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Ældre og alkohol

Silkeborg, april 2010

Ved Finn Zierau, Overlæge

Aldring

Organsystem
Aldersbetingede

forandringer
Kliniske konsekvenser

CNS:
Aftagne mængder af 
neuroner og hjernens vægt

Ingen indflydelse op 
funktionen

Nedsat korttidshukommelse

Tager længere tid at lære nyt

Aftagende
nerveledningshastighed

Nedsatte reflekser

Nedsat følesans
Mindsket sensorisk
opmærksomhed

Aftagen i antal af fibre i 
nervebaner

Nedsat vibrationssans

Aldring

Organsystem
Aldersbetingede

forandringer
Kliniske konsekvenser

Hjerte/kar Nedsat slagvolumen Nedsat bevægelighed

Nedsat evne til at øge 
hjertefrekvensen ved motion

Lunger Nedsat vitalkapacitet
Nedsat iltoptagelse ved 
fysisk aktivitet

Nedsat ciliefunktion
Nedsat iltgennemstrømning
ved fysisk aktivitet

Større dødt rum

Forøget brystvolumen
Forøget risiko for 
lungebetændelser

Aldring

Organsystem
Aldersbetingede

forandringer
Kliniske konsekvenser

Mave/tarm-kanalen
Tab i antal og størrelse af 
smagsløg

Nedsat smagssans

Tab af tandsæt Mulig tygningsbesvær

Nedsat bevægelighed af 
tyktarm

Mulig forstoppelse

Aldring

Organsystem
Aldersbetingede

forandringer
Kliniske konsekvenser

Nyre Nedsat koncentrationsevne Nedsat nyrekapacitet

Muskler og knogler Slidgigt
Dårlig bevægelighed og 
smerte

Tab af knogletæthed Tab af højde

Tilbøjelighed til brud

Mindsket muskelmasse Nedsat styrke

Mindsket kontraktionsevne

Aldring

Organsystem
Aldersbetingede

forandringer
Kliniske konsekvenser

Hud Tab af elastisk væv
Flere rynker
Tilbagevendende blødninger

Mindre svedkirtler
Hårtab

Svært at vurdere 
væskemangle og nedsat 
svedtendens

Øjne Linseuklarhed Øger risiko for fald og brud

Nedsat pupilstørrelse Dårligt syn

Indskrænket synsfelt
Aftagende evne til
fokusering
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Aldring

Organsystem
Aldersbetingede

forandringer
Kliniske konsekvenser

Øre Øregang skrumper
Tab af hørelse på høje 
frekvenser

Næse Nedsat lugtesans
Øget risiko for 
madforgiftning

Alkohol og ældre

Skal vi overhovedet blande os?

• Holdningen år 2000
– ”Øl er en gudedrik. Bliver den taget fra de gamle, går verden da 

helt af lave. Det er livskvalitet, det handler om. Det er meget 
vigtigt. Hvad ved en skide overlæge om sådan noget?

Han er vel bare en eller anden der skal have en doktorafhandling 
eller sådan noget lignende, for at få noget mere i løn…

Jeg tror, samfundet sparer en masse penge ved at give de gamle lov 
til at drikke det de vil.”

Svend Aage Larsen - Beboerformand, Plejehjemmet, Dronning Anne Marie 
Centeret på Frederiksberg, om forslaget fra Overlæge Finn Zierau, der mener 
at ældre mennesker skal holde sig til en genstand om dagen. (Ekstrabladet)

• NYRUP: ”Drik bare videre”

FIND ARTIKEL! Er der sket en holdningsændring siden?

Hvorfor fokus på alkoholforbrug?

• ”De ældre drikker jo ikke”

• ”Alkohol er gavnligt for hjertet, det siger Sundhedsstyrelsen 
selv”

• ”Det skader i hvert fald ikke”

• Demens

• Kognitiv funktion

• 14/21 - grænserne

• Hjertesygdom

• Dødelighed
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Alkoholindtagelse og risiko for demens ALZ/Vaskulær

• 65+

• N = 980

• 1991-96 årligt followup herefter

• Hvis man drikker mindre end 3 genstande vin dagligt �
mindre sandsynlighed for demens (speciel genotype)

• Øl/spiritus � Ikke øget risiko for demens

J. Am. Geriatr., 2004

Alkoholindtagelse og kognitiv funktion

• Lavt til moderat alkoholforbrug beskytter mod nedsat 
kognitiv funktion hos ældre

Kvinder 

- men ikke mænd

J. Am. Geriatr., 2008

Alkoholindtagelse og funktionsniveau - ADL
Kognitivt niveau og dødelighed

• 65+

• N = 13.339

• USA anbefaling Mænd: 1 genstand/dag

Kvinder: Mindre

• Drak > 1 genstandUSA England

Mænd 10 % 28 %

Kvinder 3 % 10 %

Konklusion:

• Drikker man mere end ”USA-grænserne” men mindre end 
14/21-grænserne er der ingen øget sandsynlighed for 
nedsat ADL, kognitiv funktion eller øget dødelighed

J. Am. Geriatr., 2007

Alkoholindtagelse og samsygelighed og 20års dødelighed

• 1971 - 1992

• N = 4.691

• 66+

• Risikodrikning - Mænd: 18 %

Kvinder: 5 %

• 2-3 gnst. eller mere/døgn + fysisk sygdom / angst / 
smertestillende behandling

Konklusion:

• Mænd: Højere dødelighed
– Afholdenhed: Hverken højere eller lavere dødelighed

• Kvinder: Ingen højere dødelighed
– Afholdenhed: Hverken højere eller lavere dødelighed

J. Am. Geriatr., 2006
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Alkoholindtagelse og hjertesygdom

• Et moderat alkoholdforbrug har beskyttende effekt, 
primært i forbindelse med hjerte-/karsygdomme

Risikoen for at dø af hjerte-/karsygdomme stiger med 
alderen, hvilket understærre, at særligt ældre har gavn af et 
moderat alkoholforbrug.

• Alkohol er en god social drik, skaber netværk og fællesskab

Sundhedsstyrelsen - Ældre og alkohol, 2006

Hvad er moderat alkoholdforbrug?

Det kommer an på!

• Hvor du har din viden fra:

Dig selv

• Dosis mindskes med årene

Videnskaben

• Hvide amerikanere: 60 % drak mere end anbefalet, 
men mente de havde et moderat 
alkoholforbrug

Geriatric Nursing, 2003

• Mænd: 2/dag < 65 år < 1/dag

”A drink a day keeps the doctor away”

Grønbæk, 2006

Ældres forbrugsmønster

• Vaner bevares

• Nogle øger forbruget - ”Late onset alcoholism”

• Forbrugsmønster der ikke benævnes som misbrug med 
eksisterende definitioner men på trods af dette giver den 
ældre øget risiko for alkoholrelaterede-problemer pga.:
– samtidig sygdom

– Medicinering

– Tolerenceændring

– Andre aldringsfænomener

Befolkningsundersøgelse

• N = 11.745

• 50+

Sundhedsstyrelsen, 2009

1987 2003

Mænd (Genst.) 1,5 2,1

Kvinder (Genst.) 0,5 1,0

Storforbugere

Mænd 13 % 20 %

Kvinder 5 % 13 %

65+ på hospital

• Zierau & Petersen, 2000

• AMA (BBH)

• N = 207
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• Resultatet:
– 24,6 % havde overforbrug / ”grænseforbrug”

– Mænd / kvinder 4,4:1

– 31 % af overforbrugerne uspecifikke symptomer ifa. svimmelhed og 
faldtendens

– 2 % i kontrolgruppen

• Journal:
– 53 % af overforbrugerne = intet forbrug

– 63 % af ”grænseforbrugerne” = intet forbrug / væsentlig mindre 
end aktuelt indtag

– Benzodiasepin / hjemmehjælp: ÷ relation til øget alkoholindtag

65+ på plejehjem (USA)

• 50 % har haft alkoholanamnese

• 18 % drikker

Geriatric Nursing, 2003

I Danmark…?

Inddeling af misbrug hos ældre

• Risikoforbrug:
– Et forbrug af alkohol, som øger sandsynligheden for at en person vil 

udvikle alkoholrelaterede problemer

• Problemdrikkeri (skadeligt forbrug)
– Et forbrug af alkohol, som har medført negative 

fysiske/psykiske/sociale konsekvenser

• Afhængighed
– Craving, abstinenser, skade fysisk/psykisk, manglende social 

funktion, tolerance, kontroltab

Ældremobiliseringen

• Zierau & Gleeson, 2002

• N = 844

• Med / uden hjemmehjælp

• Alkoholspørgeskema

• Fald i løbet af seneste 12 måneder

• Sove-/nervemedicinering

• Helbredskvalitet

• Ændring i alkoholvaner

• Bispebjerg / Ikast

Alle nedenfor nævnte spørgsmål bedes besvaret med et kryds i den rubrik, som 
du mener passer bedst som svar på spørgsmålet.
Alle nedenfor nævnte spørgsmål bedes besvaret med et kryds i den rubrik, som 
du mener passer bedst som svar på spørgsmålet.

1 Har du indenfor det sidste år følt, at du 
burde nedsætte dit alkoholforbrug?

2 Er der nogen der, indenfor det sidste år, 
har ”brokket” sig over, at du drikker for 
meget (f.eks. Samlever, børn, chef, 

kollegaer, venner og bekendte)

3 Har du indenfor det sidste år følt dig 
skidt tilpas eller skyldig pga. dine 
alkovaner?

4 Har du inden for det sidste år jævnligt 
taget en genstand som det første om 
morgenen for at ”berolige nerverne” 

eller blive ”tømmermændene” kvit?

Ja     nejJa     nej

5 Drikker du alkohol udenfor måltiderne 
på hverdage?

6

1 dag 2 
dag

3 
dag

4 
dag

5 
dag

6 
dag

7 
dag

Hvor mange dage 
om ugen nyder du 
alkohol?

2 x ja eller 1 x ja og mere end eller lig 4 dage: overvej alkohol problem.

Zierau et al. 2005

Ældremobiliseringen

RESULTATER Gennemsnit

Antal dage med alkohol ≥ 4 31 % 25 % i 7 dage

Alkohol uden for måltiderne 25 % m/k - 37/13 %

Klager over alkoholvaner 2 %

Skyldfølelse over 
alkoholvaner

2 %

Burde nedsætte forbrug 4 %

Bruger for at berolige nerver 3 % m/k - 4/1
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• De der har et alkohol-overforbrug, får også hyppigere sove-
/ nervemedicin

Ældremobiliseringen

Med hjemmehjælp Uden hjemmehjælp

N = 244 N = 600

Fald 2 gange eller flere Fald 1 gange eller flere

Alkogruppe Ikke alkogruppe Alkogruppe Ikke alkogruppe

40 % 30 % Ingen forskel

Helbred

Ingen forskel Ingen forskel

Sove- / nervemedicin

68 % 46 % 16 % 11 %

Søvnløshed

20 % 8 %

• De ældre kan ændre deres alkohol vaner

• De fleste ældre har det godt

Ældremobiliseringen

Med hjemmehjælp Uden hjemmehjælp

Nedsat sit alkoholforbr. 31 % 14 %

Øget sit alkoholforbr. 3 % 1 %

Helbredskvalitet

Virkelig godt / godt / 
nogenlunde

79 % 92 %

Hvilke ældre skal vi fokusere på - alkoholmæssigt?

• Afhængige?

• Problemdrikkerne?

• Risikodrikkerne?

• Vi skal opdage det; de kommer ikke selv

NIAAA, 2001

Problemdrikkerne

• Ændret søvnmønster

• Træthed og sløvhed om dagen

• Uforklarlige fysiske klager

• Synsforstyrrelse

• Dårlig ernæringstilstand

• Ændring i madvaner (sjusket)

• Sløv tale

• Ændring i motorik (tremor)

• Tør mund

• Ændring i urinudskillelse (inkontinens) 

Problemdrikkerne
- Fortsat

• Kognitive ændringer (besvær med at følge med i TV)

• Humørsvingninger (angst, depression)

• Ændringer i egenomsorg

• Non-compliance

• Hyppige skader (fald - ulykker med videre)

• Hukommelsesbesvær

• Forvirrethed

• Usædvanlig reaktion på medicin (sove-/nervemedicin)

• Uforklarlige kramper

• Social isolation

• Økonomiske problemer
Geriatric Nursing, 2003

Risikodrikkerne

• Ændring i livsrolle

• Mistet arbejde

• Efterlevende

• Social isolation

• Flytning

• Passe samlever/ægtefælle

• Passe børnebørn
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Risikodrikkerne
- Fortsat

• Bivirkninger af anden medicin (antabus reaktion)

• Hjerte: 

Nitroglycerin

Isordil (Isorbid dinitrat)

• Perorale antidiabetika:

Tolbutamid

Tolazamid

Clorpropamid

• Smertestillende
Phenacetin

Phenylbhutason (Urinsur-gigt)

• Antibiotika
Cloramphenikol

Isoniazid

Flagyl

Sulphotrim

Nitrofuantoin Geriatric Nursing, 2003 

Hvordan intervenerer?

• Skal du?

• Skal andre professionelle?

• Skal de pårørende komme på banen?

Det skal I alle! - Men du er på lige nu!

• Skal vi gå efter genstande…?
– Rekommandationerne passer med <1 genst./dag

– Øget alkoholsensitivitet, øget medicinforbrug, dårligere 
leveomsætning, mindre muskelmasse

• … eller skal vi gå efter konsekvenser af alkoholforbruget?

Der kan være et alkoholproblem, 

hvis nogen bliver bekymret for dig!

• Familie

• Personale

• Dig selv

Alle nedenfor nævnte spørgsmål bedes besvaret med et kryds i den rubrik, som 
du mener passer bedst som svar på spørgsmålet.
Alle nedenfor nævnte spørgsmål bedes besvaret med et kryds i den rubrik, som 
du mener passer bedst som svar på spørgsmålet.

1 Har du indenfor det sidste år følt, at du 
burde nedsætte dit alkoholforbrug?

2 Er der nogen der, indenfor det sidste år, 
har ”brokket” sig over, at du drikker for 
meget (f.eks. Samlever, børn, chef, 

kollegaer, venner og bekendte)

3 Har du indenfor det sidste år følt dig 
skidt tilpas eller skyldig pga. dine 
alkovaner?

4 Har du inden for det sidste år jævnligt 
taget en genstand som det første om 
morgenen for at ”berolige nerverne” 

eller blive ”tømmermændene” kvit?

Ja     nejJa     nej

5 Drikker du alkohol udenfor måltiderne 
på hverdage?

6

1 dag 2 
dag

3 
dag

4 
dag

5 
dag

6 
dag

7 
dag

Hvor mange dage 
om ugen nyder du 
alkohol?

2 x ja eller 1 x ja og mere end eller lig 4 dage: overvej alkohol problem.

Zierau et al. 2005

Det skal du gøre:

• Udtryk din bekymring over den ændring der er sket
Selv et lille alkoholforbrug kan have utilsigtede bivirkninger når man 
bliver ældre
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Case

• 69 år og gift

• Føler sig lidt svag på det seneste

• Haft influenza og forkølelse som 
ikke vil gå væk

• Bliver smittet af børnebørnene

• Borgeren og ægtefælle pensioneret 
for nogle år siden

• Har tidligere levet et aktivt liv

• Føler hun er blevet ældre

• Initiativet er ikke som i gamle dage

• Øget smerte i leddene ”Jeg får jo ikke rørt mig så meget som jeg burde”

• Lidt søvnbesvær (Behandles med sovepille, der ofte må gentages pga. 
opvågnen)

Hvordan kommer du videre?

Case
- Fortsat

• Til frokost - 1 glas vin

• Før maden - ½ glas vin

• Til maden - 1½ glas vin

Ældremobilisering

• Zierau & Gleeson, 2002

• Over ¾ af hjemmehjælperne har oplevet klienter med 
alkoholproblemer

Pårørende:

• 55 % af 25 - 55 årige mener at man skal blande sig i de 
ældres alkoholvaner

• Børnebørnene de mest motiverede for indgriben!!!

SKAB ALLIANCER!
– I den gode sags tjeneste!!

Støtte til interventionen

• Fra arbejdsgiver

• Fra kolleger

• Fra pårørende

I din jobbeskrivelse bør der stå:

• Ethvert sundhedspersonale SKAL ved mistanke om 
mistrivsel, involverende alkohol, give udtryk for bekymring 
overfor borgeren, og at alkohol/medicin kunne være en 
medvirkende årsag til bekymringen

• Ethvert sundhedspersonale SKAL opfordre til at egen læge 
bliver involveret

• Ethvert sundhedspersonale SKAL rapportere sin bekymring 
videre i sit system
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I din jobbeskrivelse bør der stå:
- Fortsat

• Ethvert sundhedspersonale BØR (hvis muligt) tage ansvar 
for at pårørende/familien bliver orienteret

• Ethvert sundhedspersonale KAN udtrykke sin bekymring og 
stille screeningsspørgsmålene til borgeren eller de 
pårørende, hvis muligheden byder sig

• Ethvert sundhedspersonale VED, ved positiv test, hvad der 
videre skal gøres

Så hvorfor fokus på misbrug blandt de ældre?

• Samme/øget alkoholindtagelse:
– Kan nedsætte livskvaliteten

– Kan medføre øget sygelighed

– Koster penge

OG!

PAS PÅ!!!

De våde generationer er på vej!!!


