
Att upptäcka skadligt bruk i arbetslivet 

under rådande pandemi







Alkohol en riskfaktor generellt under samhällskriser – särskilt för 

vissa grupper

Covid-19 pandemin tros vara en större riskfaktor gällande 

alkoholrelaterade problem än tidigare samhällskriser



Covid -19 förändrar samhället och våra levnadsvanor

- Arbetslöshet, permitteringar och ökat hemarbete 

- Ökad ensamhet och tristess, social distansering

- Ökad konsumtion i hemmet

Konsumtionsförändringar

• Ökad konsumtion: Tidigare riskkonsumenter

• Minskad alkoholkonsumtion: Övriga

Riskkonsumenter och deras anhöriga är särskilt drabbade

- Svårighet att fullfölja sin behandling

- Tecken på ökade återfall

- Arbetsgivare har svårare att upptäcka

- Anhöriga – särskilt kvinnor och barn blir mer utsatta



Förändrat spelutbud

- Utebliven sport

- Stängda casinon

Social distansering leder till minskat spelande för vissa grupper

Studie: Förändrat spelande under pandemin

- 4 %: ökat spelande 

- 7%: minskat spelande

- Resterande: oförändrat

I gruppen som ökat sitt spelande hade 54% ett problemspelande.

De som angav ökat spelande angav även ökad alkoholkonsumtion.



Riskbruk - skadligt bruk - beroende



Alkoholen är en av de vanligaste 

orsakerna till ohälsa

30 % av den Svenska befolkningen har en

riskabel alkoholkonsumtion, de flesta finns i

arbetslivet.

Källa: CAN Rapport 195

Över 40 olika sjukdomstillstånd är helt 

relaterade till alkoholkonsumtion.

.



Alkoholkonsumtion - risker

• Ökad risk med ökad konsumtion

• Risk varierar mellan individer

• Berusningsdrickande alltid en risk

• Daglig konsumtion (även måttlig) → ökad risk för beroendeutveckling

• Ökad risk vid olika situationer i livet och vardagen

• Vissa ohälso- och sjukdomstillstånd (Psykisk ohälsa, gastric bypass.)

Källa: Rapport 2018:1 Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, Stockholms läns landsting,



Alkohol- dålig vana eller sjukdom?

Bruk
Riskbruk Skadligt 

bruk Beroende

vana → ovana

Sjukdom

(diagnos)

Den allmänna 

hälsan påverkas Konsekvenser 

socialt, fysiskt 

och psykiskt

Kemisk 

ombyggnad av 

hjärnan. Sug,

abstinens, tolerans 

m.m.



Läkemedel

11-12% av alla över 12 år har missbrukat läkemedel.

Bensodiazepiner

✓ Lugnande, sömnmedel (Imovane, Stilnoct, Zopiklon)

✓ Effekten påminner om alkoholens

✓ Kombineras ofta med alkohol/narkotika

✓ Sluddrar, svårt att samordna rörelser, balansproblem

Opiater/opioider

✓ Smärtstillande (Tramadol, Oxycotin, Oxycodon, Citodon)

✓ Avdomnad känsla, dåsighet

✓ Viktminskning, sömnighet, sluddrar, humörsvängningar

Källa: Non medical use of prescription drugs in the European Union, 2016



Normalspelande
Riskspelande Problem-

spelande
Spel-

beroende

vana → ovana

Sjukdom

(diagnos)

Fler spelformer, 

mer tid, succesiv 

ökning av 

förluster
Omgivningen 

reagerar, börjar 

själv inse förlust 

av pengar.

Kemisk 

ombyggnad av 

hjärnan. Sug,

abstinens, tolerans 

m.m.



✓Stort fokus på alkohol 

✓Ofta påtagligt påverkad redan vid 

uppstart av aktivitet

✓Dricker fort/tål mycket

✓Tappar kontrollen/agerar gränslöst

✓Alkohol som ett verktyg för att 

varva ner/hantera känslor

✓Avstår ofta från alkohol i sociala 

sammanhang, eller deltar inte alls.*

* I kombination med ovanstående.

Riskbeteende 

alkohol - tidiga tecken



✓ Drar sig undan

✓ Okoncentrerad

✓ Ojämn arbetsprestation

✓ Samarbetssvårigheter

✓ Humörsvängningar

✓ Korttidsfrånvaro

✓ Återkommande olycksfall

✓ Ångest/oro

✓ Relationsstörningar

✓Snabba viktförändringar 

(Vätskefylld i ansiktet)

✓Långvarig diffus ohälsa

Beteendeförändringar 

över tid Sena tecken



✓ Bristande Arbetsprestation

✓ Mailsvarsfrekvens 

✓ Passa tider och deadlines

✓ Slarv och stavfel i texter

✓ Väljer ofta att ha kamera 

avstängd vid videomöten

✓ Misskött utseende

→ Förändrat beteende! 



Enklare att dölja ohälsa

Större steg att be om stöd



→ Personer med tidigare problematik – ökad risk för återfall

→ Personer med riskkonsumtion/skadlig konsumtion/beroende

→ Personer med ett problemspelande

→ Personer som lever nära beroende



Är det omgivningens ansvar att upptäcka 

eller individens ansvar att be om hjälp?

Hur skapar vi en miljö som gör det enklare 

för människor att be om hjälp?



Var uppmärksamma på signaler och förändrat beteende.

Våga ta samtal, ställ frågor, visa omtanke, erbjud stöd.

Var särskilt uppmärksamma på vissa medarbetare:

→ Medarbetare med tidigare känd problematik

→ Medarbetare som tar beroendeframkallande läkemedel

→ Medarbetare med annan ohälsa (Depression, ångest, smärta)

Ring FBE Konsult för rådgivning!



Alkohol, narkotika och spel kan ge 
negativa konsekvenser i din vardag.

Ring för kostnadsfri, anonym rådgivning

090-71 01 10



Vi hjälper er!
fbekonsult.se

info@fbekonsult.se

090-71 01 10

Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn


