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Legers alkoholbruk er økt de siste årene, men de drikker seg sjeldnere beruset.

Alkoholbruk er en livsstilsfaktor med stor 
betydning for folkehelsen. Legene spiller 
en sentral rolle i å fremme en sunn livsstil. 
Hvor mye en lege interesserer seg for alko-
holrelaterte problemer hos sine pasienter, 
avhenger av flere faktorer, blant annet 
legens egne drikkevaner. Leger med mode-
rat alkoholbruk har større sannsynlighet for 
å snakke med pasientene om alkohol enn 
leger med høyt alkoholkonsum (1). Siden 
alkoholvaner endrer seg over tid, er regel-
messig vurdering av alkoholatferd en viktig 
del av pasientvurderingen.

I en studie basert på Legeforskningsinsti-
tuttets legepanel har vi med kartleggings-
verktøyet AUDIT (Alcohol Use Disorders 
Identification Test) sett på norske legers 
alkoholatferd i 2000 og 2010 (2). Vi fant en 
signifikant økning i moderat alkoholbruk og 
samtidig en signifikant nedgang i «drikking 
til beruselse» og negative konsekvenser av 
alkohol, som blackout eller skader på seg 
selv eller andre.

Det er antakelig flere forklaringer på 
dette. Holdninger til alkohol er nær forbun-
det med livsstilstrender i samfunnet og kul-
tur på arbeidsplassen, inkludert kjønnsfor-
deling. Det er større sannsynlighet for alko-
holbruk og alkoholrelaterte problemer hos 
kvinner og menn på en mannsdominert 
arbeidsplass enn på en kvinnedominert 
arbeidsplass (3). Dette bekreftes i studier 

av leger, der vi tidligere har vist at kvinne-
lige og mannlige leger i kirurgiske spesiali-
teter drikker mer risikofylt enn leger fra 
ikke-kirurgiske spesialiteter (4, 5). Det er 
ikke umulig at den økende kvinneandelen 
på disse arbeidsplassene bidrar til nedgang 
i risikofylt alkoholbruk.

En annen grunn til sunnere drikkemønster 
blant norske leger kan være nye livsstils-
trender. Personer med høyere utdanning, 
og i noen grad yngre mennesker, er mer 
mottakelige for nye vaner, inkludert alko-
holvaner (6). En analyse av franske hushold-
ninger viser for eksempel at slike endringer, 
som kalles «moderniseringsprosesser», star-
ter i den høyt utdannede delen av befolknin-
gen (7). Det er mulig at drikkemønsteret til 
norske leger er blitt «modernisert» og følger 
en internasjonal trend med hyppigere drik-
king, men sjeldnere drikking til beruselse.

Utviklingen i alkoholatferd blant leger er 
gunstigere enn i befolkningen for øvrig, 
hvor det er observert en økning i drikking og 
samtidig en stabilitet i drikking til beruselse 
fra 1995 til 2008 (8). Andelen som skåret for 
et risikofylt alkoholkonsum var 7  % blant 
leger i 2010 (AUDIT-skår > 8), mot rundt 
17  % i befolkningen i 2012 – 13 (AUDIT-
skår  8) (9).
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