”Farmor på fyllan”
Framtidens utmaning för det hälsofrämjande arbetet.

KSAN:s kunskapskoncept om ökad hälsorisk för äldre kvinnor
med kombinerad alkohol- och läkemedelskonsumtion.

Britt Fredenman
Verksamhetsutvecklare
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Vad är KSAN?
•

Grundades 1943 av kvinnliga riksdagsledamöter

•

Partipolitiskt och religiöst obunden paraplyorganisation

•

34 riksorganisationer för kvinnor som medlemmar

•

KSAN är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan
för frågor som berör alkohol, narkotika och
beroendeframkallande läkemedel.

•

KSAN arbetar främst med förebyggande verksamhet.

•

Våra målgrupper utgörs av flickor och kvinnor i alla åldrar.

•

Flickan och kvinnan i fokus – Kvinnokonventionen en viktig
grund i KSAN:s arbete
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En samlad strategi för alkohol-, narkotika-,
dopnings-, och tobakspolitiken 2016-2020 (2021?)

MÅL 3
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Insatsområden, Mål 3
Uppmärksamma och förebygga ANDT-relaterad ohälsa bland
kvinnor och män samt flickor och pojkar inom hälso- och
sjukvården, socialtjänsten och inom andra arenor
Landstingen bör fortsätta att utveckla arbetssätt och höja
personalens kompetens att arbeta med riskbruk av alkohol.
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Insatsområden, Mål 4
Samverkan mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt
med andra aktörer för en sammanhållen vård utifrån kvinnors
och mäns samt flickors och pojkars specifika förutsättningar
och behov
Det är väsentligt att fortsatt utveckla en tillgänglig vård och
behandling av god kvalitet.
Huvudmännen bör sträva efter att ge en jämlik och jämställd vård
och stödinsatser där alla oavsett t.ex. kön och ålder ska ha samma
möjligheter och rättigheter att utöva inflytande över verksamheten.
En helhetssyn och samordnade insatser är av stor vikt för att möta
personer med beroendeproblem som även har andra psykiska eller
somatiska problem.
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2002 lyfte KSAN frågan om hälsorisken kring
äldres alkohol- och läkemedelsbruk!
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Socialstyrelsens statistik juli 2021

Det finns 1 764 754 kvinnor i åldern
55 + i Sverige
Av dem finns…
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.. 24 802 kvinnor 55 + i Jämtlands län.
55-59 år: 4222
60-64 år: 3951
65-69 år: 3986
70-74 år: 4063
75-79 år: 3633
80-84 år: 2361
85-89 år: 1498
90-94 år: 802
95-99 år: 248
100+ år: 38
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Äldre kvinnor och droger
En ny riskgrupp.
Kvinnor mellan 50-75 år har ökat sin
alkoholkonsumtion mest av alla.
Var tredje änka riskbrukar alkohol i
kombination med läkemedel.
• Samarbete mellan Sveriges
Pensionärsförbund och RFHL
• Kunskapsseminarier om alkohol- och
tablettmissbruk
• Opinionsbildning
• Akut behov att utveckla vård- och
behandlingsmetoder
• Vidareutveckling av projektet 2011
• Konferensserie under hösten 2012
• Fortsatta projektmedel beviljades från FHI
för 2013. Återrapporterats i jan.2014.
• Kunskapsseminarier ”Farmor på fyllan” ->
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55+

En icke-fråga

•
•
•

Över hälften av befolkningen är osynliggjord
Forskning baserad på män…
KSAN tillfrågade professor Salme Ahlström från Finland
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Alkoholbruk och missbruk bland
äldre kvinnor: litteraturöversikt

Salme Ahlström
Forskningsprofessor
Alkohol- och drogforskning,
STAKES
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De Äldre- en separat och specifik
grupp
• Babyboom- generationen (55 +) har ökat sin
alkoholkonsumtion
– Europa
– Nordamerika

• En ökning i absoluta tal vad beträffar personer
med alkoholproblem trots att förekomsten av
alkoholproblem förblir konstant
• De äldre är inte en enhetlig grupp
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Förändringar i sociala normer
• En ökad social acceptans vad beträffar

kvinnor och alkoholkonsumtion
• Kvinnors predominerande ställning bland
de äldre begränsar numera inte
omfattningen av alkoholproblem
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Framtida forskningsbehov (1)
• Vid studier av de äldres alkoholkonsumtion
bör man överväga att separat redovisa
forskningsrön beträffande frekvens och
kvantitet
• Vi behöver en ökad förståelse för hur
sociala aktiviteter och relationer påverkar
de äldres alkoholvanor och problem
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Framtida forskningsbehov (2)
• Viktigt att inkludera bruket av

antidepressiva medel vid utvärdering av
alkholvanor
• Forskningsbehov vad gäller sociala
alkoholvanor senare i livet i samband med
de kroppsförändringar som sker med ökad
ålder samt det höga antalet receptbelagda
mediciner utskrivna till de äldre
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Framtida forskningsbehov (3)
• Varför ett “stress-drickande” beteende inte
är identiskt för kvinnor och män?
• Är den dokumenterade skyddande
effekten på hjärtat en direkt följd av
alkohol eller beror den på andra faktorer
• Vi behöver klargöra mekanismen varvid
måttlig alkoholkonsumtion skulle kunna
bevara kognitiva funktioner
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KSAN:s slutsatser 2007-01-09
Arbetet kring ”55+” vuxna och äldre kvinnors ändrade alkohol- och
läkemedelskonsumtion måste fortsätta. Det behövs bl.a:
-

mer forskning
förebyggande arbete
konsumentinformation om verkningar och biverkningar av
alkohol i kombination med läkemedel
tidig upptäckt av blandberoende
respektfullt bemötande och särskilt designade,
lättillgängliga stöd- och behandlingsinsatser för gruppen vuxna
och äldre kvinnor

KSAN har anfört synpunkter i sitt remissvar på förslaget till
nationella riktlinjer för missbrukarvården i juni 2006.
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KSAN:s slutsatser 2007-01-09 (forts.)
•

Folkhälsoarbetet måste i framtiden även omfatta
läkemedelsberoendet, annars förblir en stor grupp kvinnor
osynliga och hamnar även fortsättningsvis ”mellan stolarna”.

•

Frågan behöver inkluderas i de nationella handlingsplanerna för
alkohol- och narkotikafrågor.

•

Insatser för attitydförändring mot att ”medicinera bort livet”
efterlyses.
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Nya larmrapporter sedan 2010
•

Ökad dödlighet kvinnor 50-69 år i alkoholrelaterade leverskador

•

Ökad läkemedelsanvändning bland kvinnor

•

Minskat utbud av behandlingsinsatser för kvinnor

•

Detta ledde till ett nytt projekt på KSAN: 55+ del 2 och del 3
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Mängder, myter och metoder
•

Finns det verkligen ett problem? Hur stort?

•

Vad gäller?

•

Vem ska…?

•

En icke fråga har blivit en STOR fråga!
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Anledningar till att fokusera på äldre människor
•

Gruppen 65 år och äldre, konsumerar stora mängder alkohol
och kommer att föra med sig en betydande kulturell förändring
då de är positivt inställda till alkohol och droger.

•

En äldre befolkning innebär många utmaningar för folkhälsans
beslutsfattare.

•

Många äldre européer har fått uppleva en ökad disponibel
inkomst. När detta sker leder det i allmänhet till en ökad
alkoholkonsumtion.

•

Den åldrande europeiska befolkningen innebär att det absoluta
antalet äldre EU-medborgare med alkoholrelaterade sjukdomar
sannolikt kommer att stiga och effekterna av dessa förändringar
måste beaktas.
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Alkohol och narkotikamissbruk drabbar kvinnor i större
utsträckning än män
•

”Det finns oroväckande skillnader i hur det går för kvinnor och män med
narkotika- och alkoholproblem. Bland annat ökar dödligheten orsakad av
narkotika och läkemedel bland kvinnor, medan den minskar bland män.”

•

”Under 2019 avled 894 personer i narkotika- och läkemedelsrelaterade
förgiftningar, vilket innebär en minskning om sju procent sedan 2017. Men den
positiva utvecklingen syns bara för män – dödsfallen bland kvinnor har i stället
fortsatt att öka.”

•

”Utvecklingen är också sämre för kvinnor än för män vad gäller andelen som
avlider inom ett år från att ha fått vård för alkoholrelaterade problem.
Dödligheten för kvinnor ökade från 2,9 till 3,6 procent mellan 2009 och 2019 och
för män från 5,1 till 5,3 procent.”

•

”Hela 65 procent av kvinnorna med substansrelaterade problem hade minst en
annan psykiatrisk diagnos. För män är andelen 52 procent.”

•

”Risken för suicid är också högre bland kvinnorna. I intervjuer genomförda i
samband med LVM-vård uppger 45 procent av kvinnorna och 31 procent av
männen att de någon gång försökt ta sitt liv. Dessutom är kvinnors
våldsutsatthet en faktor som behöver beaktas.”

(Källa: ”Missbruk slår hårdare mot svenska kvinnor”. Olivia Wigzell, Lina Pastorek. Socialstyrelsen 16 april 2021)
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Läkemedelsanvändning Kvinnor 55-79 år.
Sverige 2013, 2016, 2018 och 2020.
Lugnande och ångestdämpande medel:
• 2013: 132 565 kvinnor. 730 797 recept.
• 2016: 132 683 kvinnor. 730 942 recept.
• 2018: 126 029 kvinnor. 694 529 recept.
• 2020: 119 762 kvinnor. 675 545 recept. Antal kvinnor i Sverige 55-79 år: 1 392 448.
Sömnmedel och lugnande medel (benzodiazepiner, samtliga sömnmedel är receptbelagda.
Uppdelade i olika kategorier och är starkt beroendeframkallande redan vid låg dosering):
• 2013: 234 319 kvinnor. 1 231 738 recept.
• 2016: 236 884 kvinnor. 1 274 949 recept.
• 2018: 231 149 kvinnor. 1 289 541 recept.
• 2020: 225 047 kvinnor. 1 273 767 recept.
•
•
•

Läkemedelsanvändningen inom åldersgruppen 55-79 år är högre för kvinnor inom alla
dessa läkemedelsgrupper (Källa: Socialstyrelsens statistikdatabas)
1 438 438 kvinnor i Sverige konsumerar beroendeframkallande läkemedel (sömnmedel,
lugnande, opioider, inkl. antidepressiva och antidepressiva SSRI)
Dagens mediciner är utprovade på unga friska män.
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Läkemedelsanvändning Kvinnor 80-85+ år.
Sverige 2013, 2016, 2018 och 2020.
Lugnande och ångestdämpande medel:
• 2013: 70 872 kvinnor. 611 481 recept.
• 2016: 67 671 kvinnor. 583 542 recept.
• 2018: 63 988 kvinnor. 546 658 recept.
• 2020: 61 249 kvinnor. 527 685 recept. Antal kvinnor i Sverige 80-85+: 320 854.
Sömnmedel och lugnande medel (benzodiazepiner, samtliga sömnmedel är
receptbelagda. Uppdelade i olika kategorier och är starkt beroendeframkallande
redan vid låg dosering):
• 2013: 113 643 kvinnor. 953 141 recept.
• 2016: 110 333 kvinnor. 915 052 recept.
• 2018: 107 832 kvinnor. 897 261 recept.
• 2020: 104 688 kvinnor. 889 012 recept.
•

Äldres leverkapacitet halveras pga ålder och hur blir det då med många olika
läkemedel i kombination med alkohol?
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Kvinnors läkemedelsanvändning i Jämtlands län
(enl. socialstyrelsens statistikdatabas)

©KSAN

Sömn/lugnande medel i kombination med
alkohol
•

Minnesluckor

•

Aggressivt beteende

•

Impulsstyrt beteende

•

Känslomässig avstängning

•

Empatibrist

•

Psykos

•

Pseudodemens
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Ett glas kan ge effekten av 16 glas!
•

Läkemedels halveringstid: Till exempel är halveringstiden (den
tid det tar för koncentrationen i blodet att minska till hälften, efter
en dos) för triazolam (Halcion) endast 2-5 timmar, för diazepam
tar det 20-100 timmar, en av de substanser som diazepam
omvandlas till, (desmethyldiazepam) har i in sin tur en
halveringstid på 36-200 timmar.

•

Bensodiazepin kan skilja sig åt i upptagningsförmåga, hur de tas
upp i kroppen (av levern) och avlägsnas från kroppen (via
urinen). Detta innebär att mer än hälften av de aktiva
produkterna i diazepam ligger stilla i blodet i upp till 200 timmar
efter att dosen tagits.

•

Med upprepade doser varje dag går processen snabbare. Det
finns en stor variation mellan individer i hur snabbt
upptagningen av bensodiazepin sker.

•

Alkohol bör inte användas i samband med
läkemedelsanvändning
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Det blir inte bättre när man blir äldre…
Det missbruk/beroende som ökar med stigande
ålder är läkemedelsberoende!
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Saknas kunskap inom flera områden
•

Saknas kunskap om normalt åldrande och alkoholens och
läkemedlens effekter och skadeverkningar hos kvinnor.

•

Alkohol- och läkemedelsrelaterade symptom kan
sammanblandas med åldersrelaterade symptom – missar tidig
upptäckt av beroendeutveckling.

•

Kopplingen mellan alkohol och cancer

•

Långtidsförloppet vid beroendeutveckling har endast studerats
avseende män.

•

Hur påverkas barn och barnbarn?
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Medberoende
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

har svårt att sätta gränser.
anpassar dig till andra.
tar inte hand om dina egna behov.
har låg självkänsla.
åsidosätter dina intressen, vänner och annat viktigt för att vara
någon till lags.
är extremt lojal och empatisk.
känner dig tom och betydelselös om du inte har någon att ta
hand om.
överengagerar dig i någon annan och dennes bekymmer.
har svårt att ta dig ur destruktiva relationer och attraheras av
personer med behov.
värderar andras åsikter och känslor högre än dina egna.
har ett behov av att kontrollera en annans persons missbruk
eller destruktiva beteende.
©KSAN

Konsekvenser av uppväxt i missbruksmiljö
•

Att växa upp i ett hem med missbruk kan innebära att man blir
tvungen att växa upp för fort och axla ett väldigt stort ansvar fast
man inte borde det.

•

Att leva i en sådan miljö och med de kraven gör att man får men
för livet av att inte få den trygghet och uppmärksamhet, samt
sina grundläggande behov tillfredsställda, som ett barn så väl
behöver.
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Sociala problem upphör vid 65
•

Forskningen om äldre har inte ägnat sig åt forskning kring äldre
och alkohol.

•

Forskningen om alkohol har inte ägnat sig åt alkohol och äldre.

•

I handböcker om åldrandet finns inte frågor om missbruk med.
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Åldersdiskriminering
•

Åldersdiskriminering kan definieras som ”fördomar eller
stereotypa föreställningar som utgår från en människas ålder
och som kan leda till diskriminering”. (Andersson 2008)

•

Påverkar vilka bedömningar som görs och vilka insatser som
ses som relevanta.
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Ett fåtal studier/rapporter om äldreomsorg
och missbruk visar
•
•
•
•
•
•

Bristande kunskaper
Ingen kunskap om omfattningen
Brist på riktlinjer för arbetet
Ingen kommunal policy för insatser
Bristande samarbete med andra delar av socialtjänsten och
landstinget
Upp till omsorgspersonalen att lösa problemet
(Källa: Prof. Evy Gunnarsson)
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Får jag vara nykter och drogfri på hemmet?
•

63% av de som bor på äldreboenden är kvinnor (Källa:
Socialstyrelsen 2016).

•

Kombinationen alkohol och läkemedel utgör ett omfattande
folkhälsoproblem och berör akut 1/3 av befolkningen.

•

Behövs ett aktuellt underlag till att forma insatser som är bättre
anpassade för målgruppens akuta behov och för att förebygga
för framtiden.

•

Är en alkohol- och drogfri miljö en rättighet på äldre dar?
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Ett folkhälsoproblem som behöver prioriteras
•

Det handlar om din och min hälsa!

•

Hur vill vi ha det?

•

Dagens missbruksvård har inte räknat med farmor som patient.
Vem hjälper farmor på fyllan?
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Äldre kvinnor – ny målgrupp
för marknadsföring av alkohol
”Här är den stilrena kylväskan för
ditt bag in box vin!
Om du vill ha ditt rosévin och ditt
vita vin kallt lägger du enkelt med
en kylklamp i kylväskan när du
lägger in vinpåsen, stäng
kylväskan och du har ditt eget lilla
minikylskåp med dig.
Kvalité, form och funktion är det
som gäller för dessa kylväskor.
Axelrem medföljer. På ena
kortsidan sitter en extra nätficka
som extra förvaring.”
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Äldre kvinnor dricker mer

Foto: The Arches/Flickr/CC BY 2.0.
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Hur går vi vidare?
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Farmor på fyllan – framtidens utmaning för det
hälsofrämjande arbetet
-

Opinionsbildning

-

Almedalsveckan

-

Rikskonferenser 2012 à

-

Föreläsningar 2013 à

- Utbildningsinsatser för
politiker, tjänstemän, vårdpersonal, anhöriga m fl. à
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Förebygga för framtiden
•

De som redan har problem ska få god och human vård och
behandling

•

Kraftfulla satsningar på förebyggande arbete – inte bara för
unga, gravida och bilister

•

Arbetslivet som arena för att ändra riktningen på ett stort
folkhälsoproblem

•

Kopplingen mellan alkohol och cancer. Det finns ingen riskfri
alkoholkonsumtion.

•

Frisk hela livet!
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Framgångsrik drogprevention för framtiden
Fokus på den tilltänkta målgruppen!
Är målgruppen dagens unga (ca 2 miljoner personer)
som framtidens äldre, eller gårdagens unga som
dagens äldre (3,5 miljoner), eller de 4,5 miljoner
personer däremellan?

Olika målgrupper?
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Ett folkhälsoproblem som behöver prioriteras
Tidskriften Allers, 28 maj 2019 ”Ingen är immun mot alkoholism”
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Implementering av konceptet ”Farmor på fyllan”
pågår i Jämtland
P4 Jämtland 29 oktober 2020.
Thomas Andersson om ”Farmor
på fyllan”.
Berit Johansson var
initiativtagare till spridning av
”Farmor på fyllan” i Jämtland.
Tack för gott samarbete!
Lycka till!
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Tack för uppmärksamheten!
Britt Fredenman
Verksamhetsutvecklare
britt.fredenman@ksan.se

www.ksan.se
info@ksan.se

©KSAN

