDIT. 

 CDT
1 

  AUDIT   CDT+AUDIT
1 

 

 (n=78)   (n=83)   (n=78)  

 pos Neg  Pos neg  Pos Neg 

Män 8 (12%) 58 (88%)  8 (12%) 61 (88%)  4 (6%)    62 (94%) 

Kvinnor 1 (8%) 11 (92%)  1 (7%) 13 (93%)  0 (0%) 12 (100%) 

25-46 år 2 (6%) 29 (94%)  3 (9%) 31 (91%)  0 (0%) 31 (100%) 

47-68 år 7 (15%) 40 (85%)  6 (12%) 43 (88%)  4 (9%) 43 (91%) 

Totalt 9 (12%) 69 (88%)  9 (11%) 74 (89%)  4 (5%) 74 (95%) 
1)  

Data saknas för 5 personer 

                                                                                                                                                   

Sammanfattning 

Det var 14 personer (17 %) som screenade positivt på CDT och/eller AUDIT. Fyra personer 

(28 %) av dessa var positiva på både CDT och AUDIT, medan fem personer (36 %) 

identifierades med enbart CDT och fem (36 %) med enbart AUDIT. Det förelåg en svag 

signifikant korrelation mellan CDT – och AUDIT – värdena.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Designen retrospektiv studie valdes då det redan fanns ett insamlat material för möjlig 

bearbetning.  

 

Det gjordes ingen etisk ansökan hos etikprövningsnämnden då detta inte är ett krav för 

studentarbeten. Etisk konflikt undveks då materialet total - avidentifierades av en 

företagssköterska med behörigheter till journalerna. Företagssköterskan lyder under 

sekretesslagen och följer den etiska koden (Svensk sjuksköterskeförening, 2007; SFS 

2009:400). 

 

Studiens resultat är inte generaliserbart då det inhämtade materialet är förhållandevis litet. 

Grupperna i denna studie var små, därför var det inte möjligt att använda statistiska analyser 

för att dra några slutsatser om eventuella samband/skillnader mellan kön och ålder vad gäller 

riskbruksintag av alkohol (Ejlertsson, 2003). 

 

Bias kan uppstå då patienter fyller i självskattningsformulär och inte är riktigt sanningsenliga 

eller på grund av att CDT värdet inte är helt säkert (Ejlertsson, 2003). Med syfte att få en 

individ att själv reflektera över sina alkoholvanor och efter det själv ta ett beslut om denne vill 

göra en förändring eller inte, är inte den absolut exakta siffran/värdet relevant, målet kan ändå 

uppnås genom samtal och rådgivning. 

 

Då poängen på AUDIT (0-19 poäng) inte var jämnt fördelade skiljde sig genomsnittsvärdet 

vilket gav en positiv snedfördelning. Medianen användes på grund av de enstaka 

extremvärdena (outliers), vilka förryckte medelvärdet i materialet. Värdet av 

korrelationskoefficienten påverkades i stor utsträckning av extremvärdena i materialet och 

därför valdes Spearmans rang- korrelationskoefficient (Ejlertsson, 2003). AUDIT anses som 

lämpligt att använda till både män och kvinnor (Aertgeerts et al., 2001). Då kvinnor tål 
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mindre mängd alkohol än män menar flera att kvinnor bör ha en sänkt poänggräns för 

AUDIT. Aertgeerts et al. (2001), menar att gränsen för kvinnor bör vara ≥ 5p. Bergman & 

Källmèn (2001), menar att gränsen för kvinnor bör vara ≥ 6p. I denna studie användes 

gränserna ≥ 6p för kvinnor samt ≥ 8p för män. Oavsett vilket cut off värde som använts för 

kvinnor så hade det inte blivit någon skillnad på resultatet över antalet riskbrukare i denna 

studie. CDT–värde <1,0 förekom hos 16 personer, som alla tilldelades CDT- värde 0,7. Detta 

påverkade dock inte identifieringen av riskbrukare av alkohol. 

Resultatdiskussion  

Studiens resultat med 17 % riskbrukare av alkohol i gruppen är något lägre än i studier som 

gjorts på större grupper, där procentsatsen låg mellan 19,5-20 %. Dessa studier har gjorts i en 

varierad population, gällande ålder, kön, yrkesgrupp, dag – och skiftarbete samt vid olika 

arbetsplatser (Hermansson et al., 2002; 2003; 2010). Studiens resultat är jämförbart med 

aktuella data om den svenska befolkningen där 15–20 % har ett riskbruksintag av alkohol 

(Holmqvist 2009). Riskkonsumtionen är alltså lika hög bland yrkesverksamma som bland den 

svenska befolkningen i allmänhet. Alkoholscreening utan intervention har visat sig ha 

betydelse för sänkt alkoholkonsumtion (Kaarne et al., 2009).  En kort intervention med frågor 

om alkoholintag sänker veckokonsumtionen (Beich, Gannik, Saelan, & Thorsen, 2007; Webb 

et al., 2008). Det visar på vikten av att företagssköterskan tillsammans med ledningen på 

företag jobbar aktivt med att identifiera alkoholriskbruk, då riskbruk av alkohol innebär ökade 

kostnader och problem för arbetsgivare och arbetstagare. Medarbetare som dricker för mycket 

kostar arbetsgivare pengar genom fler sjukskrivningstillfällen och sämre arbetsprestation. 

Alkoholscreening med kort rådgivning är en kostnadseffektiv metod att påverka individer 

med en förhöjd alkoholkonsumtion att minska sina alkoholvanor till en mer riskfri nivå 

(Hermansson, 2004).                                    

I studien användes två mätmetoder, CDT och AUDIT, för att identifiera riskkonsumtion av 

alkohol bland yrkesverksamma. AUDIT används både kliniskt samt i forskning. Att lämna ett 

blodprov känns ”mer på riktigt” för flera individer än att endast fylla i ett frågeformulär 

(Statens Folkhälsoinstitut, 2009 a). Neumann et al., (2009), menar att biologiska markörer ger 

en dålig bild av hög alkoholkonsumtion, bland både män och kvinnor, och menar att AUDIT 

är överlägset som screeningverktyg. De beaktade dock inte tidsperspektiven på olika 

mätinstrument samt tillämpade en högre cut off nivå på >3,0 % CDT, vilket kräver en 

betydligt högre alkoholkonsumtion än vad som avser riskbrukskonsumtion i denna studie. Om 

enbart AUDIT hade använts i denna studie innebar det att fem personer (36 %) inte ansetts ha 

ett riskbruksintag, vilket talar för att kombinera AUDIT och CDT. Dessutom är 

kombinationen av mätvärdet på CDT och frågeformuläret AUDIT värdefullt som 

diskussionsunderlag vid mötet mellan individ och företagssköterska i klinisk praktik. 

Alkoholscreeningens mål är inte bara att identifiera riskkonsumtion av alkohol utan också att 

skapa självreflektion. Forskning visar att den viktigaste hälsofrämjande åtgärden är att få 

individen att själv reflektera över sina vanor och också kunna erbjuda dem som är i riskzonen 

individuell uppföljning i form av information, stödsamtal och nya blodprover (Statens 

Folkhälsoinstitut, 2009 a). 

 

Värdet på AUDIT och CDT speglar olika tidsperspektiv (12 månader respektive 1-4 veckor). 

Korrelationen mellan AUDIT och CDT har i flera studier visat sig vara låg (Hermansson et 

al., 2002; 2003; 2010). I denna studie var korrelationen också låg (rho=0,34.) En förklaring 

kan var mätmetodernas olika tidsperspektiv, en annan förklaring kan vara att alla med CDT – 

värde < 1,0 tilldelades ett och samma värde. Resultatet i denna studie visade dock att det finns 

en tendens till att en person med högre CDT- värde även har ett högre värde på AUDIT 

respektive en person med lägre CDT- värde även har ett lägre värde på AUDIT. 
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Riskbruk av alkohol förekom hos 17 % av personerna i denna studie, vilket visar att nästan 

var femte person dricker mer alkohol än vad som är bra ur ett hälsoperspektiv. Detta talar för 

att ett vidare engagemang, ökad kunskap och utbildning i denna fråga behövs hos 

företagssköterskor och företagsläkare. Företagssköterskan utövar hälsofrämjande omvårdnad 

och bidrar aktivt till att hälsofrämjande metoder införs samt verkar för förebyggande insatser 

som leder till att människors hälsa bibehålls. Företagssköterskan har en uttalad roll i 

preventionsarbetet, besitter fördjupad kunskap och förståelse för att arbeta med prevention, 

vilket syftar till att påverka livsstilsfaktorer avseende arbetstagarens förhållningssätt 

(Riksföreningen för företagssköterskor och svensk sjuksköterskeförening, 2010). Ur ett 

folkhälsopolitiskt perspektiv är det viktigt att hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

insatser i hälso- och sjukvården erbjuds befolkningen, vilket i hög grad handlar om att se den 

enskilde individen i ett helhetsperspektiv och att stödja denne så långt som möjligt att själv ta 

makten över sin situation, vad gäller goda alkoholvanor – ”patientempowerment”. 

Företagssköterskan ska, tillsammans med andra yrkesprofessioner inom FHV, ge råd och 

erbjuda stöd till den som behöver (Regeringspropositionen, 2007). Det krävs mod att ta upp 

ett samtal om riskbruk av alkohol. Tretton procent av företagsläkarna rapporterade att de 

frekvent tar upp alkoholfrågan, i förhållande till 28 % procent av företagssköterskorna 

(Holmqvist et al., 2008). Riskbruksprojektet som genomfördes av Statens Folkhälsoinstitut 

(2009 a), visade att det var ett fåtal individer som ansåg att det var stötande att tala om 

alkoholvanor med sin företagshälsovård. Det var oftare så att företagssköterskor och 

företagsläkare trodde att individerna skulle tycka att det var stötande och därför valde att inte 

fråga mer ingående om alkoholvanorna (Statens Folkhälsoinstitut, 2009 a). När personer 

screenar positivt fångar företagssköterskan upp individen med hjälp av sina färdigheter i 

mellanmänsklig kommunikation (Travelbee, 2005) och MI för att på så vis komma på samma 

nivå och utifrån den enskildes perspektiv hitta vägar vidare i riskbruks - missbruks 

förebyggande insatser eller rehabilitering (Holm Ivarsson, 2009). Att utveckla 

företagssköterskans färdigheter i att arbeta med de fyra principerna inom MI; visa empati, 

utveckla diskrepans, undvika argumentation och att stödja självtilliten i samtalet med 

individen är viktigt samt att vara lyhörd, fånga upp och höja den inre motivationen till 

förändring hos individen, vad gäller riskbruk av alkohol (Statens folkhälsoinstitut, SOMRA, 

2009 b). Mer kunskap i samtalsmetoder skulle kunna öka företagssköterskor och andra 

professioners aktivitet vad gäller alkoholprevention (Holmqvist, 2009). 

Ett flertal etiska aspekter är viktiga att beakta när det gäller alkoholscreening inom 

företagshälsovården. Erbjudandet om alkohol screening är frivilligt, det ska inte innebära 

några negativa konsekvenser för den enskilde samt att ett nekande ska respekteras. 

Alkoholscreeningens positiva effekter för den enskilde och arbetsmiljön bör framhållas för 

den anställda. Syftet är att den enskilde ska reflektera över sina alkoholvanor och sedan själv 

avgöra om den behöver/vill göra en förändring eller inte (Statens folkhälsoinstitut, 2009 a). 

Detta innebär att företagssköterskan kan få information om att någon dricker mer än vad som 

är bra rent hälsomässigt men även att personen kan vara en risk för sig själv och andra på sin 

arbetsplats. Att i detta läge inte få delge arbetsgivaren den informationen eller att göra andra 

åtgärder kan för företagssköterskan kännas svårt (SFS 2009:400). Även läkaren som 

eventuellt träffar personen vid senare läkarbesök får inte använda det som står i journalen om 

dennes alkoholvanor till någonting negativt. Dessa etiska aspekter är viktigt att personalen 

inom företagshälsovården samtalar om, hur de ska hantera situationen innan den uppstår. Det 

är kanske baksidan med denna typ av hälsoundersökning, men är samtidigt helt nödvändigt 

för att personerna som kommer ska våga vara helt ärliga. Det stärker förtroendet mellan 

företagssköterskan och den enskilde, då personen märker att det går att tala om svåra ämnen 

utan att det värderas negativ eller förs vidare till arbetsgivaren, som är beställaren av 
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hälsoundersökningen. Förhoppningsvis vågar personen ta upp frågan igen och med rätt 

stöttning ta upp problemet med arbetsgivaren.                                                                      

Företagshälsovårdens personal måste vara tydlig mot arbetsgivare vad gäller deras roll och 

förklara skillnaden mellan; att från arbetsgivaren få beställning om provtagning när 

sekretessen är bruten (med medgivande från den anställda) kontra alkoholscreening vid en 

hälsoundersökning där allt som framkommer är sekretessbelagt. Det är viktigt att resultatet av 

hälsoundersökningen inte presenteras så att enstaka individer kan utpekas, att resultatet inte 

ska resultera i spekulationer om vilka som har ett riskbruk eller liknande, utan mer öppna upp 

för en diskussion om exempelvis: Hur ser företagets alkohol – och drogpolicy ut? Hur är det 

på personalfesterna, kan en person med alkoholproblem delta? Uppmuntra till 

medarbetarsamtal där det är ok att lyfta svåra frågor utan negativa konsekvenser och så 

vidare. Det är även viktigt att uppföljning efter hälsoundersökningen ingår så att enskilda inte 

pekas ut när de återkommer för vidare provtagning och samtal (Statens folkhälsoinstitut, 2009 

a). 

Forskningsresultatet kommer dels att ligga till grund för vidareutveckling av framtida 

hälsoundersökningar, innehållande alkoholscreening, inom de egna företagshälsorna och dels 

för att utveckla företagssköterskors, men även andra professioners, medvetenhet inom 

området. Det är av stor vikt att företagssköterskor och företagsläkare vidareutbildar sig inom 

riskbruksområdet, att det ständigt pågår vidare forskning för ökad kunskap om hantering av 

befintliga verktyg samt att hitta nya verktyg för att tidigt fånga upp ett riskbruk av alkohol.                                                                                                                                                                                                   

Slutsats 
Nästan var femte person i studien drack mer alkohol än vad som är bra ur ett hälsoperspektiv, 

vilket visar att det är angeläget att göra alkoholscreening i samband med hälsoundersökning 

vid företagshälsovården. Sveriges invånare konsumerar alltmer alkohol vilket även innebär att 

alkoholintaget hos den yrkesverksamma befolkningen också troligen kommer att öka. Detta 

talar för att behovet av att genomföra alkoholscreening vid FHV ökar. Kombinationen av 

CDT – provtagning och frågeformuläret AUDIT rekommenderas då studien visade att de 

tillsammans hittar fler riskbrukare än var och en för sig. 

Av intresse för fortsatt forskning är att undersöka om riskbruk av alkohol skiljer sig mellan 

olika yrkeskategorier. Det finns en ny biologisk alkoholmarkör, PEth, vilken anses känsligare 

än CDT.  Det vore också intressant att vid fortsatt forskning göra jämförande studier mellan 

CDT/AUDIT och PEth/AUDIT för att se om fler riskbrukare hittas.  
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