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Alkohol är i dag en vanlig sak
i många situationer.
Alkohol hör ofta till vid tillställningar
och när man firar bröllop och
andra familjefester.
Alkohol dricks på restaurang
som sällskapsdryck.
Den hör naturligt till vissa helgdagar,
till exempel valborg och midsommar.
Alkohol dricks efter bastun
eller till maten i gott sällskap.
Men man kan naturligtvis festa
också utan alkohol.

Alkohol är ett njutningsmedel
och ett rusmedel.
En del människor dricker alkohol,
eftersom den ger ett rus
som de tycker är skönt.

Till läsaren
I den här broschyren
berättar vi om alkoholens
verkningar och skadliga effekter.
Med hjälp av broschyren
kan du också själv testa
hurudan alkoholanvändare du är.

Ifall man dricker alkohol
ofta och i stora mängder
är det skadligt för hälsan.
Alkohol kan också orsaka beroende,
alltså alkoholism.
I den här broschyren berättar vi
vad man kan göra
om alkoholen har blivit ett problem.
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Svaga alkoholdrycker är till exempel
öl, cider och många viner.
Starka alkoholdrycker är till exempel
brännvin, konjak, whisky och många likörer.

Starka alkoholdrycker säljs bara på Alko.
En del svaga alkoholdrycker,
som mellanöl och cider
säljs också i matbutikerna.

Hur stark alkoholdrycken är
anges i procent.
Ju högre procent,
desto starkare alkoholdryck.
Det står ofta på etiketten
som är limmad på flaskan
hur många procent alkoholdrycken innehåller.
Det är bra att veta hur mycket alkohol-
drycken innehåller. Då dricker man inte
för mycket av misstag.

Drycker som innehåller
alkohol

En flaska mellanöl innehåller lika mycket alkohol
som ett glas svagt vin eller ett litet snapsglas stark alkohol.
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Alkoholen orsakar berusning.
Ju mera och ju snabbare man dricker alkohol,
desto kraftigare berusad blir man.

Alkohol verkar olika på olika människor.
Några tål alkohol bättre än andra.
Kvinnor blir vanligen lättare berusade än män.

Berusning



6

Kroppen vänjer sig vid alkoholen
ifall man ofta dricker mycket alkohol.
Den här vanan leder i sin tur lätt till
att man använder mycket alkohol.

Berusning försvagar
människans funktionsförmåga.
Därför ska man tänka på
vad man gör efter att man har druckit.
Om man har tänkt cykla
eller ta sig ett dopp
är det bra att komma ihåg
att också en liten mängd alkohol kan göra
att man lättare råkar ut för en olycka.

Man ska också komma ihåg
att man kan ha mycket alkohol i blodet
följande morgon om man har druckit
ännu sent på natten.

Om man dricker mycket kommer man
att känna sig dålig följande dag,
man får baksmälla.
Det finns inget botemedel mot baksmälla.
Den blir bra av sig själv.
Värktabletter kan få en att känna sig litet bättre.

Man kan själv påverka hur berusad man blir.
Man blir inte så snabbt berusad
- om man dricker svaga drycker
- om man späder ut starka drycker
- om man dricker långsamt
- om man äter innan man dricker alkohol.

Ifall man sitter stilla dricker man lätt mera.
Då kan det vara svårt att avgöra
hur berusad man är.
Ifall man promenerar eller dansar emellanåt
märker man hur berusad man är.

Man kan påverka berusningen
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Alkoholen och hälsan
Alkoholen påverkar hälsan på många sätt.
Alkoholbruk ökar till exempel risken för olyckor
som kan leda till skador och handikapp.
Många våldsbrott görs när folk är berusade.

Små mängder alkohol
är vanligen inte skadliga för hälsan.
Ifall man dricker mycket alkohol och ofta
kan det leda till allvarliga hälsoproblem.

Alkohol ger främst skador på hjärnan,
hjärtat, levern och bukspottskörteln.
Dessutom går man lätt upp i vikt av alkohol.
Alkoholen nedsätter också
den sexuella förmågan.

En kvinna som väntar barn
ska inte alls dricka alkohol.
Alkohol är farligt för fostret.

Många besvär minskar
när man slutar använda alkohol
eller börjar dricka mindre.

Alkohol och vissa mediciner
kan vara farliga
om man tar dem samtidigt.
I värsta fall kan man
råka ut för en allvarlig förgiftning.
Ifall du använder någon medicin regelbundet
ska du fråga din läkare eller på apoteket
om du kan dricka alkohol.
Också vanlig medicin, som aspirin,
kan tillsammans med alkohol irritera magen.

Alkohol och mediciner

1. hjärna 2. hjärta 3. lever
4. bukspottskörtel
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En del dricker alkohol i små mängder
och sällan eller inte alls.
Andra dricker alkohol ofta och mycket
så att det är skadligt för hälsan.

Vet du hurudan alkoholkonsument du är?
Med hjälp av frågorna här nedan
kan du testa dig själv.
Ringa in det alternativ
som känns riktigast för dig.

1. Hur ofta dricker du öl, cider,
vin eller andra alkoholdrycker?
Räkna också de gånger
du har druckit bara litet.

0 jag dricker inte alls
1 jag dricker ungefär en gång per månad eller mera sällan
2 jag dricker 2-4 gånger per månad
3 jag dricker 2-3 gånger per vecka
4 jag dricker 4 gånger per vecka eller oftare

2. Hur mycket dricker du per gång?

0 högst två flaskor öl eller två snapsglas starkt
1 jag dricker 3-4 flaskor öl eller ett par glas starkt
2 jag dricker 5-6 flaskor öl eller 5-6 glas starkt
3 jag dricker 7-9 flaskor öl eller 7-9 glas starkt
4 jag dricker 10 flaskor öl eller 10 glas starkt eller mera

Använder du för mycket alkohol?
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3. Hur ofta har det hänt
att du till exempel under en restaurangkväll
har druckit mycket mera än du hade tänkt?

0 aldrig
1 mera sällan än en gång per månad
2 varje månad
3 varje vecka
4 nästan varje dag

4. Hur ofta har du fortsatt att dricka följande morgon?

0 aldrig
1 mera sällan än en gång per månad
2 en gång per månad
3 en gång per vecka
4 nästan varje dag

5. Hur ofta har det hänt
att du inte har kommit ihåg något av det
som hände föregående kväll?

0 aldrig
1 mera sällan än en gång per månad
2 en gång per månad
3 en gång per vecka
4 nästan varje dag

6. Har du skadat dig
när du har varit berusad under det senaste året?

0 nej
4 ja

7. Har familjemedlemmar eller andra personer påpekat
att du dricker mycket
och att du borde dricka mindre?

0 nej
4 ja

Ifall du ringade in trean eller fyran på en eller flera frågor borde du
fundera på ditt alkoholbruk.
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När du har utrett hur du använder alkohol
borde du fundera över
om du bör ändra på dina dryckesvanor.

Du kan först själv fundera på
vad du skulle vilja göra åt saken.
Du kan till exempel skriva ner
när och vad du har druckit
och följa med situationen på det sättet.

Du kan också prata med en läkare,
en hälsovårdare eller någon person som står dig nära
och diskutera användningen av alkohol.
Du kan också ta reda på
var du får hjälp om du behöver det.

Mot en förändring
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Om man dricker alkohol mycket och ofta
kan man bli beroende,
alltså alkoholiserad.
Beroendet är både fysiskt och psykiskt.

Psykiskt beroende är spritbegär,
alltså en känsla av
att man måste få alkohol.
Fysiskt beroende är
när kroppen börjar kräva alkohol.
Exempel på fysiskt beroende är
abstinensbesvär som ångest och darrningar.
Abstinensbesvären börjar
när det inte längre finns alkohol i blodet.

Alkoholism anses vara en sjukdom.

Alkoholism
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Knappast dricker någon alkohol
för att han eller hon ska bli alkoholist.
Man vill ha alkoholens positiva sidor.

För en människa som är alkoholiserad
blir alkoholen ändå den som bestämmer i livet.
Hon tänker ofta på att berusa sig
och söker och planerar situationer
där hon kan dricka.

Kännetecken
på alkoholism
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Det är svårt för en alkoholist
att låta blir att dricka
även om det finns viktiga skäl.
Sådana skäl kan till exempel vara
att hälsan börjar bli dålig
eller att människorelationerna börjar lida.

Det hör till alkoholismen
att alkoholen blir medelpunkten i livet.
Sådant som man förr tyckte var viktigt lämnas bort.
I stället kommer drickandet
och allt som hör till det.
Alkoholisten trivs med de vänner
som också tycker
att det är viktigt att dricka sprit.
Någon kanske hellre vill dricka i sin ensamhet.
Hobbierna och studierna eller arbetet
lider ofta av drickandet.

För alkoholisten ger alkoholen inte längre
en skön känsla eller avkoppling,
utan följderna är obehagliga.
Kroppen lider av alkoholen,
men å andra sidan klarar man sig inte heller utan den.
Kroppen är van med alkoholbruket
och kan inte fungera utan alkohol.

Alkoholisten behärskar inte längre sitt drickande
fastän han skulle vilja.
Löftena om att sluta förverkligas inte,
utan de blir kortvariga.
Att köpa några öl kan leda till
att man dricker i flera dagar.
Tvånget att dricka styr livet,
de beslut man fattar och de val man gör.

Alkoholisten försöker ofta förneka hela problemet,
eftersom det är så svårt att behärska.
Det är svårt att lyda sin egen vilja.
Det finns få alternativ kvar till drickandet.
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Alkoholisten och
människorna omkring honom
När någon blir alkoholiserad påverkar det också
familjemedlemmarna, arbetskamraterna
och andra människor som står alkoholisten nära.
Till en början försöker de kanske dölja
och hålla alkoholismen hemlig.
Alkoholisten skyddas och sköts om,
ofta gör man jobbet i hans ställe.
Kanske är man också rädd för alkoholisten
och skäms för honom.



15

Orsaken till detta kan vara alkoholistens löften
om att han ska sluta dricka.

Det kan vara svårt att höra till
alkoholistens familj eller närmaste krets.
Det är ändå bra att tala med andra
om någon närstående har alkoholproblem.

Den som hör till den närmaste kretsen
kan söka hjälp hos en professionell hjälpare,
till exempel på kommunens socialbyrå
och A-klinik. Man kan också få hjälp i en
Al-Anon grupp, som är diskussionsgrupper.
De är avsedda för alkoholisternas familjer och närstående.
Där kan man berätta om sina problem
och få råd av de andra gruppmedlemmarna.
Via den hjälpen kan familjemedlemmen eller vännen
lära sig att ha rätt inställning till alkoholisten
och hjälpa honom på ett sådant sätt
som leder till en förändring.

Det är viktigt att komma ihåg
att den närstående inte är skyldig till
eller ansvarig för drickandet.
Man kan inte heller förändra en annan människa med våld.
Men man behöver ändå inte vara likgiltig.
Man kan peka på de negativa följderna av drickandet
för alkoholisten
och visa att man är bekymrad.

Det är oftast svårt att tala
om alkoholproblem var man än är.
Man vill sällan diskutera alkoholproblem
vare sig på arbetsplatser eller hemma,
på boenden eller på vårdanstalter.
Man måste ändå göra något
när en närstående har alkoholproblem.
Det är att bry sig om en annan människa.
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Det är möjligt att bli frisk
Man kan tillfriskna från alkoholism.
För att bli frisk behövs det egen vilja.

Det första steget mot tillfrisknande är
att man stannar upp
och funderar över sitt eget drickande.
Man ska i lugn och ro fundera över
drickandets goda och dåliga sidor,
och fundera över på vilket sätt
man egentligen använder alkohol.
Det är bra att gå igenom sina funderingar
med en annan människa.

Det är ibland svårt att vara ärlig,
men utan ärlighet kan man inte se
hurudant ens drickande i själva verket är.
Början till förändringen finns inom dig själv.
Andra kan inte svara på frågan om
vad du vill göra åt ditt drickande och ditt liv.

För de flesta är det jobbigt
men samtidigt givande
att tillfriskna från alkoholism.
Glöm inte bort förändringens positiva sidor!
Dessa är till exempel bättre hälsa och
förbättrade människorelationer
Man sparar också pengar när man inte köper alkohol.
Det är också viktigt att märka
att man måste hitta på något annat att göra
i stället för att dricka.

Kom också ihåg att belöna dig själv
när du lyckas med tillfrisknandet.
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Belöningen kan vara något
som får dig på gott humör,
till exempel en skiva, ett klädesplagg,
något gott att äta eller ett biobesök.

För att bli frisk behöver man ofta hjälp
både av sina närstående och av experter.
Man ska inte bli ensam med sitt alkoholproblem.
Det gör inte saken bättre att skjuta upp lösningen.
Det är klokt att söka hjälp
och det är ingenting man behöver skämmas för.
Det behövs tålamod för förändringen,
men också det kan man lära sig.

Var får man hjälp?
Det behövs hjälp när personen inte själv
trots sina försök kan lösa de problem
som alkoholbruket skapar.

Man kan söka hjälp för alkoholproblem
på många ställen.
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Det är bra att först gå till kommunens
hälsocentral eller socialbyrå.
Där kan man få råd om vart man ska söka sig.

Kommunernas A-kliniker hjälper dem
som lider av alkoholproblem och deras närmaste.
För den som har alkoholproblem
finns det dessutom behandlingshem för missbrukare,
rehabiliteringsanstalter, kristliga vårdhem,
skyddshärbärgen, dagcenter
och ungdomsstationer.
Församlingarnas diakoniarbete
hjälper också människor med alkoholproblem.
På kommunens socialbyrå
får man information om de vårdanstalter
som finns på den egna orten.

Man kan också söka hjälp
hos en AA-grupp,
AA-grupperna är kamratklubbar
som har grundats av alkoholisterna själva.
På AA-gruppernas möten
berättar man om sina egna problem
och får råd av andra som har likadana problem.
Man behöver inte berätta
vad man heter på mötena.

Det finns hjälpande telefoner
för människor med alkoholproblem,
dit man kan ringa för att få råd.
Man kan till exempel kontakta
kommunens egen AA-information via telefonen.
Numret finns i telefonkatalogen.

På samma ställen får du också hjälp
för andra drogproblem.
Personalen på vårdenheterna
har tystnadsplikt.
De får inte berätta
om sina kunders problem
för utomstående.
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Denna broschyr berättar om alkohol och dess
verkningar.
Genom att läsa broschyren kan du ta reda på
hurudan alkoholkonsument du är.
Dessutom får du information om vad du kan göra
om alkoholen har blivit ett problem.

Följande organisationer har varit med om att
arbeta fram broschyren:
KRAN r.f. bearbetning och översättning till svenska
Sininauhaliitto ry.
Aivohalvaus- ja afasialiitto ry.
Suomen MBD-liitto ry. (Finlands MBD-förbund)
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry.
Selkouutiset
Tyynelän koulutuskeskus

Krämertsvägen 2
00620 HELSINGFORS
Tel. (09) 7206 1532, Fax: (09) 7206 1531
E-post: kran@sininauhaliitto.fi
Internet: www.kran.fi

Kristliga blåbandsförbundet för rehabiliteringsarbete bland alkohol-
och narkotikamissbrukare i Svenskfinland

! 54 medlemsorganisationer
! utbildning, konsultation och utvecklingsverksamhet
! information- och lobbingverksamhet
! förebyggande arbete
! tidningen Ájour
! www.interdrugnet.fi

LL-broschyrSininauhaliitto

r.f.


