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Hälsosamt åldrande  
 - en livslång process 
 

Ett hälsosamt åldrande innebär en livslång 
process som påbörjas redan när vi föds. Un-
der livet utsätts vi för påfrestningar av olika 
slag och hur vi mår när vi blir äldre beror på 
faktorer som påverkat oss genom hela livet.  
 

Oavsett hur man upplever åldrandet och de 
sociala förändringar som åldrandet medför, 
måste samhället ge de rätta förutsättningar för 
att varje individ ska få åldras med god hälsa. 
 

Vi kan aldrig undvika det naturliga åldrandet, 
men det går att stärka det friska som gör det 
möjligt att leva oberoende långt upp i åren. 
Det är viktigt att komma ihåg att det aldrig är 
för sent att påverka sin hälsa, men det blir 
bättre ju tidigare i livet man börjar! 
 

Vad som främjar hälsan för äldre behöver inte 
skilja sig från vad som är en klok livsstil när 
man är ung eller medelålders. Åldrandet inne-
bär dock att ens reservkapacitet successivt av-

tar, att funktionsförmågan reduceras och att 
olika hälsoproblem uppstår. Ett hälsosamt åld-
rande kan därför handla om att förutse, han-
tera och anpassa sig till detta. 
 

Hälsan bestäms av en rad faktorer som sam-
spelar med varandra och som påverkar oss i 
positiv eller negativ riktning. Det kan handla 
om hur vårt boende är utformat, närheten till 
service och tillgängligheten i vår närmiljö, lik-
som tillgång till hälso- och sjukvård. Det kan 
också handla om faktorer som rör våra egna 
beteenden, vanor och ovanor som vi grundlagt 
under ett långt liv. Levnadsvanor som vi i 
större eller mindre utsträckning själva kan på-
verka, såsom mat, fysisk aktivitet m.m. Det är 
dock viktigt att samhället samtidigt är flexibelt 
till de olika behov som finns bland äldre. 
 

En investering i hälsosamt åldrande, där insat-
serna inriktas på att främja och bevara hälsan, 
ökar livskvalitén för den enskilde, bidrar till 
minskade samhällskostnader för vård och om-
sorg och minskar risken för att människor 
pensioneras i förtid. 

Källa: Seniorguiden 



Andra rekommendationer för äldre 
 

Ovan redovisade siffror för förbränning av ett standardglas gäller  personer 
mellan 18-64 år. Ju äldre en person blir desto mer förändras kroppen fysiolo-
giskt . Vätskenivåerna i kroppen sjunker, vilket gör att utspädningen av alko-
holen minskar, så riktvärdena bör kanske halveras? 

Det finns också risker förknippade med alkoholkonsumtion bland äldre per-
soner: risken för fall, olyckor, läkemedelsinteraktioner och sjukdomskompli-
kationer är förhöjd i samband med alkoholkonsumtion. Alkoholtoleransen 
minskar med stigande ålder på grund av olika fysiologiska förändringar. Dessa 
förändringar medför bl.a. att samma mängd alkohol ger en högre alkoholkon-
centration i blodet hos en äldre person jämfört med en yngre person. 
 

Även läkemedelskonsumtion ökar riskerna med att dricka alkohol. Vissa läke-
medelssubstanser interagerar med alkoholen oavsett konsumtionsmängd. I 
andra fall påverkas t.ex. läkemedlets effekt, spridning i kroppen, nedbrytning 
och utsöndring ur kroppen. Allvarliga komplikationer och förgiftningstillstånd 
kan förekomma. Risken för skador och olyckor anses dock vara förhöjd även 
vid låg till måttlig konsumtion. Ungefär en tredjedel inleder dock sitt pro-
blemdrickande först efter 60 års ålder, vanligtvis i samband med en livsom-
ställning.   

 

Behövs nytt riktmärke?  

Riskabel alkoholvana/Berusningsdrickande för äldre: 

7 standardglas per vecka/3 vid samma tillfälle 

Källa: Äldrecentrum   



Har jag problem? 

Ett enkelt sätt  att få klarhet i om ett riskdrickand finns är att fylla i ett formulär.  

Vad blir din poäng? Läs vidare på nästa sida... 

Källa: Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm  

Poängräkning (fråga 9-10 0, 2, 4p)   0p          1p          2p             3p             4p 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Om du får mindre än 6 poäng (kvinnor), eller 8 poäng (män) 

 på testet är det mindre troligt att alkohol har betydelse för hälsan. 

 Når du ett riskbruk av alkohol bör du uppsöka din vårdcentral för 

 rådgivande samtal och/eller en hälsokontroll.  

 

 

 Du kan också föra en kalender över din alkoholkonsumtion. 

Källa: Riddargatan 1, Beroendecentrum Stockholm  



Studieplan 
Tanken med er studiecirkel är att ni skall få möjlighet att utveckla ert intresse. 
Studiecirkeln måste ha en godkänd studieplan som beskriver hur cirkelarbetet 
ska gå till. Studieplanen görs av deltagarna själva eller med hjälp av en studie-
konsulent/verksamhetsutvecklare vid ett studieförbund. Denna studieplan ska 
sedan godkännas av er studieförbundskontakt och ett exemplar ska finnas på 
dess kontor.  

 

Ämne: 

Äldres hälsa och alkohol - Guldkant eller riskbruk? 

 

Studiematerial: 

Studiehäftet ”Guldkant eller riskbruk?”, aktuella klipp från massmedia och 
webbplatser, bl.a. filmen Guldkant (del 1-2-3) kopplad till detta studiematerial 
på www.helamanniskan.se 

 

Syfte & Mål: 

Målet med studiecirkeln är att öka kunskapen om hur alkohol påverkar kroppen 
när en person blir äldre.  

Fyll i er tidsplan för att nå målet med studiecirkeln: 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 

Arbetssätt: 

Utifrån respektive deltagares egen erfarenhet och frågeställningar diskutera äm-

net för studiecirkeln. Vilka problem och möjligheter, lösningar och utmaningar 

finns kring alkohol och dess inverkan på kroppen för äldre personer? 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Lycka till! 

Om studiehäftet ska användas i en studiecirkel: 



Kontakt: 

Annika Andreasson 

Projektledare Äldres hälsa och alkohol 

Växelnummer 08-691 06 60  

Direktnummer 08-691 06 67 (Fungerar som mobiltelefon) 

 
 

 

Sverige-enheten: 

Rehnsgatan 20, 6 tr. 

113 57 Stockholm 
  

www.helamanniskan.se 

www.facebook.com/hela.manniskan 

Länkar: 

http://riddargatan1.se  

http://www.folkhalsomyndigheten.se/seniorguiden/ 

http://www.aldrecentrum.se/ 
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