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 Er du i alderen 65+?  
Er du eller noen du kjenner ensom?  
Bruker du mer alkohol og piller enn før?  
 
I 2035 vil hver 5. nordmann være over 65 år.  

Framtidens eldre har et annet levesett enn tidligere generasjoner og har et mer alkoholpositivt syn enn 

for eksempel sine foreldre. Det er grunn til å tro at antall risikokonsumenter vil øke blant den eldre 

befolkningen i framtida.  
Problematisk alkoholbruk blant eldre omtales ofte som et skjult eller ikke-eksisterende problem. 

Mange eldre unngår å snakke om sitt alkoholproblem.  
Antall alkoholrelaterte dødsfall i Norge er fire ganger høyere hos menn enn kvinner, og dødsfallene 

var høyest utbredt hos menn i alderen 60-74 år, og hos kvinner i alderen 55-64 år. Det er stor fare for 

uheldig virkning av alkoholbruk i forhold til medisiner som mange eldre får. Eksempelvis kan dette 

føre til høyt blodtrykk, hjertelidelser og psykiske vansker.  
Vi vet en god del om bruk av vanedannende legemidler blant eldre i Norge. Vi ligger på 

europatoppen når det gjelder bruk av vanedannende smertestillende legemidler som Paralgin forte 

og Pinex forte. Bruken øker med alderen og er høyere blant kvinner enn blant menn.  

 
Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund (AEF) vil arbeide med å forebygge rus- og 

medikamentmisbruk blant eldre i gruppen 65+  

 
Vi vil arbeide for følgende mål/tiltak:  
*Sette fokus på problemet og holdningene til problematikken.  
*Påvirke fagfolk i kommunene og spesialhelsetjenesten å ha et større fokus på eldre sitt forhold til 

alkohol.  
*Sette fokus på hvordan fastleger håndterer eldre sitt skadelige bruk av legemidler.  
*Bygge opp et nettverk med frivillige.  
*Etablere tiltak for sosialt samvær for å bekjempe ensomheten.  
*Etablere tiltak for å gjøre overgangen fra arbeidsliv til pensjonisttilværelse lettere.  

 
Synes du dette er viktig å jobbe med?  

Kunne du tenke deg som frivillig å være med i denne jobben?  
Kunne du tenke deg å bruke noe av din fritid til å besøke ensomme eldre, skape møteplasser for 

eldre eller hjelpe oss med informasjon/opplæring av hjelpepersonell og andre?  
Ønsker du mer informasjon?  
Vi kommer gjerne på foreningsmøter av alle slag og snakker om temaet/har dialog med dere.  
Kontakt oss på post@arbef.no eller kontakt Trine Lund, tlf  47 45 55 32  
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www.arbef.no  er du kanskje på Facebook? https://www.facebook.com/AEF1932  
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