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Sammanfattning 

 

I denna rapport presenteras resultatet av en intervjuundersökning som gjordes för att kartlägga 

behovet av en utbildning om äldres alkoholvanor, riktad till personal inom hemtjänsten. För 

att få underlag till kartläggningen intervjuades representanter för centrala yrkesgrupper inom 

hemtjänsten. Rapporten syftar till att ge underlag för planering och utformning av en utbild-

ning som fokuserar på äldreomsorg i relation till hälsa och alkoholvanor.  

 

Rapporten redovisar hur den intervjuade hemtjänstpersonalen ser på äldre brukares alkohol-

vanor både generellt och i de fall de högkonsumerar alkohol och hur det påverkar personalens 

arbete och förutsättningar att utföra sitt uppdrag. I rapporten presenteras även de behov de 

intervjuade representanterna för hemtjänsten tycker finns för att hemtjänsten ska kunna göra 

en hälsofrämjande insats inom området äldre och alkoholvanor inom ramarna för sitt yrke och 

uppdrag.  

 

Intervjuerna genomfördes utifrån semistrukturerade intervjuguider med relevanta yrkesgrup-

per som arbetar inom hemtjänsten på olika organisatoriska nivåer. Totalt 40 personer inom 

följande yrkesgrupper intervjuades: 

 Vårdbiträden med uppgift att hjälpa brukarna i vardagen  

 Arbetsledare med ansvar att leda och organisera hemtjänstverksamheten för en lo-

kal grupp vårdbiträden  

 Verksamhetschefer med övergripande ansvar för en hemtjänstenhet  

 Tjänstemän med centralt övergripande ansvar för äldreomsorg och hemtjänst   

En viktig del av resultatet är den stora samsyn som tycks råda, både inom och mellan yrkes-

grupperna, avseende erfarenheter av hög alkoholkonsumtion bland hemtjänstens brukare och 

vilka konsekvenser detta får utifrån vårdgivarens perspektiv. Dock varierar delvis perspektivet 

mellan yrkesgrupperna, exempelvis synen på hur den problematik som uppstår bör hanteras, 

när brukare som får hjälp av hemtjänsten har alkoholvanor som riskerar att skada deras hälsa. 

Vårdbiträdena tycker att ett sätt att hjälpa brukare med alkoholproblematik är att de genomför 
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förändringssamtal med dem, medan informanterna i de övriga yrkesgrupperna inte anser att 

denna typ av samtal mellan vårdbiträde och brukare är lämpliga, eftersom varken tid, vårdbi-

trädenas kompetens och hemtjänstens uppdrag medger detta.  

 

Brukarnas överkonsumtion av alkohol får konsekvenser både för brukaren och för hemtjänst-

personalen. Enligt informanterna påverkas brukarens fysiska och psykiska hälsa negativt, ex-

empelvis kan demenssjukdomar och nedstämdhet och depression förvärras. Hög alkoholkon-

sumtion ökar också risken för fallskador och sår. Alkoholvanorna kan även påverka brukarens 

sociala tillvaro, och medföra ökad isolering och försämrade relationer till anhöriga. Ibland 

påverkas även brukarnas ekonomi i så hög grad av alkoholinköpen att de inte har tillräckligt 

med pengar för att täcka matkostnader och räkningar. Också hemtjänstens arbetsmiljö påver-

kas, särskilt när brukarens alkoholkonsumtion medfört aggressivitet eller att städning efter 

berusningstillfällen blivit tung och även obehaglig att genomföra. 

 

Utifrån intervjuerna med representanter för olika yrkesgrupper inom hemtjänsten framgår att 

det tycks saknas en gemensam kunskapsbas om äldres alkoholvanor, samt gemensamma rikt-

linjer för bemötande av äldre som högkonsumerar alkohol. I dagsläget tycks bedömningar och 

insatser göras ad hoc utifrån varje enskilt fall, vilket resulterar i att hanteringen av vårdtagar-

nas omsorgsbehov varierar stort. Informanterna menar att ökade kunskaper om äldre och al-

kohol, samt ökad och bättre samverkan mellan olika instanser och även med anhöriga skulle 

kunna förbättra deras förutsättningar att utföra sitt uppdrag, och det finns därför ett behov av 

utbildning inom området. För att täcka de kunskapsbehov som finns inom hemtjänsten bör en 

sådan utbildning innehålla följande teman: 

 Äldres alkoholvanor. 

 Medicinska fakta om hur alkohol påverkar äldres fysiska och psykiska hälsa, och om 

alkohol och medicinering.  

 Sociala konsekvenser av hög alkoholkonsumtion.  

 Hur alkoholvanor kan påverkas genom hälsofrämjande insatser. 

 Yrkesrollen: ansvar och befogenheter och etiska dilemman. 

 Bemötande och omsorg. 

 Hur personalens arbetsmiljö påverkas av brukare med alkoholproblematik. 
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Ä LDRE, ÄLKOHOL OCH HÄ LSÄ 

Intervjuer med olika yrkesgrupper 

inom hemtja nsten om deras erfaren-

heter av och uppfattning om riskbruk 

av alkohol bland a ldre brukare 

 

Inledning 

I denna rapport presenteras resultatet av en intervjuundersökning som gjordes för att kartlägga 

behovet av en utbildning om äldres alkoholvanor, riktad till personal inom hemtjänsten. För 

att få underlag till kartläggningen intervjuades representanter för centrala yrkesgrupper inom 

hemtjänsten. Rapporten syftar till att ge underlag för planering och utformning av en utbild-

ning, som fokuserar på äldreomsorg i relation till hälsa och alkoholvanor. Rapporten redovisar 

hur den intervjuade hemtjänstpersonalen ser på äldre brukares alkoholvanor både generellt 

och i de fall de högkonsumerar alkohol och hur det påverkar personalens arbete och förutsätt-

ningar att utföra sitt uppdrag. I rapporten presenteras även de behov de intervjuade represen-

tanterna för hemtjänsten tycker finns för att hemtjänsten ska kunna göra en hälsofrämjande 

insats inom området äldre och alkoholvanor inom ramarna för sitt yrke och uppdrag.  

 

Utbildningen är tänkt att fungera som kompetensutveckling för personal inom hemtjänsten, 

genom att stärka personalen i deras yrkesroll i relation till äldre och alkoholvanor. Därför syf-

tar utbildningen till att ge kursdeltagarna ökade kunskaper om alkoholkonsumtion bland äldre 

och hur riskkonsumtion kan påverka äldres hälsa och livskvalitet, samt ökad kunskap om möj-

ligheterna att påverka äldres alkoholvanor utifrån hemtjänstens uppdrag. Utbildningen fokuse-

rar främst på riskbruk av alkohol, och inte på tyngre beroendeproblematik. 
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Intervjuernas genomförande 

Intervjuerna genomfördes utifrån semistrukturerade intervjuguider som utgick från samma 

grundstomme, men som delvis anpassats till de olika yrkesgruppernas arbetsuppgifter och 

erfarenheter inom området (se Bilaga 1 och 2). För en första introduktion till området genom-

fördes initialt tre intervjuer med tjänstemän som har ett mer övergripande ansvarsområde 

inom äldreomsorgen, exempelvis inom Stockholms stads äldreförvaltning. Sedan följde inter-

vjuer med aktuella yrkesgrupper, som på olika organisatoriska nivåer arbetar inom hemtjäns-

ten i både kommunalt och privat drivna verksamheter. Följande yrkesgrupper intervjuades: 

 Vårdbiträden med uppgift att hjälpa brukarna i vardagen (32 personer) 

 Arbetsledare med ansvar att leda och organisera hemtjänstverksamheten för en lo-

kal grupp vårdbiträden (3 personer) 

 Verksamhetschefer med övergripande ansvar för en hemtjänstenhet (2 personer)  

 Tjänstemän med centralt övergripande ansvar för äldreomsorg och hemtjänst (3 

personer):  

Totalt intervjuades 40 personer.  

Introduktionsintervjuerna med tjänstemän i mer övergripande position, verksamhetschefer och 

arbetsledare genomfördes individuellt. Vårdbiträden intervjuades i fyra grupper med åtta per-

soner i varje grupp. Gruppintervjuerna genomfördes under en undersköterskeutbildning som 

gavs av ett privat utbildningsföretag på uppdrag av Stockholms äldreförvaltning. Utbildning-

en, som skedde på betald arbetstid, riktade sig till vårdbiträden inom äldreomsorgen, främst 

hemtjänsten, och som saknar sådan utbildning. Varje intervju tog cirka en timme och spelades 

in digitalt, med undantag för introduktionsintervjuerna där anteckningar användes som doku-

mentation av samtalen. Samtliga informanter arbetar i Stockholm. Intervjuerna genomfördes 

av författarna till denna rapport. 

 

Resultatet presenteras i form av sammanfattningar av intervjuerna med varje yrkesgrupp, samt 

diskuteras i det avslutande avsnittet Slutsatser. 

Resultat 

I detta avsnitt redovisas informanterna uppfattningar om och erfarenhet av högkonsumtion av 

alkohol bland deras brukare. Informanterna valdes ut och intervjuades utifrån den yrkesgrupp 
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de utgör inom hemtjänstens organisatoriska kedja. För att uppmärksamma både variationer 

och likheter mellan yrkesgrupperna redovisas resultatet av intervjuerna med de olika yrkes-

grupper som ingår i kartläggningen separat i detta avsnitt.  

 

Vårdbiträden  

Erfarenheter  

I princip samtliga informanter har erfarenhet av brukare som högkonsumerar alkohol. De me-

nar att de flesta är män, men att det även finns många kvinnor. Att det framstår som att män-

nen dominerar kan enligt informanterna bero på att kvinnorna i högre utsträckning än männen 

försöker dölja sin alkoholkonsumtion. Informanterna tror att hög alkoholkonsumtion ofta be-

ror på att brukaren är ensam, nedstämd och ibland har värk och att alkoholen fungerar som 

tröst och självmedicinering. 

 

Informanterna uppger ett antal tecken som de har iakttagit, och som kan indikera högkon-

sumtion av alkohol: 

 

 Vårdtagarna kan vara onyktra eller lukta alkohol när hemtjänsten kommer. 

 Vårdagarna har ibland skador (blåmärken, sår) som uppkommit när de varit onyktra. 

Fallskador är vanligt.  

 Återkommande inköp av större mängder alkohol.  

 Det står flaskor/boxar framme, eller finns bland soporna. 

 Ibland är det mycket att städa för hempersonalen ”dagen efter”: allmän oreda men 

även uppkastningar, etc.  

 Brukaren kan bli deprimerad och passiv vid högkonsumtion: vill inte gå upp, tänker 

inte på sin hälsa, äter mycket lite. 

 Har liten kontakt med anhöriga, exempelvis sina barn.  

 

Informanterna menar dock att alkoholproblematik, såsom riskbruk, kan vara svårt att upptäcka 

eftersom det ofta döljs av brukaren, speciellt i de fall där alkoholkonsumtionen inte orsakar 

svårigheter för personalen och av den anledningen uppmärksammas. 
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Problematik 

Under intervjuerna fick informanterna berätta om hur hög alkoholkonsumtion påverkar de 

äldre. Informanterna anger att fallrisken ökar vilket leder till skador och att både det fysiska 

och det psykiska allmäntillståndet påverkas negativt. Dessutom tycker de sig se att alkoholva-

norna kan leda till ökad nedstämdhet, och att oro och förvirring ökar vid demens. Äldres me-

dicinering komplicerar ytterligare, eftersom det kan förstärka alkoholens negativa effekter, 

samt att det vid viss medicinering räcker med en mindre mängd alkohol för att negativ effekt 

ska uppstå. Även socialt kan alkoholvanorna ge negativ påverkan, exempelvis leda till ökad 

social isolering och utsatthet och att partnern kan fara illa i de fall brukaren lever tillsammans 

med någon.  

 

En annan problematik handlar om vårdgivarens arbetsmiljö, som kan påverkas av brukarens 

alkoholkonsumtion. Det kan vara tungt och ofta obehagligt att städa upp efter de tillfällen när 

brukaren har konsumerat större mängder alkohol. Dessutom har flera informanter erfarenhet 

av att brukare har uppträtt aggressivt och hotande. Några av de kvinnliga informanterna upp-

ger att de ibland blir utsatta för ovälkomna fysiska närmanden. Det händer även att brukaren 

bjuder hem vänner och som denne dricker tillsammans med. När hemtjänstpersonalen kom-

mer kan det vara tungt att städa upp efter dessa tillfällen, och om vännerna är kvar kan obe-

hagliga situationer uppstå där hemtjänstpersonalen känner sig hotad eller blir utslängd. 

 

Alkoholvanor kan vara en känslig fråga, och några informanter uppger att de antingen inte 

blivit insläppta till en brukare eller att de blivit utslängda, samt att brukare har hotat med att 

säga upp avtalet, när hemtjänstpersonalen har försökt tala med dem om deras alkoholkon-

sumtion.  

 

Också inhandling av alkohol är ett vanligt förekommande problem för hemtjänstpersonalen. 

Inhandling sker utifrån det biståndsbeslut som reglerar vilken hjälp varje brukare har rätt till, 

och som därför måste utföras av hemtjänsten. Konkret kan inhandlingen vara fysiskt påfres-

tande, eftersom en inköpsorder på ett större antal flaskor vin blir tungt att bära för personalen. 

Det som informanterna dock tycks uppleva som mest problematiskt är att de inte tycker att de 

har någon egentlig möjlighet att ingripa och att de står inför ett etiskt dilemma. En grundläg-

gande primär utgångspunkt för hemtjänstens uppdrag är brukarens rätt till självbestämmande 

och hemtjänstens uppgift att hjälpa och stödja brukaren i vardagen genom att vara deras ”för-

längda arm”. Utifrån uppdraget varken bör de eller får hemtjänstpersonalen tala om för bruka-
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ren hur denna ska leva sitt liv. Om biståndsbeslutet medger inhandling av alkohol måste de 

därför utföra detta. Flera av informanterna uppger att de själva blir både ledsna och oroade när 

de ser att brukare far illa på grund av sina alkoholvanor, samtidigt som de känner en maktlös-

het över att de har få eller inga möjligheter att ingripa, trots att hemtjänsten har ansvar för 

vårdtagarnas hälsa och personliga välfärd. 

 

Åtgärder vid hög alkoholkonsumtion 

Hemtjänsten har begränsade möjligheter att vidta åtgärder när de misstänker eller ser att en 

brukare har alkoholvanor som riskerar att skada dem. Vad det gäller arbetsmiljön, så är det 

brukligt att arbetsledaren ser till att personalen går i par till brukare som tenderar att vara ag-

gressiva. När man iakttar s.k. avvikelser, dvs. om alkoholkonsumtionen orsakar skador eller 

tydligt påverkar hälsotillståndet negativt rapporteras detta till brukarens biståndsbedömare 

som sedan beslutar vad som ska göras. Personalen kan även kontakta sjuksköterska och soci-

altjänsten. En del av informanterna uppger att de upplever att en sådan anmälan eller rapporte-

ring sällan leder till några förändringar, och informanterna känner uppgivenhet inför att de 

endast kan rapportera problem, men att problemen kvarstår så länge brukaren har möjlighet 

att själva bestämma om inköp av alkohol.   

 

Ibland tar man kontakt med anhöriga till brukaren, men informanterna upplever att anhöriga 

antingen känner sig maktlösa och inte kan påverka sina närstående att ändra sina alkoholvanor 

eller söka hjälp, eller att de inte vill se att deras närstående har alkoholproblem, och därför 

förnekar och skjuter detta ifrån sig. Det är inte heller ovanligt att de anhöriga lämnar över 

ansvaret på hemtjänsten, som i sin tur inte har några större möjligheter att hantera problemet. 

Dessutom kan vårdtagarna ibland ta illa upp om personalen diskuterar deras alkoholvanor 

med anhöriga, och tycker att personalen ”skvallrar” och kränker deras integritet.    

 

Ibland kan problematiken vara så omfattande och alkoholkonsumtionen ha så negativ påver-

kan på brukarens hälsa, i vissa fall livshotande, att hemtjänsten inte längre kan fullgöra upp-

draget att ansvara för brukarens hälsa och välfärd. 

 

De flesta av informanterna uppger att de kan tänka sig att föra ett samtal med ”sin” brukare, 

och några av informanterna gör också detta, men endast när de känner brukaren väl och har en 

god relation. Alla informanter anser att man måste känna brukaren väl för att ett sådant samtal 

ska vara möjligt och kännas bra att genomföra. De anser dock att de har för lite kunskap om 
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hur man som hemtjänstpersonal kan föra ett samtal om alkoholvanor med de brukare som kan 

vara aktuella. De tycker även att de har bristande kunskaper om alkohol och hälsa i relation 

till äldre, och är även osäkra på vilka formella regler som definierar hur de ska utföra sitt upp-

drag när brukaren tycks ta skada av för hög alkoholkonsumtion. En del informanter har också 

erfarenhet av att denna typ av samtal varken uppmuntras eller betraktas som önskvärda av 

arbetsledningen.  

 

Utbildningsbehov 

Under intervjuerna lyfte informanterna fram att de har behov av ökad kunskap om alkohol 

och äldre för att kunna göra en insats. Ämnesområdet tycks vara föga uppmärksammat både i 

deras utbildning (vanligen undersköterskeutbildning) och på deras arbetsplatser. Informanter-

na vill veta mer om hur man för ett förändringssamtal utan att samtalet kränker brukarens in-

tegritet och att det sker inom de formella regler som definierar uppdraget. De vill även ha in-

formation om hur alkohol påverkar äldres fysiska och psykiska hälsa, vilka mängder som är 

skadliga för äldre, och hur alkohol och mediciner samverkar. De behöver också vägledning i 

hur man som vårdgivare kan avgöra om någon dricker för mycket, dvs. vad som kan orsaka 

skada i relation till ålder och hälsotillstånd.   

 

De saknar också kunskaper och vägledning i förhållningssätt till och bemötande av brukare 

som har alkoholproblem, bland annat hur man bemöter onyktra brukare i tjänsten. De vill 

även veta mer om hur man bemöter och informerar anhöriga när brukare har alkoholproblem, 

inte minst för att förbättra samverkansprocessen så att brukaren ges en så god omsorg som 

möjligt.  

 

Förutom att få ökade kunskaper vill informanterna även diskutera värderingar och etiska di-

lemman de ställs inför, inte minst i relation till de lagar och regler som reglerar deras tjäns-

teutövning, exempelvis Socialtjänstlagen och sekretessbestämmelser. De lyfter också fram att 

de behöver diskutera värderingar, yrkesetik och vårdgivarens ansvar i anslutning till bruka-

rens autonomi och personliga integritet. 

 

Något som inte har direkt bäring på vad utbildningen kan erbjuda, men som ändå är en pro-

blematisk aspekt värd att nämna eftersom den visar på ett behov, är att informanterna upple-

ver att de saknar en funktion som mer ur ett ”expertperspektiv” kan tillhandahålla stöd och 

rådgivning om hur brukarnas alkoholproblematik kan hanteras.  
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Arbetsledare med ansvar att leda och organisera hemtj änstverksamheten 

för en lokal grupp vårdbiträden 

Erfarenheter 

De intervjuade arbetsledarnas erfarenheter av brukare som högkonsumerar alkohol var i prin-

cip identisk med vårdbiträdenas. Arbetsledarna nämnde samma tecken på högkonsumtion som 

vårdbiträdena tog upp, exempelvis att fallskador förekom och att flaskor och vinboxar står 

framme eller ligger i soporna. De nämnde också att hemtjänsten köper hem större mängder 

alkohol till en del brukare, vilket ses som ett tecken på alkoholproblematik, särskilt om de 

samtidigt lägger märke till en ökad nedstämdhet och passivitet hos brukaren, att brukarens 

kosthållning är bristfällig och att deras hem är i oordning och behöver städas mer än brukligt. 

Däremot hade de mer erfarenhet av högkonsumerande kvinnliga brukare, till skillnad från 

gruppen med vårdbiträden. Dock tyckte de sig se en liknande tendens hos kvinnliga brukare 

som vårdbiträdena, nämligen att kvinnor i högre grad än männen försöker dölja sina alkohol-

vanor. En skillnad de kunde se mellan män och kvinnor är att kvinnor inte sällan helt förnekar 

att de har druckit alkohol och varit onyktra, medan männen kan säga att de exempelvis har 

”tagit sig en whiskeypinne”. Samtidigt tycks det finnas gränser även för männens öppenhet, 

särskilt om de inte har ett tyngre beroendetillstånd, och även om de säger att de druckit förne-

kar de ofta att de varit onyktra.  

 

En annan skillnad jämfört med gruppen vårdbiträden är att arbetsledarna menade att de iaktta-

git att äldres alkoholvanor har förändrats under de senaste decennierna, och nu liknar det risk-

bruksdrickande som sprids allt mer i samhället, nämligen att man ofta dricker mer utspritt 

över veckan istället för att koncentrera drickandet till helgen. Dessutom tycks fler brukare 

konsumera större mängder alkohol och då främst vin, medan det förr var vanligare att endast 

brukare med tyngre beroendeproblematik högkonsumerade, vanligen starksprit. 

 

Problematik 

Arbetsledarna upplever likartade problem med arbetsmiljön som vårdbiträdena: arbetsbördan 

ökar eftersom brukare med alkoholproblematik behöver mer städning, samtidigt som städ-

ningen ofta kan vara tung och obehaglig då exempelvis madrasser måste rengöras och torkas, 

ibland flera gånger i veckan. 

 

Det är oftast arbetsledarna som beslutar om en brukare är så aggressiv eller beter sig på ett 

sådant sätt att vårdbiträdena bör gå dit i par, och de intervjuade arbetsledarna säger att det inte 
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är ovanligt att de tar sådana beslut. Ibland har även städuppgiften blivit så betungande att man 

skickat två vårdbiträden. 

 

Arbetsledarna ser samma inverkan av alkohol på vårdtagarna som vårdbiträdena, exempelvis 

ökad oro och förvirring, nedstämdhet och fallskador. De oroar sig också för hur medicin sam-

verkar med alkohol, och har i några fall tagit upp sin oro med läkare eller sjuksköterska när 

brukare haft en hög alkoholkonsumtion samtidigt som de medicinerar. Arbetsledarna känner 

dock frustration inför kontakterna med vården, eftersom de inte får någon information om 

brukarens tillstånd och rådgivning i hur brukarens omsorg bör se ut. Informanterna tror att det 

beror på att sekretesslagstiftningen hindrar vårdpersonalen att meddela dem om vårdtagarna, 

men de är inte säkra. De uppger att de över huvud taget är osäkra på vilka lagar och riktlinjer 

som definierar deras uppdrag, och hur de reglerar hur arbetet inom hemtjänsten ska genomfö-

ras. 

 

Informanterna tyckte även att de kontakter de har med vården när de behöver hjälp och råd-

givning med brukare som har alkoholproblematik inte fungerar speciellt väl, och de har haft 

svårt att få hjälp inom primärvården. Arbetsledarna anser att de behöver en mer upparbetad 

vårdkontakt som stöd i omsorgen av brukare med alkoholproblem, och vid en av de enheter 

där intervjuerna gjordes, berättar arbetsledarna att de först nyligen, efter påtryckningar, fått en 

beroendemottagning att kontakta vid behov.   

 

Vad det gäller möjligheter att ingripa för att hjälpa brukare som dricker för mycket, tycks ar-

betsledarna stå inför samma dilemma som vårdbiträdena. Arbetsledarna menar att brukarens 

rätt till självbestämmande ibland kolliderar med personalens värderingar, och att det ofta 

känns svårt och även fel, exempelvis att de måste köpa alkohol åt brukare som de vet far illa 

av sin konsumtion. 

 

Åtgärder vid hög alkoholkonsumtion 

Arbetsledarna anser, i likhet med vårdbiträdena, att de har få möjligheter att ingripa när en 

brukare har alkoholproblem. De verktyg som finns att tillgå känns trubbiga och otillräckliga. 

Den vanligaste åtgärden är att kontakta vården, exempelvis hemsjukvården via distriktsskö-

terskorna samt brukarens biståndshandläggare. Vårdkontakterna har hittills ofta inte varit 

funktionella på grund av sekretesslagstiftningen. Arbetsledarna upplever också att vården 

ibland varit svår att engagera, och de uppger att de har erfarenhet av att vårdpersonal försökt 



12 

 

undvika att ta hand om enskilda brukare med alkoholproblem som de sökt hjälp för. Överlag 

saknas en stöd- och hjälpfunktion med specialkunskaper inom alkoholområdet. 

 

Till skillnad från vårdbiträdena tyckte inte arbetsledarna generellt att det var lämpligt att 

vårdbiträdena tog upp vårdtagarnas alkoholvanor med dem i ett samtal. De uppgav att det 

ibland hänt, och att vårdtagarna då ofta har reagerat negativt. Arbetsledarna menade att det 

ingår i deras uppdrag att arbeta för en god relation till brukaren, och eftersom alkohol betrak-

tas som en känslig fråga kan relationen till brukaren ta skada, och i värsta fall medföra att 

brukaren kastar ut vårdbiträdet eller säger upp avtalet. En av arbetsledarna hade dock erfaren-

het av att vissa i personalen tagit upp frågan med brukare de tyckte konsumerade alkohol på 

ett sätt som skulle kunna vara skadligt och att det fungerat. De har då exempelvis diskuterat 

detta i anslutning till medicinhantering, samt försökt hindra inköp av vinboxar. De tycker inte 

heller att det ingår i deras uppdrag, eftersom deras uppgift är att vara vårdgivarens ”händer 

och fötter”, som de uttryckte det, och att ge råd om hur vårdgivaren bör leva sitt liv vore att 

stiga utanför uppdraget.  

 

Inte heller att kontakta anhöriga betraktades som en framkomlig väg för att hjälpa en brukare 

med alkoholproblematik. Arbetsledarna har erfarenhet av att både brukare och anhöriga har 

reagerat negativt, där brukaren tyckt att hemtjänsten kränkt deras integritet och berättat något 

de inte har gett tillstånd till att berätta, medan anhöriga ibland inte velat bli informerade eller 

menat att ansvaret åligger vården och hemtjänsten. Arbetsledarna är även osäkra på om de får 

informera anhöriga om brukares alkoholvanor, eller om de bryter mot sekretessbestämmelser-

na för hemtjänsten.  

 

Utbildningsbehov 

Arbetsledarna tycker att det finns ett stort utbildningsbehov om äldre, alkohol och hälsa för 

alla yrkesgrupper som arbetar inom hemtjänsten, eftersom området kännetecknas av osäkerhet 

och kunskapsbrist. Viktiga målgrupper är biståndsbedömare och chefer, eftersom de beslutar 

om vilka åtgärder som ska vidtas när en brukare har en skadlig alkoholkonsumtion. De trodde 

att en sådan utbildning skulle kunna bidra till att förbättra hemtjänstens verksamhet när det 

gäller omsorgen om äldre med alkoholproblem.  

 

De uttryckte ungefär samma önskemål om innehåll och form som vårdbiträdena, även om de 

till viss prioriterade lite annorlunda. Exempelvis tyckte de att det viktigaste var att få lära sig 
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mer om lagar, regler och riktlinjer för hemtjänsten, dvs. vad personalen får och inte får göra 

när en brukare har alkoholproblem. Bemötande av och omsorg om alkoholpåverkade brukare 

tyckte de också är ett viktigt område. Nu upplever de att det exempelvis är svårt att veta om 

man som vårdgivare kan/bör lämna en onykter brukare ensam, och när man bör kontakta en 

vårdinstans.  

 

Utbildningen bör även förmedla hur alkoholkonsumtion påverkar äldres hälsa, hur olika organ 

drabbas och om komplikationer såsom fallolyckor och bristande kosthållning, samt vilka so-

ciala konsekvenser en hög alkoholkonsumtion kan medföra. Det är också viktigt att deltagarna 

ges tillfälle att diskutera värderingar och yrkesetik under en utbildning, och arbetsledarna me-

nade att det skulle kunna ge färdigheter i bemötande och stärka ett professionellt förhållnings-

sätt.  

 

Lämpligast är troligen att utbildningen ges under en eller några halvdagar, där en tid bör för-

flyta mellan utbildningstillfällena för att ge tid åt reflektion. Dessutom är det bra om föreläs-

ningarna inte är för långa, och att utbildningen innehåller olika typer av aktiviteter. En infor-

mant menade att exempelvis rollspel kanske inte skulle fungera så bra. Informanten hade erfa-

renhet av rollspel i utbildningar och hade upplevt att deltagarna blev besvärade och tycktes 

tänka mer på sitt framträdande än vad rollspelet skulle förmedla. 

 

Verksamhetschefer med övergripande ansvar för en hemtjänstenhet  

Erfarenheter  

Verksamhetscheferna anger att det finns alkoholproblem bland brukarna. De tror inte att alko-

holproblematik är så vanligt i åldrarna 80 år och uppåt, utan mer förekommande i yngre ål-

dersgrupper bland de äldre brukarna. De menar också att alkoholproblematiken troligen 

kommer att öka när 40-talisterna blir äldre, eftersom de tycks ha andra konsumtionsmönster 

och även bättre ekonomi.   

 

En av informanterna tycker att många brukare med alkoholproblematik lever i misär. Hem-

tjänsten kommer dock ingenstans med hjälpen de ska ge eftersom brukaren har alkoholvanor 

som hemtjänsten har få möjligheter att påverka. Ett av få verktyg man har till förfogande är att 

kontakta sjuksköterska om hemtjänsten ser att alkoholkonsumtionen är en fara för brukaren.  
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Det är främst brukare med tyngre beroendeproblematik som orsakar problem. Ibland gör hem-

tjänsten ganska stora inköp av alkohol till en del brukare, men så länge de klarar sin vardag 

och inga större problem uppstår i relation till alkoholvanor, lägger sig hemtjänsten inte i. De 

problem som uppstår vid hög alkoholkonsumtion består ofta i att brukaren kan vara aggressiv 

och bli våldsam, samt att en stor del av deras pengar går till alkohol, vilket medför att det ofta 

saknas ekonomiska medel för att täcka matkostnader och att räkningar. De kan också skada 

sig, och fallskador är inte ovanligt. Dessutom påverkas hälsan negativt – i samband med me-

dicinering kan alkoholkonsumtionen vara direkt farlig, och demenssjukdomar kan förvärras. 

 

Alkoholkonsumtionen kan alltså leda till misär, men är också ett arbetsmiljöproblem när bru-

karna är aggressiva. Dessutom är det ofta obehagligt och tungt att städa upp efter en brukare 

med alkoholproblematik.  

 

Att hemtjänsten måste köpa alkohol till brukaren, även om man vet att brukaren har alkohol-

problem är ett dilemma. Det finns inget lagstöd för att hemtjänsten ska kunna neka – man 

måste göra det som biståndsbeslutet ålagt hemtjänsten. Det är dock inte helt klart vad som 

gäller vid inköp av alkohol till brukare, eftersom olika praxis tycks gälla denna fråga i bi-

ståndsbesluten. Vissa biståndsbedömare anser att alkoholinköp ingår i beslutet om inköp, 

andra anser att de bör specificeras på samma sätt som gäller för apoteksinköp. 

 

Åtgärder vid hög alkoholkonsumtion  

Verksamhetscheferna tycker inte att det är lämpligt att vårdbiträdena för samtal med brukarna 

om deras alkoholvanor. Generellt är det svåra samtal att genomföra eftersom det är laddat 

ämne. Att då som vårdbiträde att ta detta samtal blir komplicerat eftersom de ska ha en bra 

relation med brukaren. Hemtjänsten ska inte heller styra brukaren, utan finnas där som en 

hjälp i vardagen. Dessutom kan ett sådant samtal bli tungt och uppslitande för brukaren, och 

man måste kunna den situation som kan uppstå. Det skulle vara fel att väcka något man sedan 

inte har kapaciteten att ta hand om. Det är även svårt att veta hur mycket brukaren egentligen 

dricker när inte missbruksproblemen är uppenbara. Detta blir också ett dilemma: När bör man 

gå in och försöka hjälpa, bör man ta upp denna fråga med brukaren på indikationer, när man 

bara anar men inte vet? Det kan resultera i övertramp, och att man kränker brukarens integri-

tet.  

 



15 

 

Det bör vara biståndsbedömarna som har ansvar för att uppmärksamma och agera på alkohol-

vanor som uppfattas som problematiska. De bör ta upp frågan efter att utförarna har observe-

rat och anmält, och då göra hembesök och följa upp hemförhållanden och livsförhållanden. 

Utförarna inom hemtjänsten har i princip inga möjligheter att ingripa när en brukare har pro-

blematiska alkoholvanor. Dels får de inte försöka påverka eller ändra på brukarnas vanor och 

livsstil, dels finns inget utrymme för att exempelvis föra samtal om alkoholvanor med bruka-

ren eftersom varje brukare oftast får hjälp 10 – 20 minuter per tillfälle. Hemtjänstens roll är att 

observera och dokumentera om något avviker, samt informera närmaste chef och biståndsbe-

dömarna. I vissa fall försöker hemtjänsten samarbeta med brukarens anhöriga, främst vid svå-

rare alkoholproblem. Dock upplever man att anhöriga ofta står lika maktlösa som hemtjäns-

ten.  

 

Möjligheterna att hjälpa vid alkoholproblematik begränsas ytterligare av att hemtjänsten sak-

nar en stödfunktion för detta problemområde. I dagsläget finns ingen upparbetad rutinkontakt 

med beroendemottagningar för råd och stöd, och det är endast vid svåra fall man vänder sig 

dit, eftersom man då måste göra en anmälan till exempelvis missbruksenheten. Verksamhets-

cheferna har även erfarenhet av att det kan vara svårt att få igång ett etablerat samarbete  med 

primärvården och hemsjukvården, även om det gått bättre med vissa vårdcentraler avseende 

”lite stökiga” brukare. En av informanterna menar att det finns ett glapp mellan hemtjänstens 

behov och det spektrum av alkoholvanor och beroendetillstånd som skulle behöva adresseras 

och de stödfunktioner man i realiteten har tillgång till.  

 

Utbildningsbehov 

Verksamhetscheferna anser att det finns ett stort utbildningsbehov hos hemtjänstens personal, 

och menar att ökad kunskap alltid är ett hjälpredskap, om det kan ge ökad möjlighet för per-

sonalen att ge en bättre omsorg. Utbildningen måste dock utgå från att hemtjänstens syfte inte 

är att få brukaren att sluta dricka. Däremot skulle det vara bra och givande för hemtjänstper-

sonal om utbildningen fokuserar på hur man kan ge stöd när alkoholkonsumtionen är ett be-

gynnande problem. 

 

Utbildningen bör innehålla medicinska fakta om hur alkohol påverkar och skadar hälsan, vilka 

mängder som är farliga och hur alkohol och mediciner samverkar. Personalen behöver också 

mer kunskap om vilka tecken man ska vara observant på, så att man lättare kan se om någon 

exempelvis är på väg in i en begynnande alkoholproblematik. I utbildningen bör också ingå 
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diskussioner om etik, bemötande och förhållningssätt. Dessutom bör biståndshandläggare få 

utbildning i hur man genomför samtal med brukaren när alkoholproblem misstänks. 

 

En hel- eller halvdagsutbildning skulle fungera, halvdagstillfällen på eftermiddagarna är att 

föredra. Generellt är det svårt att skicka iväg personal på utbildning, särskilt längre utbild-

ningar, eftersom de behövs i den dagliga verksamheten. Det är i princip inte möjligt att låta 

alla anställda gå en utbildning samtidigt, men att låta enskilda gå betraktas inte som ett pro-

blem.  

 

Verksamhetscheferna berättar att de får erbjudande om kurser och utbildningar dagligen. Om 

man har personal som efterfrågar något eller om man som chef ser att kunskapen behövs så är 

man beredd att dels ge personalen möjlighet att gå utbildningen, dels att betala eftersom kom-

petensutveckling är viktigt. Eftersom verksamheten rör sig med relativt små resursmarginaler 

är det dock alltid en fördel om en utbildning är kostnadsfri. Det finns dock möjlighet att få 

ekonomisk kompensation med upp till 75 procent för inkomstbortfall vid personalutbildning, 

uppger en av verksamhetscheferna. Mest effektiva sättet att sprida utbildningen är antagligen 

att utbildningen ges på hemtjänstens arbetsplats. En verksamhetschef föredrar att bjuda in 

exempelvis föreläsare, inte minst för att då samtliga i personalen kan delta. 

 

Tjänstemän med övergripande ansvar för äldreomsorg  

Allmänt om hemtjänstverksamheten 

De intervjuade tjänstemännen berättade att all verksamhet inom hemtjänsten regleras av soci-

altjänstlagen oavsett om verksamheten sker i privat eller offentlig regi. Dock varierar hem-

tjänstens organisatoriska struktur mellan olika kommuner och företag. Generellt är dock de 

lokala hemstjänstenheterna organiserade på ett likartat sätt, med en övergripande verksam-

hetschef som ofta är socionom, en eller flera gruppledare som vanligen har undersköterskeut-

bildning, samt vårdbiträden. Det blir allt vanligare att vårdbiträdena har undersköterskeutbild-

ning, och det är också den utbildning som arbetsgivarna i allt högre grad efterfrågar för vård-

biträden inom hemtjänsten. Tjänstemännen uppger att personalomsättningen är låg, men vika-

rieomsättningen är relativt omfattande på grund av höga sjuktal, semestrar etc.  

 

Enligt informanterna finns inte några gemensamma riktlinjer för vad nyanställda vårdbiträ-

dens introduktionsutbildning ska innehålla, utan den varierar stort. I vissa fall går de endast 

dubbelt några gånger innan de träder i egentlig tjänst, i andra fall ingår även introduktionsut-
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bildning i regler, rutiner etc. För att tillgodose kompetensutveckling finns dock ett utbud av 

utbildningar som är riktade till hemtjänstpersonal, och som tar upp olika områden som be-

döms som aktuella för äldreomsorgen. Dessa utbildningar erbjuds exempelvis av kommuner 

och länsstyrelser. Informanterna uppger att intresset för utbildningarna är olika, vilket dels 

beror på om ämnet upplevs som aktuellt, dels på i vilken mån verksamhetsansvariga anser sig 

ha råd att undvara personal. För att öka deltagarantalet till vissa utbildningar erbjuds ibland 

vikarieersättning, och man ger ofta halvdagsutbildningar istället för heldagar, eftersom det är 

lättare att undvara personal för en kortare tid.  

 

Problem 

Tjänstemännen menar att det finns en medvetenhet om problematiken med allt fler äldre som 

är högkonsumenter på alla organisatoriska nivåer inom äldreomsorgen. En del av denna pro-

blematik är att den personal som arbetar närmast brukarna ofta väljer att inte ”se” problemet, 

trots att det är uppenbart att brukarens alkoholkonsumtion är skadlig. Enligt informanterna 

kan detta bero på att sekretesslagen gör det svårt för personalen att agera och vidtaga åtgärder. 

Äldreförvaltningen uppmanar dock alltid de anställda att vända sig till sin arbetsledare för 

diskussion av frågan när riskfylld högkonsumtion kan befaras. Dessutom bör samtycke från 

brukaren inhämtas innan någon form av kontakt med exempelvis vården etableras. Tjänste-

männen tycker i likhet med övriga intervjuade personalgrupper att samarbete med missbruks-

enheter inom socialtjänsten liksom med hälso- och sjukvården ofta inte fungerar speciellt väl, 

och att samverkan mellan olika aktörer och organisationer behöver utvecklas. 

 

En annan del av problematiken är att det endast är de tyngre beroendefallen som medför pro-

blem som uppmärksammas, och att lättare beroenden och riskbruk förblir osynliga – speciellt 

högre upp i organisationen, eftersom dessa fall varken dokumenteras eller anmäls. Missbruks-

ärenden anmäls främst till och hanteras av biståndsbedömarna, som avgör vilka åtgärder som 

bör vidtagas. Missbruksärenden brukar hanteras av biståndsbedömare. Enligt en av informan-

terna är biståndsbedömarna ofta den grupp som vid årlig uppföljning av hemtjänstärenden 

observerar eventuella problem. Det innebär att vetskapen om brukares riskbruk oftast stannar 

på lokal gruppnivå hos den personal som är närmast brukaren. 

 

Utbildningsbehov 

Informanterna anser att alla yrkesgrupper inom äldreomsorgen är viktiga målgrupper för en 

utbildning om äldre och alkoholkonsumtion. Möjligen kan arbetsledare och vårdbiträden vara 
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de viktigaste yrkesgrupperna, eftersom vårdbiträdena är de som möter och hjälper brukarna, 

medan och arbetsledarna kan ge råd och stöd till vårdbiträdena. En annan viktig grupp är bi-

ståndsbedömarna, som har en nyckelroll i hanteringen av alkoholproblematik hos brukarna. 

 

Informanterna tyckte att en utbildning riktad till hemtjänstpersonal om äldre och alkohol be-

höver innehålla ett avsnitt om värderingar, för att öka de anställdas insikter om gränsen mel-

lan privata värderingar och vad som är ett professionellt förhållningssätt inom yrkesutövning-

en. Ett annat nödvändigt inslag är vilka tecken som kan signalera att brukaren högkonsumerar 

alkohol. När utbildningen utformas är det viktigt att ha i åtanke att omsorgspersonal enligt 

socialtjänstlagen inte får behandla, endast hjälpa och stödja brukarna utifrån vad biståndsbe-

slutet anger. 

 

Utbildningen bör blanda olika typer av moment, såsom föreläsningar, film, diskussioner och 

övningar. En aspekt att beakta vid utformningen är också att målgrupperna vårdbiträden och 

arbetsledare kan vara ovana att diskutera och prata inför grupp. En av informanterna tyckte att 

deltagarna antagligen skulle uppskatta att göra ett s.k. ”quiz” före och efter utbildningen, vil-

ket skulle kunna visa vad de lärt sig. Deltagarna skulle också uppskatta att få ett diplom eller 

utbildningsintyg, samt exempelvis block och penna, eftersom speciellt yrkesgruppen vårdbi-

träden sällan får något inom ramen för sitt arbete. Tidsmässigt vore det fördelaktigt med en 

kortare utbildning i form av två halvdagar på med en veckas mellanrum förlagda till eftermid-

dagar. En kortare utbildning kan även fungera inom ramen för lite mer omfattande utbild-

ningsdagar som brukar ha högt deltagarantal.  

Slutsats  

En viktig del av resultatet är den samsyn som tycks råda, både inom och mellan yrkesgrup-

perna, både vad det gäller erfarenheter av hög alkoholkonsumtion bland hemtjänstens brukare 

och vilka konsekvenser detta får utifrån vårdgivarens perspektiv. Dock varierar delvis per-

spektivet mellan yrkesgrupperna, exempelvis synen på hur den problematik som uppstår bör 

hanteras när brukare som får hjälp av hemtjänsten har alkoholvanor som riskerar att skada 

deras hälsa. En sådan skillnad är att vårdbiträdena tycker att ett sätt att hjälpa brukare med 

alkoholproblematik är att de genomför förändringssamtal med dem. Informanterna i de övriga 

yrkesgrupperna som ingår i kartläggningen tycker dock inte att detta vore lämpligt, eftersom 

varken tid, vårdbiträdenas kompetens och hemtjänstens uppdrag medger en sådan metod.  
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Brukarnas överkonsumtion av alkohol får konsekvenser både för brukaren och för hemtjänst-

personalen. Brukarens fysiska och psykiska hälsa påverkas negativt, exempelvis kan demens-

sjukdomar och nedstämdhet och depression förvärras. En hög alkoholkonsumtion ökar också 

risken för fallskador och sår. Alkoholvanorna kan även påverka brukarens sociala tillvaro, och 

medföra ökad isolering och försämrade relationer till anhöriga. Ibland påverkas även brukar-

nas ekonomi i så hög grad av alkoholinköpen att de inte har tillräckligt med pengar för att 

täcka matkostnader och räkningar. Också hemtjänstpersonalens arbetsmiljö påverkas, i de fall 

brukarens alkoholkonsumtion medfört aggressivitet eller att städning efter berusningstillfällen 

blivit tung och även obehaglig att genomföra. 

 

Utifrån intervjuerna med olika yrkesgrupper och aktörer som arbetar inom hemtjänsten fram-

går att det tycks saknas en gemensam kunskapsbas om äldres alkoholvanor, samt gemen-

samma riktlinjer för bemötande av äldre som högkonsumerar alkohol. Informanterna anger att 

det saknas tydliga regler, riktlinjer och principer för hur brukarnas alkoholproblematik ska 

hanteras, samt av vilken instans inom vården och omsorgen. I dagsläget tycks bedömningar 

och insatser göras ad hoc utifrån varje enskilt fall, vilket resulterar i att hanteringen av vårdta-

garnas omsorgsbehov varierar stort, enligt de informanter som ingår i denna studie. Informan-

terna menar att ökade kunskaper om äldre och alkohol, samt ökad och bättre samverkan mel-

lan olika instanser och även med anhöriga skulle kunna förbättra deras förutsättningar att ut-

föra sitt uppdrag. 

 

Under intervjuerna blev det tydligt att det är tyngre beroendetillstånd som uppmärksammas 

inom hemtjänsten. Informanterna lyfte främst fram de tyngre beroendetillstånden som pro-

blematiska, medan det fanns en tystnad kring riskbruk och lättare beroendetillstånd. Detta 

beror troligen dels på att dessa inte orsakar problem för hemtjänstpersonalen i samma ut-

sträckning som de tyngre beroendefallen, dels på att hemtjänstens baseras på individens själv-

bestämmanderätt, där brukaren själv väljer hur denna vill leva sitt liv, oavsett om vissa vanor 

är skadliga eller inte. Riskbruk kan därför behöva lyftas fram som ett angeläget område för 

hemtjänsten, och det behöver tydliggöras att också riskbruk påverkar äldres hälsa negativt. Ett 

riskbruk kan även i förlängningen leda till ett tyngre beroendetillstånd.      
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Vi drar slutsatsen att en utbildning som syftar till att öka hemtjänstpersonalens kompetens och 

stärka dem i deras yrkesroll, med fokus på hur man kan arbeta för att främja äldres hälsa och 

livskvalitet med fokus på alkoholvanor och riskbruk, bör innehålla följande teman: 

 

 Äldres förändrade alkoholvanor och statistik om hur äldres alkoholvanor ser ut. 

 Medicinska fakta om hur alkohol påverkar äldres fysiska (inklusive fallskador, sår och 

kosthållning) och psykiska hälsa, och om alkohol och medicinering.  

 Sociala konsekvenser av hög alkoholkonsumtion, exempelvis ökad utsatthet, isolering, 

minskad livskvalitet och hur anhöriga kan påverkas av brukarens alkoholvanor.  

 Förebyggande hälsoarbete bland äldre med inriktning på livsstil. 

 Hur alkoholvanor kan påverkas genom förändringssamtal och andra hälsofrämjande 

insatser. 

 Yrkesrollen: ansvar, befogenheter, hur uppdraget formas utifrån lagar, regler, policy.  

 Etiska problem som kan uppstå för hemtjänsten, exempelvis dilemmat att ansvara för 

brukarens hälsa och välfärd i relation till brukarens rätt till självbestämmande.  

 Bemötande och omsorg, exempelvis hur vårdgivaren bör bemöta onyktra brukare och 

hur högkonsumerande brukare kan ges en god omsorg. 

 Hur personalens arbetsmiljö påverkas av brukare med alkoholproblematik. 

 

Utbildningens innehåll kan förslagsvis utgå från en grundläggande bas, där sedan olika mo-

ment kan vidareutvecklas och riktas till olika yrkesgrupper i relation till deras arbetsuppgifter 

och behov. 

Avslutande reflektion  

En utbildning som erbjuds av en av flera engagerade aktörer som arbetar för att utveckla vård 

och omsorg för äldre i samhället kan självklart i sig inte åstadkomma en bättre äldreomsorg 

inom området hälsosamma alkoholvanor. Däremot kan en sådan utbildning utgöra en del av 

ett pågående utvecklingsarbete inom äldreomsorgen genom att aktualisera ett angeläget ämne 

och lyfta fram en problematik som tycks karaktäriseras av brist på en gemensam kunskapsbas 

och generellt kända regler och vägledning för de yrkesgrupper inom hemtjänsten som ansva-

rar för de äldres hälsa och livskvalitet i vardagen.  
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      Bilaga 1 

 

 

VÅRDBITRÄDEN 

 

1. Presentation 

 

2. Attityder till äldres alkoholvanor 

Vad tycker ni om äldres alkoholvanor? Tycker ni att det är ett problem? Varför/varför inte? 

 

3. Erfarenhet av äldres alkoholvanor inom äldreomsorg/-vård  
Vilken erfarenhet har ni av äldres alkoholvanor, särskilt inom äldreomsorgen?  

Hur märker ni att någon ni arbetar hos dricker? Hur tänker ni om det? Märker ni om någon 

dricker för mycket (på ett sätt som kan vara riskfyllt/skadligt)? Hur? 

Vilka risker/skador finns för äldre som dricker (för mycket)? 

 

4. Agerande vid kontakt med äldre som uppfattas dricka för mycket 
Vad gör ni om ni tycker att någon av de äldre du möter i jobbet verkar dricka för mycket?  

Vem gör vad (vårdbiträde, gruppledare, verksamhetschef, biståndsbedömare, någon annan?)  

 

Har ni en sådan relation till era klienter/brukare att ni kan prata om/diskutera detta med dem? 

Hur skulle en sådan diskussion kännas för er? 

Finns det några hinder för att ni ska kunna/vilja ta upp frågan om alkoholvanor med era klien-

ter/brukare? Vilka? 

- personliga/kulturella värderingar 

- bristande kunskap om hur man pratar om detta med klienter/brukare 

-uppfattas inte ingå i rollen 

-annat) 

 

5. Ansvar, policy  
Vems ansvar är det att uppmärksamma och agera på äldres alkoholvanor när de är riskabla? 

Har er arbetsplats något ansvar? 

Har ni regler och rutiner, policy för alkoholbruk bland de anställda på din arbetsplats?  

Har ni regler och rutiner, policy för hur ni gör när äldre/klienter tycks ha alkoholproblem? 

Hur förhåller ni er till att köpa alkohol till era klienter? Har ni regler och rutiner för detta? 

 

6. Information/utbildning 

Tycker ni att ni saknar kunskap om hur man kan förhålla sig och agera? Varför/varför inte? 

Har ni fått information och/eller utbildning om äldre och alkohol? 

Behöver ni diskutera med någon för att kunna hantera äldre och riskfyllda alkoholvanor? Be-

höver ni något stöd/stödfunktion? Hur skulle i så fall något sådant fungera? 

Vill ni få information/gå en utbildning om äldre och alkoholvanor? I så fall: vad vill ni veta? 

Om ni vill få information – hur föredrar du att få den? (tryckt material, internet, muntligt) 

 

7. Önskemål om innehåll i utbildning 
Hur skulle en sådan utbildning se ut för att vara bra: 

- innehåll/ämnen som tas upp 

- form: föreläsningar, diskussioner, övningar 

- praktiskt: längd, kostnad, tid (lämplig veckodag, tid på dagen) 
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Bilaga 2 

 

ARBETSLEDARE, VERKSAMHETSCHEFER OCH TJÄNSTEMÄN   
 

1. Presentation 
 

2. Erfarenhet av äldres alkoholvanor generellt och inom äldreomsorgen  
Vilken erfarenhet har du av äldres alkoholvanor? På vilket sätt märker du att de dricker??   

Vilken erfarenhet har du från din yrkesverksamhet inom äldreomsorgen av äldres alkoholva-

nor? På vilket sätt märker du att de dricker? Hur uppfattar du att de dricker?   

Vad tycker du om äldres alkoholvanor? Uppfattar du det som ett problem? Varför/varför inte? 

 

3. Uppfattning om kännetecken på riskbruk 

Kan du se/hur bedömer du om någon brukare dricker för mycket (på ett sätt som du anser kan 

vara riskfyllt/skadligt)? 

Vilka risker finns för äldre att dricka för mycket alkohol?  

Har du en sådan relation till dina brukare att du kan diskutera detta med dem? 

Hur skulle en sådan diskussion kännas för dig? 

 

5. Agerande vid kontakt med äldre som uppfattas dricka för mycket 
Vad gör du om du noterar att någon av de äldre du möter i jobbet tycks dricka för mycket?  

Vad tror du dina kolleger gör i motsvarande situation? Vem gör vad (vårdbiträde, grupple-

dare, verksamhetschef, biståndsbedömare, någon annan?)  

Finns det några hinder för att du/dina kollegor ska kunna/vilja ta upp frågan om alkoholvanor 

med era brukare? Vilka? 

Vems ansvar är det att uppmärksamma och agera på äldres alkoholvanor när de är riskabla? 

Har din arbetsplats något ansvar? 

 

6.  Policy rörande alkohol på arbetsplatsen 
Har ni regler och rutiner, policy för alkoholbruk bland de anställda på din arbetsplats?  

Har ni regler och rutiner, policy för hur ni gör när äldre/klienter tycks ha alkoholproblem? 

Hur förhåller ni er till att köpa alkohol till era klienter? Har ni regler och rutiner för detta? 

Finns kontakter/kända (formaliserade) kanaler med primärvården, socialtjänsten, beroende-

vården som ni kan vända er till för information, stöd, förmedling så att klienten/brukaren ”re-

mitteras”/kan kontakta för vård? (Frågan ställs till verksamhetschefer och arbetsledare). 

 

7. Information/utbildning 

Har ni fått information och/eller utbildning om äldre och alkohol? 

Behöver du och dina kollegor diskutera med någon för att kunna hantera äldre och riskfyllda 

alkoholvanor? Behöver ni en stödfunktion? Hur skulle i så fall något sådant fungera? 

Saknar du kunskap om hur man kan förhålla sig och agera? Varför/varför inte? 

Vill du få information/gå en utbildning om äldre och alkoholvanor? I så fall: vad vill du veta? 

Om du vill få information – hur föredrar du att få den? (tryckt material, internet, muntligt)  

 

8. Önskemål om innehåll i utbildning 
Hur skulle en sådan utbildning se ut för att vara bra: 

- innehåll/ämnen som tas upp 

- form: föreläsningar, diskussioner, övningar 

- praktiskt: längd, kostnad, tid (ex lämplig veckodag, tid på dagen)  


