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Motiv för ett förebyggande arbete inom högskolan 

 

• 18 – 25 åringar har den högsta alkoholkonsumtionen  

• Ca hälften av unga vuxna påbörjar sina högskolestudier före 25 

års ålder  

• ”Föräldrakontrollen” upphör 

• Studentikosa traditioner och glorifiering av alkohol 

• Ökad alkoholkonsumtion i samband med högskolestart  

 Genomströmning  

- Samband mellan studieprestationer och ”dagen efter” – effekt  

• Grundlägger vuxna alkoholvanor - därefter  

arbetsliv och familj….. 
 

  



Utvecklingsarbete under 10 år 

Styrdokument 

 

• Nationella handlingsplaner 

– Alkoholkommittén och Riskbruksprojektet  

• ANDT-strategin 

– Studenthälsouppdraget, Statens folkhälsoinstitut 

 



Målgrupper  

• Studenter – legitimitet 

• Studenthälsan - kontinuitet 

• Högskolans ledning – mandat och ekonomi 



Utgångspunkter vid metodval 

Attraktiva – inga ”pekpinnar”  
 - planera festen 
 - utmana förväntningar 
 - alkonacka 
 

 

Hälsa här och nu   

 - ”odödliga” 
 -  förebygga negativa konsekvenser  
    



Sakområden, metoder och samverkan 

• Motiverande samtal – ANDT 

• Ansvarsfull alkoholservering – samverkan med 

kommun och länsstyrelse - AN 

• Studenthälsans alkoholportal– A 

• Riskbruksmodellen på Studenthälsan - A 

• ASTP – ”Du bestämmer hur festen blir” - A 

• ICAIP – studenter i familjer med alkoholproblem – A 

• Tobaksavvänjning – samverkan med landstinget - T 

• Dopning – samarbete med studentidrotten, PRODIS - D 

 

 

 



ANDT-strategin 
Mål 4.2 i strategin : Minskat riskbruk och intensivkonsumtion av alkohol 

bland studenter och bland unga vuxna med psykisk ohälsa. Under 

strategiperioden bör:  

 

• en fortsatt satsning göras för att ge kompetensstöd till 

studenthälsomottagningar som erbjuder hälsovård till studenter,  

• ett samordnat stöd utvecklas för kompetens- och metodutveckling av 

studenthälsans ANDT-förebyggande arbete,  

• primärvården, psykiatrin samt studenthälsan i större utsträckning nå 

unga vuxna som har ett begynnande riskbruk 

 

 

 

• . 

 



Studenthälsouppdragets syfte: 

Genom kompetensstöd och metodutveckling öka 

förutsättningarna för att studenthälsans personal genom 

screening tidigt ska upptäcka: 

• riskbruk av alkohol,  

• användande av narkotika/dopningspreparat 

• tobaksanvändning hos studenterna och  

   därmed erbjuda rådgivning och stöd. 

 



Insatser – i huvudsak 

• Metodutbildningar 

• Implementeringsstudie Riskbruksmetoden på sex mottagningar 

baserat på en pilotstudie på Högskolan i Gävle (2010) 

• Implementeringsstöd till Studenthälsans livsstilsportal 

• Medverkan i planering och genomförande av implementerings- och 

effektstudie kring tobak 

• Ansvarsfull alkoholservering  

• Faktablad 

• Stöd till nätverk (verksamhetschefer och ANDT-nätverk) 

• Processutvärdering och långsiktig uppföljning   

 

 



Riskbruksmetoden –  
alkoholscreening med kort återkoppling 

 

• Två-dagars utbildning 

• Pass 1 – Varför ska Studenthälsan screena för 

riskbruk. Motiv, bakgrund och vad säger forskningen. 

• Pass 2 – Motiverande samtal 

• Pass 3 – Hjärnan och sociala konsekvenser 

• Pass 4 – Metoden; praktik, fall och verktyg 



Implementeringsstudien  2012-13 
 
 

Genomförd av Karolinska Institutet,  
Institutionen för Klinisk Neurovetenskap 

Centrum för psykiatriforskning och utbildning 

 

På uppdrag av Statens folkhälsoinstitut 
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Motiv till studien 

 Nästan hälften av unga vuxna studerar 

 SHM en tänkbar arena att nå studenter 

 Gruppen unga vuxna hög alkoholkonsumtion 

 Berusningsdrickande – negativa konsekvenser 

 Hög konsumtion under högskoleåren – framtida alkoholvanor 
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Hur når och attraherar vi de 
studenter? 

Hälsa 
   Fysisk 

  Psykisk 

 

Screening 

Rådgivning 

SHM 
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Riskkonsumtion (AUDIT-C)   

Folkhälsoenkäten, 2010 (FHI) 
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Negativa konsekvenser av 

berusning 

 Våld (verbalt och fysiskt) 

 Olycksfall 

 Relationer och sex 

 Kriminalitet 

 Testar andra substanser  

 Studieprestation 

 ……………………………… 
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Tidigare forskning 

Hester & Miller (1995) – 23 studier från 1977 – 1992  

 Författarnas slutsats: Starkare stöd för god effekt av kort intervention än någon 

 annan benhandlingsform 

Kahan et. al. (1995) – 11 studier      

 Författarnas slutsats: Stöd för att minimal intervention har effekt. 

Wilk et. al. (1997) – 12 studier 

 Författarnas slutsats: Dubbelt så stor sannolikhet att storkonsumenter minskar till 

 måttligt drickande i jmf med kontrollgruppen. 

SBU (2001) – 25 studier (n=9000 patienter) 

 Författarnas slutsats: Signifikant effekt på alkoholintaget i minst 2 år. Mer 

 omfattande behandlingsinsatser ger inte större behandlingsvinst. (NNT 1/10). 

Kaner et. al. (2007) – 28 studier (n=7000 personer) 

  Författarnas slutsats: Enkel kort rådgivning (5-15 min) leder till en minskad 

 konsumtion (41 gram i medel) per vecka för män. 



Risk alkohol och hälsa -  universitet o högskolan 

Konsultation 

Rådgivning 

öka 

Metod 

Screening 

 AUDIT-formuläret 
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Modellen 
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Frågeställningar 

Övergripande: undersöka möjligheter och begränsningar att implementera 

Riskbruksmodellen på en studenthälsomottagning.  

Specifika (kvantitativa): 
 

I vilka situationer är det möjligt för studenthälsomottagningar att genomföra 

alkoholscreening och rådgivning riktad till studenter? 

 

Hur stor andel av studenterna som besöker studenthälsomottagningarna i olika 

settings tackar ja till erbjudandet? 

 

Hur stor andel av studenterna screenar positivt för riskbruk av alkohol? 

 

Hur upplever studenterna erbjudandet av alkoholscreening och rådgivning? 

 

Upplever studenterna att det finns ett behov av att studenthälsan arbetar med 

studenters alkoholvanor? 
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Resultat 

   
 1196 studenter besökte SHM under studietiden och 

 680 studenter (56,9%) tillfrågades om att delta i studien 

 67,6% kvinnor, 32,4% män 

 Medianålder 23 år (18-50 år) 

 86,6% svenskspråkiga, 12,4 % engelskspråkiga 

 546 studenter (86,9%) svarade på enkäten 
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92 % tackade ja 

 

53 studenter avböjde (8%) 

-Dricker inte alkohol 

-Dricker lite/dricker ibland 

-Drop-in studenter p.g.a tidsbrist 

-Inte passande p.g.a besöksorsak 

-Flera studenter tackade nej utan att ge en anledning 

 

 

 

Resultat 
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 6,2 medelpoängen för hela gruppen (0-33 poäng) 

 (7,6 för män, 5,5 för kvinnor) 

 46 % av männen, 44,0% av kvinnorna 

 49% av åldersgruppen 18-24 år 

 Variationen (SHM) 47 % - 29% 

 

 

Resultat (n=628) 

45% över gränsvärdet för riskbruk (n=248) 
(8+ män/ 6+ kvinnor) 
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 Ja, vid flera tillfällen   (10%) 

 Ja, någon enstaka gång  (30%) 

Nej, aldrig   (57%) 

Vet inte     (2%) 

Resultat 

Har du någon gång i livet oroat dig över dina alkoholvanor? 
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Mycket 

känsligt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inte alls 

känsligt 

..upplevde det som känsligt? 

Dåligt 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mycket bra 

..hur nöjd med bemötandet 

Resultat 

8,1 

9,5 
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Sammanfattning 

   Studenterna tackar jag till att delta 

 Riskbrukare identifieras 

 Studenterna är nöjda med bemötandet och upplever inte 

frågan som känslig   

 Studenterna oroar sig för sin egen konsumtion 

 Resultaten indikerat att det är möjligt att implementera 

riskbruksmodellen på SHM 

Nästa fråga: Vilken effekt har metoden? 
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TACK till! 

Studenhälsomottagningar vid: 

Högskolan i Skövde 

Göteborgs universitet och Chalmers (Akademihälsan) 

Malmö högskola 

Blekinge Tekniska högskola 

Högskolan i Kristianstad 

Umeå universitet 

 Statens folkhälsoinstitut (FHI) – finansiering 

 Projektledare och forskare 


