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Bakgrund 
 
Alkohol påverkar den psykosociala hälsan och har därmed betydelse för folkhälsan. I Sverige 
dricker de flesta (cirka 95 %) småbarnföräldrar alkohol (Högberg et al. 1998, Högberg H. 
2005). Att förstå mekanismerna för problemdrickande över tid inom föräldraskapet är en 
fundamental angelägenhet för hälsovårdens forskning inom alkoholområdet. Högkonsumenter 
har t.ex. fler högkonsumenter i sitt sociala nätverk än övriga grupper. Forskare påtalar också 
nyttan av en forskningsdesign med olika infallsvinklar på alkoholrelaterat beteende (SOU 
2000, ANDT 2010, ANDT 2011). 
Faderlighet och moderlighet utvecklas parallellt (Havnesköld & Risholm Mothander 2002). 
Hensing (2003) påtalar behovet av preventionsforskning ur ett genusperspektiv och visar på 
forskning om faderskap som orsak till förändrade alkoholvanor. Föräldern med 
alkoholproblem, liksom partnern utan alkoholproblem, måste erhålla psykosocialt stöd från 
MVC, BVC, förskola och grundskola när alkoholproblematik finns i familjen eller annars 
hänvisas vidare, eftersom barnens uppväxtmiljö är en viktig bestämningsfaktor för barnets 
framtida hälsa (Ågren G 2003).  
Nu screenas alla gravida kvinnor med AUDIT avseende egen alkoholkonsumtion tre månader 
före graviditeten och för aktuell alkoholkonsumtion i samband med inskrivningssamtalet hos 
barnmorskan på MVC, men partnern tillfrågas ej. Forskning (Högberg H. 2005) visar att i 
slutet på graviditetstiden uppger mellan 17 % och 22 % av partners behov av att minska sitt 
eget drickande inför föräldraskapet. Mellan 10-30 % av de gravida kvinnorna dricker alkohol 
i någon grad i slutet av graviditeten (Högberg et al. 1998, Göransson et al. 2003, Högberg H. 
2005). BVC tar också upp frågan om alkoholvanor i föräldraskapet. Psykolog Eva Tedgårds 
pågående forskning vid Viktoriagårdens spädbarnverksamhet i Malmö visar att ca 50 % av 
föräldrarna själva har vuxit upp med missbrukande förälder. I Landvetterstudien (Högberg et 
al. 1998), vars upptagningsområde var en sociokulturellt blandad befolkning, var motsvarande 
frekvens 13 % och i Härrydastudien mellan 6,5 % och 11 %. (Högberg H. 2005).  
Vart femte barn växer upp i familjer där någon anhörig har en riskabel alkohol- eller 
narkotikakonsumtion (Socialstyrelsen 2009, Vart femte barn 2012). Ett fåtal nås av det stöd 
och den hjälp som samhället erbjuder, främst för att de inte upptäcks. Enligt Junis (IOGT-
NTOs Juniorförbund) senaste rapport erbjuder en klar majoritet av landets kommuner (192 av 
232 svarande) stödgruppsverksamhet men knappt en procent (0,9 procent) av barn till 
föräldrar med riskbruk nås av gruppverksamheterna (CAN 2012). Utvärderingar av 
gruppverksamheter (Vändpunkten, Rädda barnen, Linus etc.) har visat att barnen efter 
stödgruppsbehandling klarar skolan bättre och medför minskad risk för eget missbruk i 
tonåren ( Nilsson A. & Thorpert-Tidell A. 1998). 
Inom Region Skåne har tagits beslut att BUP ska genomföra hälsosamtal med alla familjer 
(barn och förälder/föräldrar). För hälsosamtal (om tobak, alkohol, fysisk aktivitet, mat) ersätts 
alltså mottagningen/verksamheten från år 2012 med 500 kr en gång per år. I kontakten med 
BUP ges härmed både barn och föräldrar möjlighet att reflektera kring alkoholvanor och 
eventuella alkoholproblem inom familjen/släkten. Men ännu finns ingen officiell metod för 
alkoholsamtalen inom BUP Psykiatri Skåne. 
 
Syftena är att:  

1. Upptäcka de barn som behandlas inom BUP och som under behandlingstiden lever i 
riskbruks- eller missbruksmiljö. 

2. Upptäcka de barn som har eget riskbruk/missbruk av alkohol under BUP-
behandlingstiden . 

3. De barn som lever i riskbruks- eller missbruksmiljö av alkohol (eget och/eller minst en 
förälder/annan viktig vuxen) ska erbjudas och genomgå behandling inom BUP eller 
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hänvisas/remitteras vidare. 
4. Förälder (eller annan viktig vuxen utan eget missbruk) till barn som behandlas inom 

BUP och där barnet samtidigt lever i riskbruk/missbruksmiljö ska erbjudas parallell 
föräldragrupp. Syskon ska också erbjudas stödgruppsbehandling. 

5. Upptäcka förälder (eller annan viktig vuxen) med eget riskbruk/missbruk som deltar i 
barnets behandling, föräldern ska remitteras till egen behandling. 

 
Specifika frågeställningar 

 Hur många av barnen i BUP-behandling lever nu i riskbruk/missbruksmiljö? Hur 
många av barnen/tonåringarna dricker regelbundet alkohol? Hur många av 
barnen/tonåringarna har eget riskbruk/missbruk av alkohol? 

 Medför semistrukturerade dialogsamtal om alkohol att fler barn än under år 2012 
erbjuds och deltar i kommunens stödgruppsverksamhet för missbrukarnas barn år 
2013-14? Deltar även syskonen i högre grad? 

 Hur många av föräldrarna med eget riskbruk/missbruk upptäcks inom BUP-
behandlingstiden samt inleder/genomgår behandling? 

 Finns skillnader i behandlingstid mellan de barn som lever i riskbruks/missbruksmiljö 
och övriga barn (intern kontrollgrupp) i BUP-behandling? 

 Vilka fördelar, nackdelar eller andra konsekvenser anser behandlare att 
semistrukturerade dialogsamtal om alkohol medfört i behandlingsarbetet? 

 
 
 
Metod 
 
Design 
Epidemiologisk studie i två steg inom BUP-divisionen, Psykiatri Skåne (sekundär 
prevention). Experimentell prospektiv multicenter-studie med intern kontrollgrupp. 
I studien deltar alla familjer som behandlas inom BUP. Alla barn och föräldrar deltar i initial 
screening med ett dialogsamtal om alkohol (steg 1a). Förälder med riskbruk/missbruk 
alternativt barnets eget missbruk följs upp med behandling (steg 2a). Alla barn och föräldrar 
deltar i screening med uppföljningsenkät vid BUP-behandlingstidens avslut (steg 1b). 
Långtidsuppföljning för alla deltagare i studien efter 1 år, 3 år och 5 år (steg 1c). Familjer utan 
missbruk blir intern kontrollgrupp. 
All data inom steg 1a insamlas under 12 månader, förslag från 2013-01-01 till 2013-12-31.  
Alla deltagande behandlare ifyller enkät vid studiens början, efter 12 månader samt när enkät 
utlämnas till tonåring och föräldrar i samband med avslutning av behandlingstiden avseende 
egna erfarenheter relaterat till synergi-effekter i behandlingsarbetet.  
Metoden bör utvärderas externt. 
 
Urval 
Undersökningen planeras på barn och föräldrar, vid all ordinarie BUP-verksamhet inom 
Psykiatri Skåne. Det finns BUP-mottagningar på 12 orter/städer. (Och i de större städerna 
dessutom flera olika öppenvårdsmottagningar men även Mellanvård. BUP slutenvård finns i 
Malmö för hela upptagningsområdet). Under år 2011 behandlades ca 12.000 barn (totalt ca 
97.000 besök) under 18 år inom Öppenvård BUP, Psykiatri Skåne.   
 
Alla föräldrar (eller annan viktig vuxen som följer med barnet) deltar i studien. Alla barn som 
har fyllt 10 år deltar i alkoholsamtalet med egen enkät, men alla barn (< 10 år utan egen 
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enkät) deltar tillsammans med föräldrarna i föräldraalkoholsamtalet. Alla familjer deltar, via 
tolk när inte alla i familjen är svensktalande 
 
Tillvägagångssätt 
Alla föräldrar (eller annan viktig vuxen som följer barnet) och barn (som har fyllt 10 år) 
screenas inom första kvartalet av behandlingen via semistrukturerad intervju med 
samtalsformulär och semistrukturerat dialogsamtal om alkohol. Dialogsamtal genomförs med 
båda föräldrarna och barnet (tillsammans vid gemensam vårdnad, annars var för sig ihop med 
barnet). 
De familjer som avstår deltagande i studien kommer också att delta i alkoholsamtal, samt 
deltar i uppföljning för att mäta effekten av interventionen. Men data läggs inte in i studien.  
Behandlare kommer att påminnas varje kvartal om de inte genomfört alkoholsamtalet, 
eftersom hälsosamtal ingår i ordinarie behandling och 500 kr utbetalas en gång per år från 
Psykiatriförvaltningen (Region Skåne) för varje genomfört hälsosamtal där samtal om alkohol 
ingår. 
 
  
Instrument 

A. Samtalsunderlag om alkohol:  
Reviderat samtalsunderlag från Härrydastudien. Nu anpassat till föräldrar respektive  
barn och tonåringar 10-18 år. Revideringen avser förändringar i texten från 
graviditetstid till BUP-behandlingstid. Instrumentet efterfrågar förändring i egen 
alkoholkonsumtion under senaste året, om alkoholism finns i familjen /släkten och 
isåfall vem/vilka, vem man dricker tillsammans med, AUDIT-C (= de tre av tio 
AUDIT-frågorna som gäller alkoholkonsumtion), förändring avseende 
alkoholkonsumtion efter behandlingsstarten vid BUP samt om personen testat andra 
droger.  

 
B. AUDIT.  

Validerat instrument avseende egen alkoholkonsumtion. Poäng räknas från 40 
totalpoäng och poäng uträknas för varje individ vid samtalet. Olika riskvärden för 
kvinnor och män. När AUDIT-C frågorna i samtalsunderlaget visar på riskkonsumtion 
ifyller deltagare AUDIT vid uppföljningsamtal pga riskkonsumtionen/missbruk. Om 
personen ligger på riskpoäng även i AUDIT klargörs detta och interventionen 
fortsätter enligt riktlinje 

 
C. Time Follow Back. 

Daglig mängd alkohol ifylls för de senaste fyra veckorna. (Detta instrument ifylls vid 
uppföljningssamtal med förälder eller tonåring när AUDIT poäng ligger på risknivå.) 

 
 
Statistiska metoder 
Power uträknas för studien med stöd från statistiker. Dataprogram: SPSS används. Analys: 
Logistisk Regression. Analysen syftar till att mäta fördelning av svar i procent på gruppnivå 
inom behandlingsgruppen, intern kontrollgrupp och avseende behandlarna vid olika 
mätningar. Samband mellan grupperna mäts. Signifikansprövning genomförs. Utfallsmått: 
Skillnad mellan olika BUP-diagnosgrupper avseende: - förekomst av alkoholism i 
familjen/släkten, - alkoholvanor inom föräldraparen, - om föräldrarnas alkoholvanor 
förändrats året innan eller under BUP-behandlingstiden, - familjer/föräldrar/barn som erbjuds 
stödgruppsbehandling via behandlare, - föräldrar som uppmanas att kontakta vården pga eget 
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riskbruk/missbruk, - familjer som fortsätter i stödgruppsbehandling som fortsättning efter 
avslutad BUP eller som alternativ behandling till BUP-behandlingen.  
 
 
Etiska aspekter 
Både föräldrar och barn kan känna sig djupt ifrågasatta om behandlare efterfrågar 
riskbruk/missbruk som familjen inte anser berör aktuell problematik som familjen sökt BUP-
behandling för. Men familjen kan också reagera tvärtom! Risk finns att familjen avbryter 
barnets/tonåringens behandling om föräldrarna blir kränkta och att barnet därmed inte får 
fortsätta med påbörjad behandling. Vilket kan medföra annan risk för barnets framtida hälsa. 
Ska då föräldrarna anmälas till socialtjänsten? Barn mellan 10 och 12 års ålder förstår kanske 
inte alltid frågorna i samtalsunderlaget och då kan behandlaren förklara samtidigt som 
förälder ifyller eget formulär – alternativt ska föräldern hjälpa barnet eller att barnet får avstå. 
Samtidigt vet vi att det finns barn 10-12 år som använder alkohol. Pilotstudien får testa med 
barn 10-12 år och efterfråga både barnens och föräldrarnas synpunkter.  
Även behandlare inom BUP kan själva ha pågående eller tidigare haft eget riskbruk/missbruk 
av alkohol, samt att missbruk kan finnas bland egen familj / släkt / egna tonåringar och / eller 
hos egen partner. Alla behandlare, oavsett skäl, som önskar handledning ska erbjudas detta i 
grupp eller enskilt.  
Viktigt att alla föräldrar informeras om arbetsmetoden både skriftligt och muntligt före 
alkoholsamtal genomförs. Samt informeras om frivilligheten av deltagande i studien dvs. att 
om barnet eller föräldrarna avstår kommer alla ifyllda skriftliga formulär som samtalats om att 
rivas sönder inför patienten / föräldern efter samtalet, för att personen ska veta att inget 
sparas. Etikansökan ska insändas till etisk kommitté. 
 
 
 
Diskussion  
 
Kunskap saknas om aktuell grad av riskbruk/missbruk av alkohol bland barn/tonåringar och 
föräldrar som behandlas inom barnpsykiatrin inom Psykiatri Skåne. Därmed kan en 
epidemiologisk studie öka kunskapen både hos politiker, behandlare och deltagare avseende 
sårbarhet och samsjuklighet hos familjer i BUP-behandling. Kunskapen kan användas för 
fortsatt planering av folkhälsoinsatser inom förskola/grundskola. Metoden valdes eftersom 
Psykiatri Skånes förvaltningsledning från år 2012 infört 500 kr ersättning för ett hälsosamtal 
en gång per år, där alkoholsamtal ingår. Detta medför att alla deltagande behandlare ersätts 
och studien belastar inte det kliniska behandlingsarbetet enbart negativt. Metoden kan också 
medföra att fler behandlare genomför alkoholsamtal och därmed följs riktlinjen i högre grad 
som införts avseende hälsosamtal. 
En epidemiologisk studie i två steg inom BUP Psykiatri Skåne medför sekundär prevention 
inom ett viktigt folkhälsoområde. Riskbruk och missbruk av alkohol medför stora kostnader 
för samhället och stort lidande för individer och familjer.  
Svagheten med vald metod är att många BUP-behandlare behöver utbildas vilket medför 
kostnader, men detta planeras redan för pga riktlinjen. Många olika behandlare som arbetar 
med studien medför risk för metodproblem. Och det krävs stor beslutsamhet från alla 
medarbetare att genomföra uppdraget. Risk finns för stort bortfall om inte behandlarna 
upplever att familjerna accepterar interventionen (dialogsamtal och screening, steg 1a). 
Viktigt med pilotstudie där frivilliga behandlare deltar på flera orter och som sedan kan vara 
ambassadörer för både studien och metoden. 
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Alternativ studiedesign kan vara en tvärsnittsstudie inom BUP-behandling med en 
kontrollgrupp som inte har erfarenhet av BUP-behandling. Men då missar BUP kunskap om 
svårigheter vid generell implementering av riktlinjen samt det stöd en epidemiologisk studie 
medför. BUP-behandling innebär redan selektering av befolkningen och epidemiologisk 
studiedesign är efterfrågad.  
Kunskap finns inom BUP om samsjuklighet mellan olika former av riskbruk/missbruk av 
alkohol och annan psykiatrisk problematik. Därmed kan information om sårbarhet och 
ärftlighet avseende alkohol samtalas om under dialogsamtalet men behandlare bör även 
informera om skyddsfaktorer som finns dvs. health education. 
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Jag, Hjördis har frågat Margda om studien är genomförbar och här fått följande kommentar – 
se nedan. De förtydligande kommentarerna som Margda skriver om här nedan har jag också 
infogat i examensarbetet. 
 
 
Slutlig kommentar 10/5 2012 från prof. Margda Waern (margda.waern@neuro.gu.se) 
Hej	  Hjordis,	  
	  
Tack	  för	  dina	  kompletteringar.	  Din	  uppsats	  är	  nu	  godkänd.	  Jag	  har	  skrivit	  in	  några	  förtydligande	  
kommentarer,	  men	  du	  behöver	  inte	  bearbeta	  texten	  vidare	  för	  kursens	  skull,	  det	  är	  bara	  några	  
tankar	  som	  kan	  ev.	  vara	  till	  nytta	  när	  du	  skall	  använda	  ditt	  projektplan	  i	  olika	  sammanhang	  framöver.	  
	  
Visst	  är	  det	  genomförbart,	  förutsett	  att	  du	  har	  (eller	  arbeta	  upp)	  välfungerande	  kontakter	  med	  de	  
som	  levererar	  vård	  och	  behandling,	  och	  att	  du	  får	  adekvat	  tid	  att	  jobba	  med	  projektet.	  Det	  är	  väldigt	  
många	  barn	  och	  familjer	  varför	  logistiken	  är	  centralt.	  Framöver	  kan	  du	  tillsammans	  med	  din	  
handledare	  förtydliga/precisera	  vad	  som	  skall	  mätas	  och	  hur	  och	  av	  vem,	  men	  detta	  behöver	  du	  som	  
sagt	  inte	  göra	  nu	  för	  kursens	  skull.	  	  
	  
Hälsningar	  från	  Margda	  
	  
Madde:	  tacksam	  om	  du	  registrera	  Hjördis	  som	  godkänd	  i	  LADOC.                                                                            	  


