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Bakgrund: I Sverige beräknas 20% av männen och 13% av kvinnorna ha ett riskbruk och
780 000 Svenskar tros ha ett missbruk av alkohol. I första hand ges psykosocial
behandling. Riskbruk och missbruk av alkohol kan orsaka både kortsiktiga, akuta samt
långsiktiga skador och sjukdomar. Det är också en bidragande orsak till svåra sociala
problem där även anhöriga till den risk- eller missbrukande personen riskerar att drabbas.
Syfte: syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av mötet med
patienter som har ett riskbruk eller missbruk av alkohol. Metod: En litteraturbaserad studie
där elva kvalitativa artiklar analyserats. Resultat: Ur analysen framkom två kategorier;
våga ta upp det känsliga ämnet och kunskap skapar säkerhet med åtta underkategorier.
Konklusion: Den egna förförståelsen och den kulturella kontexten kring sjuksköterskan
påverkar denne i sin möjlighet att avgöra huruvida en patient har ett risk- eller missbruk av
alkohol och är i behov av stöd. Det är viktigt att ha en god relation till patienter och lyssna
och förstå när de berättar om sin alkoholkonsumtion för att stödja dem till ett liv utan risk-
eller missbruk.
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Backround: In Sweden 20% of the men and 13% of the women are estimated to suffer a
risk consumption of alcohol and 780 000 Swedes have an alcohol abuse. The primary
treatment is psychosocial care. Risk consumption and alcohol abuse may cause both short-
term, acute and long-term diseases and injuries. It is also a contributing cause to severe
social issues where relatives to the risk consumer or the alcohol abuser might be affected.
Aim: The aim of the study was to describe the nurses’ experience of encounters with
patients suffering a risk consumption of alcohol or alcohol abuse. Method: A literature
based study in which eleven qualitative articles have been analyzed. Result: Two
categories emerged during the analysis and these were dare to raise the sensitive topic and
knowledge create security with eight subcategories. Conclusion: The understanding and
the cultural context of the nurse affects their ability to determine whether a patient might
suffer a risk consumption or alcohol abuse and is in need of help or support. It is important
to have a good relationship to the patient to support them to a life with controlled alcohol
habits.
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INLEDNING

I Sverige dricker de flesta vuxna människor alkohol (European Commission, 2010). Enligt
Folkhälsomyndigheten (2017) har 20% av männen och 13% av kvinnorna i åldrarna 16-84
år en riskabel konsumtion av alkohol - ett riskbruk. Enligt en utredning från Socialstyrelsen
(2017) uppskattades att 780.000 personer i Sverige har ett missbruk eller beroende av
alkohol. Utredningen gjordes mellan åren 2009-2011. Enligt Centralförbundet för alkohol-
och narkotikaupplysning (2016) dricker svenskarna i genomsnitt nio liter alkohol per år.
Bruk av alkohol innebär nästan alltid en risk, även om mängderna som dricks är små
(Wrammer, Pellmer & Hellström, 2011). Sjuksköterskor har en unik möjlighet att
uppmärksamma och stödja patienter med problematiska alkoholvanor. Eftersom
sjuksköterskor ska arbeta för att främja hälsa hos sina patienter är det viktigt att de kan
uppmärksamma och stödja dessa patienter på ett professionellt sätt. Det är därför
betydelsefullt att ta del av sjuksköterskors erfarenheter av mötet med alkoholmissbrukande
patienter.

BAKGRUND

Alkoholkonsumtion i samhället
Hur människor ser på alkohol skiljer sig mellan olika länder, kulturer, genus, ålder och
socioekonomisk status (Sarasa-Renado et al., 2014). Unga vuxna dricker mer alkohol än
äldre vuxna (Wadd & Papadopolus, 2014). För många unga vuxna är alkohol en
betydelsefull del i att knyta kontakter och i deras sociala liv. Konsumerande av alkohol har
betydelse för deras syn på sin egen identitet. Dessutom har grupptryck en betydande roll
och ungdomar riskerar att känna sig utanför om de avstår helt, eller dricker alkohol på en
nivå som är under riskkonsumtionsgränsen (Robertson & Tustin, 2014). Trots att
ungdomar dricker mer än äldre vuxna är det vanligare att dessa behöver sjukhusvård till
följd av alkoholrelaterade skador, eller att de avlider till följd av sin alkoholkonsumtion.
Detta kan bero på att äldre människor har sämre fysisk hälsa överlag och att de har större
chans att ha utvecklat sjukdomar som gör dem extra känsliga för en hög
alkoholkonsumtion (Wadd & Papadopolus, 2014). Det finns också en skillnad mellan mäns
och kvinnors syn på alkohol, där männen generellt har en mer positiv syn. Mönstren av
alkoholintag mellan män och kvinnor skiljer sig åt på så vis att män oftare dricker mer på
en och samma gång medan kvinnor dricker lite samt mer frekvent. Det är vanligare att män
behöver uppsöka vård till följd av sin alkoholkonsumtion än kvinnor (Sarasa-Renado et al.,
2014). Den stora skillnaden mellan män och kvinnors behov av vård till följd av alkohol
består främst av akuta intoxikationer, skador, trafikolyckor och slagsmål (Sarasa-Renado et
al., 2014). Det är vanligare att socioekonomiskt svaga grupper i samhället har en
alkoholkonsumtion som är på en riskabel nivå än starka grupper. Dessutom har de svaga
grupperna ökad risk att hamna på sjukhus eller avlida till följd av sin alkoholkonsumtion.
Detta kan förklaras med att dessa grupper har olika typer av samsjuklighet som gör dem
extra sårbara för alkohol. Det kan även bero på att socioekonomiskt svaga grupper ofta
upplever ett mindre stöd från sin familj, sin omgivning och samhället om de har en önskan
att förändra sina alkoholvanor till det bättre eller ta sig ur ett missbruk (Mäkelä, Herttua &
Martikainen, 2015).
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Riskbruk och substansbrukssyndrom

Riskbruk av alkohol definieras i Sverige som antingen hög genomsnittlig konsumtion eller
hög intensivkonsumtion. Hög genomsnittlig konsumtion är mer än 14 standardglas per
vecka för en man och mer än nio per vecka för en kvinna. Hög intensivkonsumtion
definieras som mer än fem standardglas per tillfälle för en man och mer än fyra per tillfälle
för en kvinna (Pellmer, Wrammer & Hellström, 2011). Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning (2016) definierar ett standardglas som tolv gram alkohol per glas,
vilket motsvarar fyra centiliter starksprit, femton centiliter vin och trettiotre centiliter
starköl. Substansbrukssyndrom är en diagnos enligt femte utgåvan av Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) som innefattar det som brukar kallas
missbruk och beroende. DSM-5 är ett klassifikationssystem för psykiatriska diagnoser, det
ger i många fall möjlighet till mer preciserade bedömningar av enskilda patienter
(Socialstyrelsen, 2017b). Diagnosen alkoholmissbruk handlar om att alkohol brukas på ett
icke ändamålsenligt sätt, varför patienten drabbas av kliniskt signifikant lidande eller
funktionsnedsättning (Wiklund & Gustin, 2014). Fysiskt går det att se detta genom att
patienten har fått en toleransutveckling för alkohol och att abstinensbesvär uppkommer om
patienten avstår alkohol. Psykologiskt har patienten drabbats av kontrollförlust och detta
innebär ett bruk av en större mängd av alkohol än vad som var tänkt, samt att patienten
trots medvetenhet kring de negativa konsekvenserna av bruket fortsätter dricka. För att få
diagnosen krävs att problemen är ihållande över tid (Wiklund & Gustin, 2014). Det finns
olika typer av vård och behandling vid risk- och missbruksproblematik. I första hand ges
psykosocial behandling som kognitiv beteendeterapi, motivationshöjande behandling,
CRA, SBNT, tolvstegsbehandling och återfallsprevention. Dessa uppräknade metoder har
visat sig vara mest effektiva. Även understödjande läkemedelsbehandling finns att tillgå
(Socialstyrelsen, 2017a). Personer med missbruk omfattas även av Socialtjänstlagen som
anger att det är eftersträvansvärt att de med missbruk kommer ifrån detta samt att vården så
långt som möjligt ska ske i samförstånd med den som har ett missbruk (SFS 2001:453).

Konsekvenser av riskbruk och missbruk

Riskbruk innebär en intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden eller en hög
genomsnittlig konsumtion (Socialstyrelsen, 2017a). Minst en av fyra kriterier under en
tolvmånadersperiod skall vara uppfyllda enligt DSM-IV för att det ska handla om ett
missbruk. Dessa kriterier innefattar; misslyckande att fullgöra sina förpliktelser på arbetet,
i skolan eller i hemmet på grund av alkohol. Upprepat alkoholnyttjande i riskfyllda
situationer, exempelvis vid bilkörning. Återkommande kontakter med rättsväsendet till
följd av missbruket samt fortsatt bruk trots återkommande problem (Socialstyrelsen,
2017a). Riskbruk och missbruk av alkohol kan orsaka både kortsiktiga, akuta samt
långsiktiga skador och sjukdomar hos den som konsumerar alkohol. Akuta sjukdomar är
bland annat akut alkoholförgiftning, skador och dödsfall till följd av att ha druckit oren
alkohol och akut bukspottkörtelinflammation. Hög intensivkonsumtion av alkohol ökar
risken att råka ut för fysiska skador efter olyckor och våld (Indave et al., 2014). Därför är
intensivkonsumtion av alkohol kopplat till fysiska skador som kan behöva behandlas på
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sjukhus. Även psykiatriska problem har ett samband med hög intensivkonsumtion (Rolland,
et al. 2017). På längre sikt kan skador på hjärna och lever uppstå samt även hjärt-
kärlsjukdom, diabetes typ II och olika typer av cancer (Agardh et al., 2016). Att riskbruka
alkohol under en längre tid ökar risken att utveckla toleransökning och fysiskt beroende
(Rolland et al., 2017). Det finns också kopplingar mellan risk- samt missbruk av alkohol
och självskadebeteende, självmord samt utåtriktat våld (Agardh et al., 2016; Assari, 2018;
Indave et al., 2014). Risk- och missbruk av alkohol kan också leda till negativa sociala
konsekvenser, såsom försämrade relationer till familj och vänner, samt problem att utföra
angelägna aktiviteter, som exempelvis arbete (Wrammer et al., 2011). Risk- och missbruk
av alkohol är en bidragande orsak till svåra sociala problem där även anhöriga till den risk-
och missbrukande personen riskerar att drabbas (Wrammer et al., 2011). Det finns i
genomsnitt fem personer i omgivningen, både barn och vuxna, hos en person med risk-
eller missbruka som påverkas av de negativa konsekvenserna som följer av alkoholbruket.
Statens folkhälsoinstitut genomförde år 2008 en uppskattning av hur många barn som
växer upp i familjer med alkoholproblem. Resultatet var 385.000 barn, vilket är tio procent
av alla barn under 18 år. Alkoholproblem får även negativa konsekvenser för den egna
ekonomin. En hög alkoholkonsumtion utgör en risk för fattigdom och ohälsa speciellt för
låginkomsttagare (Wrammer et al., 2011). Om vården av missbrukare inte kan ske frivilligt
finns det möjlighet att, i enlighet med lagen om vård av missbrukare i vissa fall tvinga en
missbrukare till vård (SFS 1988:870). Detta blir aktuellt när en individ till följd av sitt risk-
eller missbruk riskerar att skada sig själv eller någon annan. Vården ska syfta till att genom
så korta insatser som möjligt motivera risk- eller missbrukaren att själv vilja ta tag i sina
problem (SFS 1988:870).

Sjuksköterskans ansvar och funktion

Sjukvården och inte minst sjuksköterskor har en viktig roll i arbetet med
alkoholskadeprevention (Regeringen, 2008). Sjuksköterskor besitter kunskaper i
omvårdnad och medicinsk vetenskap och ska hjälpa patienter att bibehålla och återfå sin
hälsa för att de ska gå ifrån sitt risk- eller missbruk (Swenurse, 2017). I Sverige
rekommenderas sjuksköterskor att samtala med patienter om deras alkoholvanor och stödja
de med risk- och missbruk av alkohol i korta motiverande samtal (Socialstyrelsen, 2017a).
För att genomföra motiverande samtal som syftar till att stärka patientens hälsoprocesser
och återgå till ett liv utan risk- eller missbruk av alkohol krävs en trygg relation mellan
sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan med sin kompetens och kunskap har ett ansvar
för utvecklingen av vårdrelationen. Det fodras engagemang och självmedvetenhet kring
vilka signaler som sänds till patienten för att nå det målet (Dahlberg & Segesten, 2010). I
dialog med patienter med risk- och missbruksproblematik kan sjuksköterskan förmedla
kunskap till patienten och ta in patientens syn på sin situation, vilja till förändring och
motivation att komma ifrån ett risk- eller missbruk (Klang Söderqvist, 2013). I vården av
patienter med risk och missbruksproblematik ska samarbete ske mellan landsting och
kommuner i syfte att ge patienterna heltäckande vård (SFS 2013:302). Sjuksköterskor som
arbetar inom landsting och kommuner har en funktion i samarbetet mellan dessa (Swenurse,
2017).
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Mellanmänskliga relationer
Enligt Travelbee (1971) är mellanmänsklig relation mellan patient och sjuksköterska det
som ger sjuksköterskan störst möjlighet till att möta patientens omvårdnadsbehov. En
sådan relation kräver att patient och sjuksköterska undviker att se varandra som stereotyper,
utan möts som människor. För att relationen ska växa fram krävs det att sjuksköterskan
försöker se och möta patientens behov. Detta kräver självmedvetenhet och insikt kring
agerande, tänkande, kännande och erfarenheter hos sjuksköterskan. Målet ska vara att
hjälpa patienten att förebygga och hantera lidande samt hjälpa patienten och dennes
närstående att finna mening i sina erfarenheter. Allt sjuksköterskan gör och säger ska vara i
syftet att uppfylla det uppdraget. Sjuksköterskans yrkesroll är att skapa förutsättningar för
att en mellanmänsklig relation ska kunna växa fram. Relationens framväxt och varande är
något pågående som ibland kan hämmas och då ligger det i sjuksköterskans ansvar att
agera för att föra relationen framåt (Travelbee, 1971).

Travelbee (1971) beskriver olika faser i den mellanmänskliga relationens framväxt. I det
första mötet skapar sig sjuksköterskan ett första intryck av patienten och vice versa. Ofta
infinner sig här en spontan känsla för den andra människan baserat på tidigare möten,
vilket är viktigt att vara uppmärksam på. Det finns här en risk att se den andra i mötet som
en stereotyp, vilket hindrar en mellanmänsklig relation. Om sjuksköterskan är uppmärksam
och förmögen att ta sig runt de hinder som finns, börjar en sannare uppfattning om
patienten träda fram och en relation kan börja växa. Därefter kan det uppstå empati, vilket
innebär att sjuksköterskan helt ser patientens liv och utmaningar och känner med denne.
Därefter kommer sympatin, som innebär att se patientens behov och genuint vilja hjälpa till
(Travelbee, 1971). De hinder för sjuksköterskor som Travelbee (1971) beskriver är att det
är lätt att läsa in erfarenheter från tidigare relationer eller sina egna känslor i patienten.
Detta gör att sjuksköterskan inte ser patienten för vem den är och på så vis förloras den
mellanmänskliga relationens framväxt. Önskningar om att det ska vara på ett visst sätt med
patienten hindrar också sjuksköterskan från att se patientens unika identitet. En del
sjuksköterskor är rädda för att öppna sig och se andras unika personlighet då de kan känna
att deras egen unika personlighet blir mindre värd i jämförelse. Ett annat hinder för en
mellanmänsklig relation är avundsjuka. Det kan handla om att patienten är avundsjuk på
sjuksköterskan som är stark och frisk eller att sjuksköterskan är avundsjuk på en patient
som visar sig stark trots svåra omständigheter. Det är viktigt att sjuksköterskan är
observant på dessa hinder och medvetet arbetar för att möjliggöra för en mellanmänsklig
relation att växa fram (Travelbee, 1971).

Kommunikation är något som sker i alla möten mellan sjuksköterska och patient och är
något som kan ske både i konversation och i tystnad (Travelbee, 1971). I tystnad kan
kommunikation ske genom ansiktsuttryck, beteende och gestikulerande. På så sätt
kommunicerar sjuksköterskan och patienten ibland utan att vara medvetna om det. All
kommunikation ger sjuksköterskan möjlighet att lära känna patienten och förstå den. Ett
annat mål med kommunikation är att lära känna den andra människan. För att
sjuksköterskan ska lära känna patienten kan observation av vad som ses, hörs samt lukt
användas. Sjuksköterskan ska i denna situation fokusera på att se människan och vad denne
erfar snarare än tecken på symtom. I observation av och kommunikation med sker en
datainsamling. Utifrån den kan sjuksköterskan göra bedömningar av vad patienten har för
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behov. Det är viktigt att sjuksköterskan försöker förhålla sig neutralt till denna data. För att
uppnå en mellanmänsklig relation mellan patient och sjuksköterska måste sjuksköterskan
förstå vad patienten menar med sin kommunikation. Målen med kommunikation mellan
sjuksköterska och patient är att lära känna varandra, finna och möta patientens behov och
att i en mellanmänsklig relation uppfylla patients behov. Sjuksköterskan måste förstå vad
patienten kommunicerar, varför, och hur detta kan bemötas för att uppfylla målet med
omvårdnaden (Travelbee, 1971).

PROBLEMFORMULERING

Riskbruk och missbruk av alkohol kan ge svåra konsekvenser för en individ och dess
närstående, både fysiskt, psykiskt och socialt. Många människor brukar alkohol på ett sätt
som gör att de riskerar sämre hälsa, att de kan drabbas av olyckor, sjukdomar eller sociala
problem. Sjuksköterskan möter patienter med alkoholproblem i olika vårdkontexter och
ska agera för att uppmärksamma och stötta dem. Förståelse för hur sjuksköterskan ska
agera för att uppmärksamma och följa upp patienter med ett problematiskt drickande är en
viktig del i sjuksköterskans roll att främja hälsa. Därför är det betydelsefullt för
sjuksköterskan att kunna uppmärksamma dessa individer i ett så tidigt skede som möjligt
för att kunna stödja och hjälpa denna patientgrupp tillbaka till en tillvaro utan risk- eller
missbruk.

SYFTE

Syftet med denna studie var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av mötet med
patienter som har ett riskbruk eller missbruk av alkohol.

https://docs.google.com/document/d/1bR2vx5T8t9c4g1xzlCEJX54vlqIco6P2NvqsaDg8ZWc/edit
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METOD

I denna studie valdes en litteraturbaserad metod för att bidra till evidensbaserad omvårdnad
med grund i analys av kvalitativ forskning beskriven av Friberg (2012). Denna modell
lämpar sig enligt Segesten (2014) för att få en uppfattning om kunskapsläget inom ett
område, samt få en djupare förståelse för detta. De valda artiklarna är kvalitativa, detta för
att studien syftade till att få en beskrivning av erfarenheter hos sjuksköterskor. Kvalitativa
studier syftar till att få en ökad förståelse för personers upplevelser och erfarenheter av ett
visst fenomen (Friberg, 2012).

Urval

Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats och skrivna på engelska,
De utgick från ett sjuksköterskeperspektiv och handlar om bemötande av patienter med
risk och missbruk av alkohol, genomförda i både öppen och slutenvård. Artiklarna var
publicerade mellan år 2000 och 2018. Exklusionskriterier var artiklar som handlade om
enbart barn och ungdomar upp till 18 år samt artiklar som utgick från patient- eller
närståendeperspektiv. Inga geografiska avgränsningar gjordes beträffande världsdelar där
artiklarna är genomförda eller publicerade.

Datainsamling

Sökningar gjordes i databaserna CINAHL, Pubmed och Medline som har ett stort antal
vårdvetenskapliga artiklar. Sökord valdes utifrån syftet. Till en början användes breda
sökord där träffresultatet resulterade i en stor mängd artiklar som inte ringade in
sökområdet tillräckligt. Hjälp togs av bibliotekarie på Högskolan i Skövde för avancera
sökningarna samt för att få mer specificerade sökträffar. När sökorden valts ut söktes de
först fram i MeSH som fungerar som ett medicinskt lexikon. Anledningen var att få fram
så korrekta omvårdnadstermer på engelska som möjligt. Bland sökorden användes följande
ord återkommande i varje sökordskombination: nursing och alcohol. Mellan varje sökord
har AND lagts till. Enligt Friberg (2012) är detta en sökteknik som kallas boolesk sökning
och bestämmer vilket samband sökorden ska ha till varandra. Genom att lägga till AND
mellan sökorden söks artiklar fram som handlar om exempelvis både sjuksköterska och
alkoholmissbruk (a.a.). Även trunkeringar har använts i sökordskombinationerna.
Trunkeringar beskrivs enligt Friberg (2012) som ett sätt att få med olika böjningar på ord,
på så vis möjliggörs sökträffar på artiklar som innehåller ordets alla olika böjningsformer
(a.a.). En av de utvalda artiklarna har inte tagits fram på traditionellt vis. Artikeln
påträffades genom en rekommendation i en vetenskaplig tidskrift när en i databaserna
framsökt artikel återfanns. Sökningar redovisas i tabell 1. Av 79 abstract som lästes valdes
33 artiklar som ansågs relevanta för syftet. De 33 artiklarna granskades enligt modell av
Friberg (2014) se bilaga 1, artikelgranskning. Denna granskning innebar att de valda
artiklarna först granskades i sin vetenskapliga kvalitet. Att granska kvaliteten på de utvalda
artiklarna är nödvändigt för att förstå den enskilda artikelns innebörd, först efter
granskningen kan ställning tas till om kvaliteten är tillräckligt god och om innehållet svarar
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för syftet (Friberg, 2012). De artiklar som inte ansågs hålla tillräckligt hög vetenskaplig
kvalitet exkluderades. Totalt kom 11 artiklar med kvalitativ ansats ingå i studien.

Tabell 1. Sökhistorik och översikt över sökord samt antal träffar och valda artiklar

Datu
m

Databa
s

Sökord Begränsnin
gar

Antal
träffa
r

Antal
lästa
titlar

Antal lästa
abstrakter

Antal
lästa
artiklar

Antal
valda
artiklar

5/9
2018

CINAHL nurs* AND ability AND
alcohol* AND abus*

2000-2018 27 27 6 4 2

5/9
2018

Pubmed nurs* AND ability AND
alcohol* AND abus*

2000-2018 34 34 8 2 0

5/9
2018

Medline nurs* AND ability AND
alcohol* AND abus*

2000-2018 27 27 5 1 0

6/9
2018

CINAHL (alcohol* OR drink*)
AND (risk* OR abus*)
AND nurs* AND qualita*

2000-2018 147 147 11 4 2

7/9
2018

Pubmed (alcohol* OR drink*)
AND (risk* OR abus*)
AND nurs* AND qualita*

2000-2018 184 184 9 7 5

8/9
2018

Medline (alcohol* OR drink*)
AND (risk* OR abus*)
AND nurs* AND qualita*

2000-2018 185 185 7 3 0

8/9
2018

CINAHL nurs* AND role AND
alcohol* AND abus*

2000-2018 257 257 12 2 0

9/9
2018

Pubmed nurs* AND role AND
alcohol* AND abus*

2000-2018 192 192 12 6 1+1
rekomendat
ion

9/9
2018

Medline nurs* AND role AND
alcohol* AND abus*

2000-2018 185 185 9 4 0

Analys

Datamaterialet analyserades enligt en modell beskriven av Friberg (2012). Analysarbetet i
kvalitativ metod ses som en rörelse från en helhet till delar och därifrån till en ny helhet.
När artiklarnas resultat bryts ner, uppstår små delar för att finna bärande teman eller
kategorier som är relevant för syftet. Studiens resultat skapas när de olika delarna av texten
sammanfogas (a.a.). Artiklarna lästes noggrant igenom flera gånger för att få en tydlig
överblick över innehållet. Varje artikels resultat analyserades i sin helhet. De stycken som
svarade mot syftet färgmarkerades, olika färger användes för olika textstycken för att
lättare urskilja textinnehållets olika innebörder. Anteckningar gjordes i marginalen för att
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återspegla vad textstycket handlade om. De färgmarkerade textdelarna jämfördes sedan
med varandra för att finna likheter och skillnader. Efter diskussion om de olika
textinnehållens innebörd växte olika kategorier och underkategorier fram. Efter att
textdelarna kategoriserats och analyserats sattes lämpliga rubriker för varje kategori.
Analysarbetet resulterade i två huvudkategorier och sju tillhörande underkategorier.

Etiska överväganden

Enligt The World Medical Association (2017) står det beskrivet i Helsingforsdeklarationen
att vetenskapen alltid ska värna om individen, framför samhällets intressen, eller
ekonomiska intressen. Vid granskning av valda artiklar i detta arbete undersöktes också de
etiska överväganden som gjorts i artiklarna. Nio av elva artiklar hade godkännande från en
etisk kommitté. För att få ett sådant godkännande för en intervjustudie krävs i regel att
detaljer kring studiens syfte redovisats, att deltagarna informeras om studien, att samtycke
är redovisat, att intervjumaterial hanteras konfidentiellt samt att deltagarna avkodas
(Henricsson, 2016). De artiklar som inte hade godkännande av etisk kommitté beskrev
tydligt sina etiska överväganden. Informanterna fick lämna skriftligt samtycke samt att
konfidentialitet gällde, vilket ansågs tillräckligt för att ta med artiklarna i den här studien.
Enligt vetenskapsrådet (2017) skall källhänvisningar göras noggrant för att undvika
plagiering. Därför har källhänvisningar gjorts löpande under arbetets gång.



9

RESULTAT

Ur analysen framkom två huvudkategorier och sju underkategorier. Dessa presenteras i
tabell 2, översikt av kategorier och underkategorier.

Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier.

Kategorier Underkategorier

Våga ta upp det känsliga ämnet Ovilja att lägga sig i

Svårighet att samtala om ämnet

Rädsla att försämra kontakten

Kunskap skapar säkerhet Använda screening

Regelbundna återbesök

Behov av kompetensutveckling

Svårighet att lägga egen förförståelse åt
sidan

Ta sig tid och lyssna

Våga ta upp det känsliga ämnet

Kategorin handlar om att våga ta upp det känsliga ämnet med patienten. Detta innefattar
ovilja att lägga sig i, svårighet att samtala om ämnet samt rädsla att försämra kontakten.
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Ovilja att lägga sig i

Flera sjuksköterskor ansåg alkoholkonsumtion vara ett privat ämne och en ovilja fanns mot
att lägga sig i hur patienternas alkoholvanor såg ut (Broyles et al., 2012; Johnanessen,
Engedal & Helvik, 2015). De hade en bild av alkohol som ett känsligt ämne för patienterna,
som de inte ville samtala om samt att den som hade ett risk- eller missbruk kände skam
över det. Av den anledningen upplevdes en risk för att utsätta patienterna för obehag
genom att ta upp ämnet alkoholkonsumtion med dem (Broyles et al., 2012). Det fanns
också en rädsla för att inkräkta på patienternas känsla av rätt att leva sitt eget liv om frågan
om hur mycket de dricker togs upp (Schneider, Chersich, Temmerman & Parry, 2016). På
en vårdcentral på en liten ort beskrev sjuksköterskorna att de upplever att det var svårt att
bemöta patienter med risk - eller missbruk om de kände dem sedan tidigare. De kände att
de inte ville lägga sig i om de hade en bild av att patienten drack alkohol på grund av sina
svåra livsomständigheter. Det fanns också en tanke om att en del patienter kunde förlora en
viktig del av sitt sociala sammanhang om de slutade dricka alkohol. Detta ledde till en
rädsla hos sjuksköterskorna för att skada patienternas sociala liv om de försökte samtala
med dem om att dricka mindre alkohol (Kennedy et al., 2013). En del sjuksköterskor kände
att det var onödigt att lägga sig i patienternas alkoholkonsumtion. Det kunde bero på att de
inte ansåg att risk- eller missbruk av alkohol var något stort problem. De negativa
reaktioner patienterna kunde få av ett sådant samtal övervägde de positiva effekterna av att
dricka mindre (Johannessen et al., 2015). En annan anledning till att det kunde kännas
onödigt att lägga sig i patientens alkoholkonsumtion var att vissa sjuksköterskor kände att
deras arbete med detta inte spelade någon roll. De tyckte inte att de kunde påverka
patienterna att dricka mindre, men att de utsatte dem för ett obehag genom att samtala med
dem om deras alkoholkonsumtion (Schneider et al., 2016).

Svårighet att samtala om ämnet

Sjuksköterskorna beskrev att det var svårt att få respons från patienterna vid försök att
samtala om deras alkoholvanor (Broyles et al., 2012; McNeely et al., 2018). En
sjuksköterska beskrev samtalen kring alkohol med patienter som svårare än andra ämnen
att ta upp, eftersom det var tydligt att det är något många patienter har skamkänslor inför
(Lock et al., 2001). Ibland fanns också en känsla av att patienterna inte gav ärliga svar på
frågor om hur mycket alkohol de drack (Broyles et al., 2012; McNeely et al., 2018).
Patienter kunde visa sig upprörda eller arga på sjuksköterskorna direkt i samband med att
frågor om alkoholkonsumtion ställdes och utan att svara på frågorna hävda att det inte
fanns anledning att samtala om ämnet. När detta skedde kom inte sjuksköterskorna längre
än att ställa frågorna till patienten, och samtal om ämnet uteblev (Broyles et al., 2012;
Lock et al., 2001; Williams et al., 2015). Icke-verbala signaler hos patienterna tolkades
som att de inte ville tala mer om sin alkoholkonsumtion. Dessa signaler gjorde det svårare
att nå fram till patienterna för att starta ett samtal. Stämningen kunde bli obehaglig i dessa
situationer, vilket gjorde att vissa sjuksköterskor kände en ovilja att hamna i dem och
därför undvek de att ta upp ämnet (Kennedy et al., 2013; Williams et al., 2015). Det kunde
också vara svårt att samtala med patienter som hade tydliga tecken på ett riskbruk eller
missbruk av alkohol om att de hade ett problem som skulle behöva åtgärdas (Keurhorst et
al., 2016). När patienterna inte hade insikt i att deras alkoholkonsumtion var ett problem
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för dem hade de andra infallsvinklar i samtalet än vad sjuksköterskorna hade och det blev
svårt för dem att förstå varandra (Broyles et al., 2012; Lock et al., 2001). Det fanns
erfarenheter av att patienter kunde bli defensiva och mer eller mindre aggressivt förneka att
de hade ett risk- eller missbruk i den typen av samtal (Broyles et al., 2012; Lock et al.,
2001).

Rädsla att försämra kontakten

Flera sjuksköterskor beskrev att de försökte undvika att ta upp ämnet alkohol med patienter
av rädsla för att försämra vårdrelationen. En del patienter visade att de kände skam vid
frågan om sin alkoholkonsumtion och om sjuksköterskorna tog upp ämnet ändå kunde det
medföra att de helt vill avbryta kontakten med sjuksköterskorna (Broyles et al., 2012;
Kennedy et al., 2013; Lock et al., 2001; Schneider et al., 2016). Det beskrevs erfarenheter
av att patienter inte längre ville tala med dem eller ta emot övrig omvårdnad från dem efter
ett sådant samtal. Dessa reaktioner från patienterna gjorde det svårt eller till och med
omöjligt för sjuksköterskorna att fokusera på patienternas övriga omvårdnadsbehov och
svårt att utföra sina arbetsuppgifter. Det beskrevs en rädsla för att detta kunde leda till att
patienter fick en sämre vård. Till exempel om en patient var på sjukhus för en annan
medicinsk åkomma befarades det att ett sådant samtal kunde leda till att det blev svårare att
ge denne rätt vård och behandling (Broyles et al., 2012; Johansson et al., 2005; Lock et al.,
2001; Schneider et al., 2016). En del patienter kunde till och med uppträda aggressivt och
hotfullt i samband med att sjuksköterskan frågade om deras alkoholvanor. En
sjuksköterska beskrev att hon efter att ha frågat en patient om dennes alkoholvanor skulle
ge denne medicin. Då tog patienten medicinburken och kastade iväg den (Broyles et al.,
2012). Att som ung kvinnlig sjuksköterska samtala med en äldre manlig patient om dennes
alkoholvanor beskrevs av en del sjuksköterskor vara särskilt svårt. De upplevde sig då
redan från början vara i underläge mot patienten och detta förstärktes om de frågade om
dennes alkoholkonsumtion. Patienten kunde då få en nedlåtande attityd mot sjuksköterskan
och visa misstro mot henne under resten av vårdtiden (Broyles et al., 2012; Lock et al.,
2001).

Kunskap skapar säkerhet

Kategorin handlar om att kunskap skapar säkerhet hos sjuksköterskor. Detta innefattar att
använda screening, regelbundna återbesök, behov av kompetensensutveckling, svårighet
att lägga egen förförståelse åt sidan samt att ta sig tid och lyssna.

Använda screening

Sjuksköterskorna beskrev att det underlättade för dem om de hade tydliga rutiner gällande
risk- och missbruksbrukspatienter, identifiering och behandling av dem samt hjälp till
ytterligare vård och uppföljning av dem (Johannessen et al., 2015). En del sjuksköterskor
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ansåg att det var lämpligt att screena alla patienter på deras arbetsplatser eftersom det
minskade risken för att patienten som blev screenad kände sig utpekad. De upplevde även
att de fick bättre rutiner och kunskap kring screening om det utfördes ofta (Johannessen et
al., 2015; Johansson, Åkerlind & Bendtsen, 2005). Screeningformulär kunde vara ett bra
stöd när de frågade patienter om deras alkoholkonsumtion. Det gav sjuksköterskorna en
bild av vilka frågor som kunde vara relevanta och viktiga att ställa till patienten och i
vilken ordning frågorna kunde ställas. En del sjuksköterskor föredrog att hålla sig strikt till
screeningformulärets frågor, medan andra såg det som ett stöd att ha i bakhuvudet när de
på ett professionellt sätt tog hänsyn till patientens vilja att samtala om sin
alkoholkonsumtion. Det kunde vara av fördel att omformulera frågorna eller låta bli att
ställa många frågor på en gång om de upplevde att patienten blev irriterad (Williams et al.,
2015). En annan fördel med att använda screeningformulär var att det gav sjuksköterskorna
tydliga riktlinjer att ta med i bedömningen om huruvida patienten låg inom ramarna för ett
risk- eller missbruk som behövde följas upp. Screeningformulär gav dem också tydliga
argument att ta med sig som underlag när de försökte hänvisa patienten vidare till
specialistvård (Lock et al., 2012). Att ha ett screeningformulär med sig kunde även
underlätta i samtalet med läkare för att försöka hjälpa patienten till ytterligare vård. Även
att beskriva vilka psykiska och fysiska symtom som patienten fått av sin
alkoholkonsumtion tycktes vara värdefullt när patienten skulle hjälpas till vidare vård.
Detta hjälpte sjuksköterskorna att få gehör för sin uppfattning om att patienten hade ett
skadligt alkoholbruk. Sjuksköterskorna beskrev att de var tvungna att starkt betona de
fysiska besvären patienten hade för läkarna, till exempel att patienter på sjukhus hade
svettning och tremor till följd av abstinens för att läkarna skulle ta sjuksköterskornas
uppfattning på allvar (Broyles et al., 2012).

Regelbundna återbesök

Det betonades att god kontakt med annan hälso- och sjukvårdspersonal till vilka
sjuksköterskorna kunde hänvisa sina patienter underlättade för dem i sitt mål att hjälpa
patienterna (Johanessen et al., 2015). De sjuksköterskor som hade erfarenheter av att följa
upp sina patienter med risk- eller missbruk av alkohol upplevde detta vara positivt i stödet
av patienten. Det beskrevs som att patienterna öppnade sig mer och mer vid regelbundna
återbesök och att patienterna upplevdes mer motiverade att förändra sin alkoholkonsumtion
då. Patienter kunde också uttrycka glädje och stolthet när de kom tillbaka till
sjuksköterskan och berättade att de lyckats ta ett steg mot ett hälsosammare liv (Malan,
Mash & Everett-Murphy, 2015; Vargas & Luis, 2008). De sjuksköterskor som inte hade
erfarenhet av att följa upp sina patienter efterfrågade detta och beskrev en känsla av att de
ville få möjlighet att stödja sina patienter vidare till ett liv utan risk- eller missbruk
(Johanessen et al., 2015). På en vårdcentral berättade sjuksköterskorna att de hade haft
flera inhyrda sjuksköterskor som i sitt dagliga arbete identifierat patienter med risk- eller
missbruk av alkohol. När de patienterna sedan kom tillbaka till vårdcentralen fick de inte
möta sjuksköterskan som de etablerat kontakt med där. Detta ledde i sin tur till att
patienterna fick gå igenom nya samtal om livsstilsförändringar med de nya
sjuksköterskorna de träffade. Detta ansågs vara till nackdel för patienterna.
Sjuksköterskorna ville att arbetet skulle organiseras på ett sådant sätt att rutiner fanns för
risk- och missbrukspatienter att följas upp av en och samma sjuksköterska (Kennedy et al.,
2013).
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Behov av kompetensutveckling

En del sjuksköterskor upplevde att de hade brist på kunskap gällande vad som är en icke-
skadlig konsumtion av alkohol och när det övergick till ett risk- eller missbruk. Det
upplevdes svårt att diskutera patienternas alkoholkonsumtion när de inte hade den
kunskapen om ämnet. De som inte hade fått utbildning i gränserna för riskbruk och
missbruk av alkohol efterfrågade detta (Schneider et al., 2016). Det efterfrågades också
kunskap gällande alkoholkonsumtion hos sjuka människor, ifall det fanns sjukdomar som
påverkar patientens förmåga att klara av sin egen alkoholkonsumtion, samt utbildning i hur
alkohol och läkemedel patienter kunde tänkas använda interagerar med varandra (Kennedy
et al., 2013). Det beskrevs också ett behov av kunskap om terapeutiska och stödjande
samtalstekniker med patienter som har ett riskbruk eller missbruk av alkohol (Broyles et al.,
2012). När kunskap om gränsvärden för risk- eller missbruk kunde tillgodogöras ledde det
till att sjuksköterskor upplevde sig mer självsäkra och bekväma i att samtala med sina
patienter om deras alkoholkonsumtion. Detta gav dem möjlighet att på ett rationellt sätt
avgöra ifall patienten var i behov av stöd (Lock et al., 2002; Kennedy et al., 2013). Den
kunskap och kompetens sjuksköterskor besitter i sin profession, att stödja patienter till
hälsa och samtala om livsstil, beskrevs vara betydelsefulla att ha med sig i mötet med
patienter med riskbruk och missbruk av alkohol (Broyles et al., 2012). Sjuksköterskor med
lång yrkeserfarenhet kände sig mer bekväma att stödja patienter med alkoholproblematik
jämfört med de sjuksköterskor som inte hade arbetat så länge (Kennedy et al., 2013).
Utbildningsinsatser som varit på vissa sjuksköterskors arbetsplatser beskrevs hjälpa dem
att tala om alkoholkonsumtion med patienterna de hade. Sjuksköterskorna som deltagit i en
utbildning om alkoholmissbruk upplevde att de kände sig tryggare i sin yrkesroll och att de
efter utbildningen var säkrare i mötet med patienter med alkoholproblematik. De
sjuksköterskor som deltagit i utbildning rörande alkoholprevention upplevde att de hade
ökad kunskap och förståelse för riskabla och skadliga konsumtionsnivåer av alkohol. De
beskrev också att utbildning ledde till en ökad uppmärksamhet för tecken på risk- och
missbruk, samt bättre färdigheter i att ställa frågor om alkoholkonsumtion till patienter. De
ansåg också att de hade nytta av att lära sig om konsekvenserna av alkoholkonsumtion med
anledning av att de kunde involvera det i samtalet med patienterna för att motivera dem.
Utbildning i motiverande samtal beskrevs hjälpa sjuksköterskorna att stötta patienterna till
beteendeförändring (Johansson et al. 2005; Kennedy et al., 2013; Keurhortst et al., 2016).

Svårighet att lägga egen förförståelse åt sidan

Sjuksköterskor beskrev att de märkte att deras privata syn på alkohol påverkade hur de såg
på sina patienters alkoholkonsumtion (Broyles et al., 2012). De beskrev även att de såg att
deras kollegor lät sina privata åsikter gå ut över arbetet med patienterna, vilket kunde yttra
sig i en dömande attityd mot patienterna och att de kunde säga negativa saker om dem till
varandra när inte patienterna hörde (Broyles et al., 2012). I vissa fall beskrev de att de
märkte att deras privata åsikter inkräktade på deras professionella roll. Detta kunde bland
annat påverka hur de bemötte patienter, att de hade svårt att lyssna på vad patienter hade
att säga och att de kände att det ökade risken för att patienter kunde känna sig dömda.
Några sjuksköterskor beskrev risk- och missbrukare som hopplösa fall, samtidigt som de
beskrev en insikt i att den attityden inte var gynnsam för möjligheten till ett bra samtal med
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patienterna (Broyles et al., 2012; Vargas & Luis 2012). Vidare beskrevs det att deras
privata syn på alkohol påverkade motivationen att prata med patienter om deras
alkoholkonsumtion. Detta eftersom de jämförde patienters alkoholkonsumtion med sin
egen samt hur mycket alkohol som konsumerades i samhället runt omkring dem.
Sjuksköterskor som avstod eller endast drack små mängder alkohol hade en mer negativ
syn på alkohol och tyckde att patienter drack för mycket vid en lägre nivå jämfört med
kollegor som själva drack mer och hade en mer positiv syn på alkohol (Broyles et al. 2012;
Vargas & Luis 2012). De ville inte känna sig som hycklare, vilket de kunde göra om de
själva drack mer alkohol än vad de utifrån riktlinjer rekommenderade sina patienter att
göra. Detta kunde leda till skamkänslor och en ovilja att alls prata om alkohol med
patienterna (Broyles et al., 2012). Det visade sig också en skillnad i hur sjuksköterskorna
såg på olika patientgrupper gällande deras alkoholkonsumtion. De upplevde en större oro
om kvinnor, unga människor, studenter och arbetslösa hade en riskkonsumtion av alkohol.
Det fanns en större acceptans om de tyckte att patienterna hade kontroll på sina liv, till
exempel en god inkomst eller om patienten hade en högre utbildning. De beskrev också att
de kunde se mellan fingrarna vad gällde äldre människor som drack alkohol (Johanessen et
al., 2015; Lock et al., 2001). Sjuksköterskor som arbetade på mindre orter riskerade att ha
en bild av patienten sedan tidigare och detta kunde påverka dem i bedömningen av
huruvida patienten hade behov av stöd och hjälp för att minska sin alkoholkonsumtion
(Kennedy et al., 2016).

Ta sig tid och lyssna

Att ta sig tid och lyssna på patienter var något som ansågs betydelsefullt för att få ett
givande samtal med dem om deras alkoholvanor (Broyles et al., 2012; Kennedy et al., 2016;
Lock et al., 2001; Malan et al., 2015). I en stressad arbetssituation kunde detta upplevas
svårt att göra verklighet av, i synnerhet om patienten och sjuksköterskan inte kände
varandra väl. Sjuksköterskor beskrev att de inte ville komma till patienter som främlingar
och inkräkta på något så privat som hur mycket alkohol patienten drack (Johannessen et al.,
2015; Kennedy et al., 2016). De sjuksköterskor som arbetade patientnära och som lärde
känna patienten beskrev att närheten och den goda kontakten gav dem möjlighet att skapa
förtroende hos patienten så att en god vårdrelation kunde växa fram. Det beskrevs ge dem
möjligheten att se hela patienten, ta in dennes livsvärld och bekräfta för patienten att den
var sedd. Efter det beskrevs det vara lättare att samtala med patienten om dennes risk- eller
missbruk. Att vara öppen för vad patienten hade att säga och inte arbeta efter sin egen
agenda att få patienten att dricka mindre beskrevs vara framgångsrikt. Det fanns till
exempel patienter som berättade om det positiva med att dricka alkohol, eller att deras
alkoholkonsumtion var kopplad till deras sociala sammanhang. Några sjuksköterskor
kände stolthet att de i sin profession kunde ha en holistisk syn och lyssna på patienterna
(Broyles et al., 2012; Malan et al., 2015) När de hade en sådan kontakt med patienterna var
det enklare att diskutera alkohol med dem utan att de kände sig dömda. Detta gav
sjuksköterskorna möjligheter att stötta sina patienter till ett liv utan risk- eller missbruk
(Broyles et al., 2012; Lock et al, 2001; Malan et al., 2015). I patientens förändringsprocess
mot ett liv utan risk- eller missbruk beskrevs det viktigt ta reda på vad patientens
alkoholvanor grundade sig i, visa nyfikenhet inför vilka förhoppningar patienten själv
kände med att förändra sitt beteende, vad som upplevdes motiverade för patienten samt
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vilka hinder för förändring patienten upplevde. Det var mer framgångsrikt att lyssna på
patienten och samtala om för- och nackdelar med alkoholkonsumtion än att gå in i en
argumentation. Att börja argumentera om att alkohol är dåligt kunde leda till att patienten
inte ville berätta mer och att situationen därmed kunde låsa sig (Lock et al., 2001; Malan et
al., 2015).

Resultatsammanfattning

Många sjuksköterskor upplevde alkohol som ett känsligt ämne att tala med sina patienter
om. Det grundade sig i en ovilja att lägga sig i, sjuksköterskorna ansåg att alkohol var en
privat angelägenhet. De upplevde att det var svårt att nå fram till sina patienter i samtal om
alkohol, de fick ingen respons. Sjuksköterskorna upplevde obehag när patienterna i vissa
fall blev hotfulla eller aggressiva när ämnet togs upp. Många sjuksköterskor hade även en
rädsla för att försämra relationen med sina patienter om de tog upp frågan. Det beskrevs
hur vissa patienter ville avbryta kontakten och inte ta emot omvårdnad från sjuksköterskan
om alkohol kom på tal. Att ha kunskap om alkohol gav en större känsla av säkerhet hos
sjuksköterskorna. Tydliga rutiner beskrevs som ett sätt att underlätta arbetet med att
identifiera, behandla och följa upp patienter med risk- och missbruk av alkohol.
Sjuksköterskorna upplevde brist på kunskap när det kom till alkoholmissbruk, de
efterfrågade bland annat mer utbildning i terapeutiska och stödjande samtalstekniker samt
gränsvärden gällande riskbruk och missbruk. Det beskrevs att det var svårt att lägga egen
förförståelse åt sidan, sjuksköterskorna upplevde att deras egen förförståelse kunde
inkräkta på deras professionella roll vilket i sin tur kunde påverka bemötandet av
patienterna. Att ta sig tid och lyssna på vad patienterna hade att berätta var något som
sjuksköterskorna upplevde betydelsefullt även om det många gånger var svårt på grund av
tidspress.

.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Metoden som användes var lämplig att använda för att få en tydlig överblick över det valda
problemområdet. Denna studie bygger på kvalitativa artiklar. Henricson (2016) beskriver
att kvalitativ design grundar sig i den holistiska traditionen och har som avsikt att studera
individers upplevda erfarenheter av ett fenomen (a.a.) Genom att studera upplevda
erfarenheter hos personer i denna studie kunde svar för syftet tydliggöras. Intervjuer med
sjuksköterskor hade kunnat göras som alternativ till litteraturbaserad metod, dock ansågs
tidsperioden som fanns till förfogande för examensarbetet vara för knapp. I
forskningsarbeten med kvalitativ design är termerna trovärdighet, pålitlighet,
bekräftelsebarhet samt överförbarhet indikatorer på god vetenskaplig kvalitet (Henricson,
2016). Förförståelse diskuterades under hela studieprocessens gång. Då inga tidigare
erfarenheter av ämnet fanns ansågs risken vara liten att förförståelsen skulle påverka
studiens resultat. Pålitlighet och bekräftelsebarhet av en studie förstärks om författarna
diskuterat sin förförståelse (Henricson, 2016). Sökvägarna samt inklusions- och
exklusionskriterier är noggrant redovisade i denna studie vilket stärker pålitligheten enligt
Henricson (2016). Artikelsökningarna är systematiskt genomförda i olika databaser vilket
ytterligare kan stärka trovärdigheten (Henricson, 2016). I metoddelen är datainsamling,
urval samt analysprocessen väl beskriven vilket enligt Henricson (2016) kan öka
bekräftelsebarheten. Tillvägagångssättet vid sökningar samt de olika sökord som använts
har redovisats tydligt, bland annat i en lättöverskådlig tabell. Detta är ytterligare några
aspekter som enligt Henricson (2016) stärker pålitligheten. Artikelsökningarna
genomfördes i CINAHL, Pubmed och Medline då dessa behandlar artiklar med
omvårdnadsvetenskapligt perspektiv. Databasen MeSH var till hjälp då
omvårdnadstermerna skulle översättas till svenska för att få fram korrekta sökord. De lästa
artiklarna som låg till grund för denna studies resultat kvalitetsgranskades först gemensamt
efter mall beskriven av Friberg (2012), därefter diskuterades bedömningen gemensamt och
konsensus uppnåddes. Detta kan enligt Henricsson (2016) stärka trovärdigheten.
Anledningen till att artiklar som var genomförda tidigare än år 2000 exkluderades är att
kunskapen kring vården av dessa patienter utvecklas, liksom hur vården är organiserad
samt att kulturen i samhället kan förändras över tid. Studier där det enbart förekom barn
och ungdomar exkluderades då bemötandet av denna patientgrupp skiljer sig från övriga.
Fördelen med att inkludera studier från olika världsdelar är att det ger en nyanserad bild av
hur sjuksköterskors erfarenheter av mötet med patienter med risk- och alkoholmissbruk ser
ut internationellt. Nackdelen är att alkoholkulturen samt bemötandet av dessa patienter kan
skilja sig i olika världsdelar jämfört med Sverige. Efter närmare analys ansågs inte
erfarenheterna vad gäller bemötandet av dessa patienter skilja sig nämvärt mellan de olika
världsdelarna. Kvalitetsgranskningen innehöll flera begrepp som författarna till denna
studie inte var så bekanta med. Därför diskuterades innebörden av detta för att få en
djupare förståelse. Att författarna granskar artiklarna tillsammans stärker trovärdigheten
för en studie (Henricson, 2016). Eftersom artiklarna var skrivna på engelska användes
ibland Google Translate som hjälpmedel. Det kan ses som en svaghet i studien eftersom
översättningen kan påverka meningsbyggnader i textinnehållet, vilket kan leda till
feltolkning. Detta försökte undvikas i möjligaste mån genom kombinera Google Translate
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med MeSH samt Svenkskt-Engelskt lexikon. Det har också upplevts som en svårighet att
hantera det stora materialet som framkom, att analysera och få enhetliga tolkningar. Under
hela studieprocessen har författarna till denna studie diskuterat innebörden av artiklarna.
Handledare och studiekamrater har kritiskt granskat och reflekterat kring det framväxande
materialet. Dessa två åtgärder kan enligt Henricson (2016) vidtas för att stärka
trovärdigheten och pålitligheten av resultatet.

Resultaten i denna studie är grundat på sjuksköterskors erfarenheter i olika vårdkontexter,
vilket enligt Henricson (2016) kan stärka trovärdigheten. När de etiska ställningstagandena
gjordes diskuterades begreppet oredlighet inom forskning. Under studieprocessen
diskuterades medvetenheten kring förförståelse. Förförståelse innebär erfarenheter och
värderingar som författaren eller forskaren bär med sig innan studien och som kan påverka
dess resultat (Henricson, 2016). Medvetenhet kring förförståelse minskar risken för
oredlighet. Artiklarna som ligger till grund för resultatet har lästs noggrant och diskuterats
för att dess innebörd ska bli tydlig. Dessa åtgärder har vidtagits för att undvika oaktsam
oredlighet. För att undvika plagiering har källhänvisningar gjorts noggrant under arbetets
gång. Henricson (2016) beskriver att begreppen trovärdighet, pålitlighet och
bekräftelsebarhet måste vara verifierade innan det går att bedöma resultatens överförbarhet.
Med konsensus här innebär att resultatet kan vara överförbart i olika vårdkontexter. Om
resultaten är överförbart är enligt Henricson (2016) upp till varje läsare att avgöra.
Resultaten i denna studie är inhämtat från både öppen- och sluten vård. I de fall resultaten
varit bunden specifikt till en vårdkontext framgår detta. Om läsaren vet vilken vårdkontext
som resultatet är inhämtat från underlättar det för denne att avgöra huruvida resultatet är
överförbart (a.a.). Denna studies resultat kan vara överförbart till sjuksköterskor och annan
vårdpersonal både inom primärvård och sluten vård i Sverige och även internationellt.
Detta eftersom resultatet är inhämtat från flera individers olika upplevda erfarenheter både
inom och utom Europa samt både inom öppen- och sluten vård.

Resultatdiskussion

Av resultaten framkommer att sjuksköterskor upplever att alkohol är ett känsligt ämne att
samtala om med sina patienter. En orsak är att de upplever ett tabu kring riskbruk och
missbruk av alkohol och anser alkoholkonsumtion är en privat angelägenhet. Rädslor hos
sjuksköterskorna kan försämra kontakten med patienten, men även rädslor för att en del
patienter reagerar med ilska och i vissa fall blir hotfulla vid samtal om deras
alkoholkonsumtion. När sjuksköterskorna känner rädslor för patienters reaktioner kan det
grunda sig i tidigare erfarenheter. Det kan vara patienter som blivit utåtagerande samt
sjuksköterskors egna föreställningar om att risk- och missbruk av alkohol är belagt med
skam och skuld. Med ett risk- och missbruk av alkohol följer ofta skam och skuldkänslor
hos patienten som har detta, vilket leder till att det är speciellt viktigt för sjuksköterskan att
ha ett öppet förhållningssätt till patienten. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det svårt
att möta patientens livsvärld och ge en god vård om den som vårdar upplever situationen
vara påfrestande. Travelbee (1971) menar att det är lätt att bära med sig erfarenheter från
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tidigare möten och relationer in i det nya. Sjuksköterskor kan vara uppmärksam på om
patienter har tidigare erfarenheter som är anledningen till den skuld och skam de känner
kring sin alkoholkonsumtion. Sjuksköterskan behöver visa att patienten inte behöver
skämmas. Enligt Travelbee (1971) är det viktigt att sjuksköterskor är uppmärksamma på
om deras tidigare erfarenheter hindrar dem från att bygga en mellanmänsklig relation med
patienten. Det finns olika sätt för sjuksköterskor att hantera sina rädslor för att ta upp
ämnet alkoholkonsumtion med patienterna. En del sjuksköterskor kan undvika helt att ta
upp samtalsämnet, en del kan skylla på sin plikt att fråga alla patienter. Willman
konstaterar att arbeta med ett holistiskt synsätt innebär en öppenhet för alla delar i
patientens liv. Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är det viktigt att vara öppen och
följsam när frågor ställs till patienter och samma gäller då det kommer till att lyssna på vad
de har att berätta. Detta tankesätt kan hjälpa sjuksköterskor att få ett givande samtal med
patienten om dennes alkoholkonsumtion.

Av resultaten framkommer att sjuksköterskor upplever det fördelaktigt om de har
möjlighet att följa upp patienter med risk- eller missbruk med återbesök. Klang Söderqvist
(2013) beskriver att det inte räcker med enbart information för att stödja en patient till en
livsstilsförändring, exempelvis att konsumera mindre alkohol. Sjuksköterskan måste ha
stor förståelse för att levnadsvanor, däribland alkoholvanor är djupt rotade i varje individ.
Denna förståelse kan underlättas om patient och sjuksköterska lär känna varandra vid
återkommande möten. Många sjuksköterskor upplever brist på kunskap då det kom till att
stödja patienter med risk- eller missbruk. För att ge adekvat vård ska sjuksköterskor ha
kunskap och erfarenhet för att ha förmåga att se hur det är för den individ som vårdas och
vad hälsa och välbefinnande innebär för henne eller honom (Dahlberg & Segesten 2010).
Flera studier har visat att utbildning och kunskap gör skillnad för hur sjuksköterskorna
samtalar med patienter om deras alkoholvanor och om de gör det alls (Holmqvist et al.,
2007; Ycaza-Gutierrez, Wilson & Altman, 2015). Sjuksköterskor efterfrågar mer kunskap i
att kunna bemöta patienter på ett bra sätt i dessa samtal (Aalto, Pekuri & Seppä, 2001). Det
har visat sig att sjuksköterskor som fått utbildning känner sig mer kompetenta att diskutera
alkoholvanor med patienter (Thuy Tran, Stone, Fernandez, Griffiths & Johnson, 2009;
Fisher, Broomer, Friesth, Magee, & Frankel, 2014). Sjuksköterskor har enligt ICN (2012)
ett ansvar genom sin profession att tillgodogöra sig ny kunskap kontinuerligt för att
upprätthålla sin yrkeskunskap (ICN 2012). Det krävs kunskap hos sjuksköterskan för att på
ett professionellt sätt möta patienter med risk- eller missbruk av alkohol. Sjuksköterskor
kan ha svårt att lägga egna förförståelser åt sidan när de ska samtala med patienter om
deras alkoholkonsumtion. Detta riskerar att leda till godtyckliga bedömningar gällande
patientens alkoholkonsumtion och behovet av stöd för denna patientgrupp. Enligt ICN
(2012) är sjuksköterskor skyldiga att ge alla patienter likvärdig vård. Travelbee (1971)
beskriver betydelsen av att sjuksköterskan är uppmärksam på hinder för den
mellanmänskliga relationens framväxt. Därför är det viktigt att sjuksköterskan har en
självmedvetenhet om sin förförståelse och tränar på att lägga det åt sidan till förmån för att
göra bedömningar grundade på evidens och beprövad erfarenhet. Av resultaten
framkommer att sjuksköterskors privata syn på alkohol inverkar på hur de känner och
reagerar inför en patient med risk- eller missbruk. Enligt ICN (2012) har sjuksköterskor
ansvar att uppvisa respektfullhet, medkänsla och lyhördhet gentemot patienter oavsett vad
sjuksköterskan har för bakgrund och värderingar (ICN 2012). Kulturen på arbetsplatsen
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kan vara mer eller mindre negativt inställd till patienter med ett risk- eller missbruk.
Dahlberg och Segesten (2010) beskriver hur den rådande vårdkulturen på en arbetsplats
kan försvåra möjligheterna till ett vårdande klimat. Samtidigt anser sjuksköterskor att de
hade en viktig del i hälso-och sjukvårdens uppdrag att upptäcka patienter med ett risk- eller
missbruk av alkohol. Tillsammans med samhället har sjuksköterskan ett ansvar för att
initiera och främja insatser som tillgodoser allmänhetens och i synnerhet sårbara
befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (ICN 2012). Patienter med risk - och
missbruk av alkohol tillhör enligt Mäkäle (2015) en utsatt grupp. Därför är det viktigt att
det finns ett öppet arbetsklimat, med en accepterande syn på denna patientgrupp. Även
ICN (2012) beskriver att det är viktigt att sjuksköterskan kan medverka till en vårdkultur
där ett etiskt förhållningssätt och en öppen dialog främjas (ICN 2012). Sjuksköterskor
upplever det betydelsefullt att lyssna på patienten och förstå dennes livsvärld, kulturella
värderingar samt patientens sociala sammanhang för att kunna ha framgångsrika samtal
kring patientens bruk av alkohol. Resultaten tydliggör att sjuksköterskor upplever sig ha
goda möjligheter att skapa en trygg och förtroendefull relation till patienten. Detta leder till
att patienten kan vara öppen och våga samtala om sina problem. Sjuksköterskor känner att
det är betydelsefullt att se till hela patienten och inte enbart en individ med för stor
alkoholkonsumtion. Travelbee (1971) beskriver att i en mellanmänsklig relation finns
empati och sjuksköterskan ser hela patientens livsvärld. Detta är en grund för god
omvårdnad. Även Willman (2012) menar att det är viktigt att kunna stödja patienten till
hälsa och ta hänsyn till patientens livsvärld. Eriksson (1989) konstaterar att människans
hälsa står i beroende till den sociala och kulturella miljön. Detta bekräftar betydelsen att
sjuksköterskor ser hela patienten för att framgångsrikt kunna möta dem med risk- eller
missbruk av alkohol.

Konklusion

Av resultaten framkommer att sjuksköterskor upplever att alkohol är ett privat ämne och
något de inte vill lägga sig i. De upplever att det är ett svårt och känsligt ämne att samtala
om, det grundar sig i rädslor att framkalla hotfulla reaktioner samt försämra kontakten med
patienten. Den egna förförståelsen och den kulturella kontexten kring sjuksköterskan
påverkade denne i sin möjlighet att avgöra huruvida en patient hade ett risk- eller missbruk
av alkohol och var i behov av stöd. Mer kunskap är nödvändig för att sjuksköterskor ska
känna sig säkra i mötet med denna patientgrupp. Tydliga rutiner på arbetsplatsen
underlättar för sjuksköterskorna att identifiera och följa upp dessa individer.
Screeningformulär är ett bra verktyg att använda sig av i mötet med dessa patienter. Att
följa upp patienterna kontinuerligt gynnar vårdrelationen, det leder till att sjuksköterskan
och patienten fick god kontakt. Miljön på arbetsplatsen och kontakten med övriga
professioner i vården av patienter med risk- och missbruk har också en betydelsefull roll
för hur sjuksköterskan upplever sina möjligheter att stödja denna patientgrupp. Det är
viktigt att ha en god relation till patienten och lyssna och förstå när denne berättar om sin
alkoholkonsumtion för att stötta denne till ett liv utan risk- eller missbruk. Därför har också
organisationen en viktig roll och det är en fördel om sjuksköterskor ges möjlighet att följa
upp patienter med den här problematiken. Kunskap om alkohol och dess konsekvenser
samt uppmärksammandet av patienter med risk- och missbruk gör det lättare för
sjuksköterskor att möta denna patientgrupp.
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Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet

Resultaten kan användas för att ge ökad förståelse för hur mötet med denna patientgrupp
kan förbättras. Alkoholkonsumtion är ett skamfyllt ämne och sjuksköterskor riskerar att
göra godtyckliga bedömningar kring huruvida en patient har ett risk- eller missbruk samt är
i behov av stöd för att komma ifrån detta. Därför är det viktigt att sjuksköterskor har
kunskap och kompetens kring alkohol, vilka konsumtionsnivåer av detta som är riskabla
och skadliga, hur alkohol påverkar sjuka och medicinerade patienter samt kunskap kring
identifiering och uppföljning av dessa individer. Detta för att kunna ge risk- och
missbrukande patienter god vård. Utbildningsinsatser skulle kunna ske för att öka
kompetensen hos sjuksköterskor. Likaså är det viktigt att det finns rutiner på arbetsplatsen
gällande vården av denna patientgrupp och god kontakt mellan de olika professioner och
vårdgivare som ska samarbeta kring en patient med problematiken. Ytterligare forskning
behövs för att få större kunskap kring tecken på risk- eller missbruk av alkohol. Även
kunskap kring hur dessa patienter ska bemötas för att minska risken för negativa reaktioner
behövs.



21

REFERENSER

Artiklar som ligger till grund för resultatet är markerade med *

Aalto, M., Pekuri, P. & Seppä, K. (2001). Primary health care nurses and physicians
attidtudes, knowledge and beliefs regarding brief intervention for heavy drinkers.
Addiction, 96, 305-311.

Agardh, E., Danielsson, A., Ramstedt, M...Allebäsk, P. (2016).Alcohol-attributed disease
burden in four Nordic countries: a comparison using the Global Burden of Disease, Injuries
and Risk Factors 2013 study. Addiction, 111(10), 26-30.

*Bernstein, E, Topp, D., Shaw, E., Girard, C., Pressman, K., Woolcock, E., & Bernstein,
J. (2009) A Preliminary Report of Knowledge Translation: Lessons From Taking
Screening and Brief Intervention Techniques From the Research Setting Into Regional
Systems of Care. The Society for Academic Emergency Medicine, 16 (11), 1225-33.

*Broyles, L., Rodriguez, K., Kraemer, K., Sevick, M-A., Price, P. & Gordon, A. (2012). A
qualitative study of anticipated barriers and facilitators to the implementation of nurse
delivered alcohol screening, breef intervention, and refferal to treatment for hospitalized
patients in a veterans affairs medical center. Addiction science & clinical practice, 7 (7),
1-20. Doi: 10.1186/1940-0640-7-7

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2016). PM Alkoholkonsumtionen
i Sverige 2016. Hämtad 2017-12-13 från
http://can.se/contentassets/a8468b91e8a04076aed848f8c52ade01/alkoholkonsumtionen-i-
sverige-2016_pm.pdf

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010) Hälsa och vårdande i teori och praxis. 1:a uppl.
Stockholm: Natur & kultur.

Eriksson, K. (1989). Hälsans ide. Uppl. 2. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

European Comission. (2010). EU citizen’s attitudes towards alcohol. Hämtad 2018-11-09
från http://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_331_en.pdf

Fisher, M.J., Broome, M.E., Friesth, B.M., Magee, T., & Frankel, R.M. (2014). The
effectivness of a brief intervention for emotion-focused nurse-parent communication.
Patient Education and Counceling, 96, 72-78.

http://can.se/contentassets/a8468b91e8a04076aed848f8c52ade01/alkoholkonsumtionen-i-sverige-2016_pm.pdf
http://can.se/contentassets/a8468b91e8a04076aed848f8c52ade01/alkoholkonsumtionen-i-sverige-2016_pm.pdf
http://can.se/contentassets/a8468b91e8a04076aed848f8c52ade01/alkoholkonsumtionen-i-sverige-2016_pm.pdf


22

Friberg, F. (2014). Att bidra med evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av
kvalitativ forskning. F Friberg (red), Dags för uppsats: vägledning för litteraturbaserade
examensarbeten, (2 rev. uppl.). Lund: Studentlitteratur.

Folkhälsomyndigheten. (2017). Riskkonsumtion av alkohol, Hämtad 2017-12-09 från
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-
utveckling/levnadsvanor/alkohol-riskkonsumtion/

Holmqvist, M., Bendtsen, P., Spak, F., Rommelsj, A. Geirsson, M. & Nilsena, P. (2008).
Asking patients about their drinking: A national survey among primary health care
physicians and nurses in Sweden. Addictive Beahviours, 33, 301-314.

Henricson, M. & Billhult, A. (2012). Kvalitativ design. I M Henricson. (Red.).
Vetenskaplig Teori och Metod: från idé till examination inom omvårdnad. (Uppl 1. s. 129-
137). Lund: Studentlitteratur.

Indave, BI., Pulido, J., Colell-Ortege, E., Ruiz-Garcia, M, Bartoli, M. & Barrio, G. (2014).
Population-based studies on alcohol-related harm in Spain. Espanol Salud Publica, 88 493-
513. Doi: 10.4321/S1135-57272014000400005.

International Council of Nurses. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk
sjuksköterskeförening, Övers. Rev. utg.). Hämtad från Svensk sjuksköterskeförenings
webbplats: http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-
forsjukskoterskor

*Johanessen, A., Engedal., & Helvik, A-S. (2005). Use and misuse of alcohol and
psychotropic drugs among older people: Is that an issue when services are planned for and
implemented. Scandinavian Journal of Caring Science, 29, 325-332. Doi:
10.1111/scs.12166.

*Johansson, K., Åkerlind, I., & Bendtsen, P. (2005). Under what circumstances are nurses
willing to engage in brief alcohol interventions? A qualitative study from primary care in
Sweden. Addictive Behaviors, 30, 1049-1053.

Klang Söderkvist, B. (red.) (2013). Patientundervisning. (3., uppdaterade uppl.) Lund:
Studentlitteratur.

Kraus, L. et al. (2016). ESPAD report 2015 - Results from European School Survey Project
on Alcohol and Other Drugs. Hämtad 2018-10-05 från
http://www.espad.org/sites/espad.org/files/ESPAD_report_2015.pdf

*Kennedy, A., Mellor., D., McCabe., M., Ricciardelli., M., Brumby., S., Head., A &
Mercer- Grant, S. (2013). Training and experience of nurses in responding to alcohol
misue in rural communities. Public Health Nursing, 30, 332-342. Doi: 10.1111/phn.12029.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/alkohol-riskkonsumtion/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-utveckling/levnadsvanor/alkohol-riskkonsumtion/
http://www.espad.org/sites/espad.org/files/ESPAD_report_2015.pdf


23

*Keurhorst, M., Heinen, M., Colom, J., Linderoth, C., Mussener, U., Okulicz-Kozaryn, K.,
Palacio-Vieira, J., Segura, L., Silfversparre, F., Słodownik, L., Sorribes, E., Laurant, M. &
Wensing, M. (2016) Strategies in primary healthcare to implement early identification of
risky alcohol consumption: why do they work or not? A qualitative evaluation of the
ODHIN study. BMC Family Practice 17, 70-86.Doi: 10.1186/s12875-016-0461-8

*Lock, C,A., Kaner, E., Lamont, S. & Bond, S. (2001) A qualitative study of nurses’
attitudes and practices regarding brief alcohol intervention in primary health care. Issues
and Innovations in Nursing Practice, 39(4), 333-342.

Mäkelä, P., Herttua, K. & Martikainen, P. (2015) The socioeconomic differences in
alcohol-related harm and the effects of alcohol prices on them: a summary of evidence
from Finland. Alcohol and alcoholism, 6, 661-669.

*Malan, Z., Mash, R. & Everet-Murphy, K. (2015) Qualitative evaluation of primary care
providers experiences of a training programme to offer brief behaviour change counselling
on risk factors for non-communicable diseases in South Africa. BMC Family Practice 16,
101-111. Doi: 10.1186/s12875-015-0318-6.

*McNeely, J., Kumar., C., Rieckmann., T., Sedlander, E., Farkas, S., Chollak, C., Kannry,
J., Vega, A., Waite, E., Peccoralo, L., Rosenthal, R., McCarty, D. & Rotrosen, J. (2018).
Barriers and facilitators affecting the implementation of substance use screening in primary
care clinics: a qualitative study of patients, providers, and staff. Addiction Science &
Practice 13, 1-15. Doi https://doi.org/10.1186/s13722-018-0110-8

Nyamathi, A., Shoptaw, S., Cohen, A., Greengold, B., Nyamathi, K., Marfisee, M...Leake,
B. (2010). Effect of motivational interviewing on reduction of alcohol use. Drug and
Alcohol Dependence, 107, 23-30.

Regeringen. (2008). Regeringens Proposition 2007/08:110 - En Förnyad Folkhälsopolitik.
Hämtad 2018-01-07 från
http://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-
fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110

Robertson, K., Tustin, K. (2014). Students Who Limit Their Drinking, as Recommended
by National Guidelines, Are Stigmatized, Ostracized, or the Subject of Peer Pressure:
Limiting Consumption Is All But Prohibited in a Culture of Intoxication. Substance Abuse:
Research and Treatment, 12, 1-9.

Rolland, B., de Chazeron, I., Carpentier, F., Moustafa, F., Viallon, A., Jacob, X...Brousse,
G. (2017). Comparison between the WHO and NIAAA criteria for binge drinking on
drinking features and alcohol-related aftermaths: Results from a cross-sectional study
among eight emergency wards in France. Drug and Alcohol Dependence,175, 92-98.

http://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110
http://www.regeringen.se/49bbde/contentassets/e6210d374d4642328badd71f64ca9846/en-fornyad-folkhalsopolitik-prop.-200708110


24

Sarasa-Renado, A., Sordo, L., Molist, G., Hoyos, J., Guitart, AM. & Barrio, G. (2014).
Health and social harm related to alcohol. Revista Espanol Salud Publica, 88, 469-91. Doi:
10.4321/S1135-57272024000400004

*Schneider, M., Chersich, M., Temmerman, M., Parry, C.D. (2016). Addressing the
intersection between alcohol consumption and antiretroviral treatment: needs assessment
and design of interventions for primary healthcare workers, the Western Cape, South
Africa. Globalization and Health, 12, 1-12. Doi: 10.1186/s12992-016-0201-9

Segesten, K. (2014). Att välja modell för examensarbete. I F. Friberg, (Red.), Dags för
uppsats (s. 97-100). Uppl. 2:4. Lund: Studentlitteratur.

SFS 1988:870. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Hämtad 2018 09 04. Från:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-
1988870-om-vard-av-missbrukare-i-vissa-fall_sfs-1988-870

SFS 2001:453 Socialtjänstlagen. Hämtad 2018 09 04. Från:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/socialtjanstlag-2001453_sfs-2001-453

Socialstyrelsen. (2017a). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende.
Hämtad 18 september, 2018. Från:
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende

Socialstyrelsen (2017b) Psykiatrikoder. Hämtad 10 oktober 2018. Från:
http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder/diagnoskodericd-10/psykiatrikoder

Tran, DT., Stone, AM., Fernandez, RS., Griffiths, RD., Johnson, M. (2009). Changes in
general nurses knowledge of alcohol and substance abuse and misuse after education.
Perspectives in Psychiatric Care, 45, 128-139.

Travelbee, J. (1971). Interpersonal aspects of nursing. (2. uppl.) Philadelphia: Davis.

Wadd, S. & Papadopoulus, C. (2014). Drinking behaviour and alcohol-related harm
amongst older adults: analysis of existing UK datasets. BMC Research Notes, 7, 1-9.

*Vargas, D & Luis, M,A. (2008). Alcohol, alcoholism and alcohol addicts: conceptions
and attitudes of nurses from district basic health centers. Revista Latino-americana
Enfermagem, 16, 543-50.

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad 2018-10-09 från
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-
forskningssed_VR_2017.pdf

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjermissbrukochberoende
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf
https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1529480532631/God-forskningssed_VR_2017.pdf


25

Willman, A. (2011). Hälsa och välbefinnande. I A-K. Edberg & H. Wijk, (Red.),
Omvårdnadens grunder - hälsa och ohälsa. Uppl. 1:4. Lund: Studentlitteratur

Wiklund Gustin, L. (2014). Substansbrukssyndrom. I I. Skärsäter, (Red.), Omvårdnad vid
psykisk ohälsa - på grundläggande nivå (s. 163-184). Uppl 2:2. Lund: Studentlitteratur.

WMA. (2017). WMA declaration of Helsinki - etichal principles for medical research
involving human subjects. Hämtad 2017-12-13 från https://www.wma.net/policies-
post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-
human-subjects/

Wramner, B., Pellmer Wramner, K. & Hellström, C. (2011). Beroende och droger:
förekomst, effekter, förändringsmöjligheter. (1. uppl.) Lund: Studentlitteratur

https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/
https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/


Bilaga 1. Kvalitetsgranskning enligt Friberg (2012)

- Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och
avgränsat?

- Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?

- Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i bakgrunden? Hur är den i
så fall beskriven?

- Vad är syftet? Är det klart formulerat?

- Är metoden beskriven?

- Hur är undersökningspersonerna beskrivna eller situationerna beskrivna?

- Hur har data analyserats?

- Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?

- Vad visar resultatet?

- Hur har författarna tolkat studiens resultat?

- Hur argumenterar författarna?

- Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?

- Finns det en återkopping till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter?

- Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet?



Bilaga 2. Översikt över analyserade artiklar

Titel: Under what circumstances are nurse willing to engage in brief alcohol interventions? A
qualitative study from primary care in Sweden

Författare: Bendtsen, P., Johansson, K., & Åkerlind, I.

Tidskrift: Addictive Behaviors Årtal: 2005 Land: Sverige

Syfte: Syftet var att undersöka under vilka omständigheter sjuksköterskor i primärvård var villiga att
arbeta med alkoholintervention.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Fokusgruppintervjuer med tre grupper om nio, sex och elva
sjuksköterskor som arbetar inom primärvård. Intervjuerna spelades in och inspelningarna analyserades
med hjälp av ett datorprogram som hette QSR NUD*IST 4.0.

Urval: Sjuksköterskor som arbetade i primärvården; 9 från en större stad och 17 från en mindre ort
deltog.

Etiskt godkännande: Godkänd av etisk kommitté.

Resultat: Sjuksköterskorna kände sig otillräckliga på grund av bristande tid och kunskap trots att de
att de fått utbildning i ämnet. Detta genererade i att de inte vågade ta upp diskussion om alkohol med
sina patienter. En del upplevde också att det var svårt att ta upp ämnet alkoholkonsumtion med sina
patienter då de ansåg det vara ett privat ämne.

Titel: Training and Experience of Nurses in Responding to Alcohol Misuse in Rural Communities

Författare: Kennedy, AJ., Mellor, DP., McCabe, M., Ricciardelli, L A., Brumby, S., Head, A.,
Mercer-Grant, C. & Bus, B.

Tidskrift: Public Health Nursing Årtal: 2013 Land: Australien

Syfte: Undersöka sjuksköterskors erfarenheter av att bemöta patienter med missbruk av alkohol samt
av att delta i alkoholinterventionträningsprogram.

Metod: Fenomenologisk metod. Semistrukturerade telefonintervjuer utifrån ett schema för att svara på
syftet av 15 sjuksköterskor (fyra män, elva kvinnor). Intervjuerna spelades in och skrevs ner.
Resultatet analyserades med en interpretativ fenomenologisk analys. Tre erfarna forskare analyserade
materialet först var för sig och sedan som en grupp för att finna teman.

Urval: Sjuksköterskor som arbetade på mottagningar på landsbygden.

Etiskt godkännande: Ja, studien var godkänd av universitetets etiska kommitté.

Resultat: Svårt att ta upp ämnet, situationen kunde bli obehaglig, kunskap var viktigt för att diskutera
alkohol, svårt med förförståelse kring patienterna.



Titel: A qualitative study of anticipated barriers and facilitators to the implementation of nurse-
delivered alcohol screening, brief intervention and referral to treatment to hospitalized patients in a
veterans affairs medical center.

Författare: Broyles, L.M., Rodriguez, K.L., Kraemer, K.L., Sevick, M.A., Price, P.A., & Gordon,
A.J.

Tidskrift: Addiction Science & Clinical Practice Årtal: 2012 Land: USA

Syfte: att ta reda på möjligheter och hinder med screening av alkoholanvändning, korta motiverande
samtal och remiterring till ytterligare behandling utförd av sjuksköterskor.

Metod: Grounded Theory. Intervjuer i fokusgrupper av 33 sjuksköterskor. Intervjuerna blev inspelade.
Analysen skedde med grounded theory-modell för att få fram teman.

Urval: Sjuksköterskor från både kirurgiska och medicinska avdelningar.

Etiskt godkännande: Godkänd av en etisk kommitté samt granskningsnämnden för VA Pittsburgh
Healthcare System.

Resultat: Sjuksköterskorna upplevde att det fanns flera hinder med att utföra screening och samtal
med patienter om alkohol; kunskapsbrist, rutiner på arbetsplatsen saknades för att få hjälp av andra
professioner kring vård av risk-och missbrukare, svårt att använda sig av screeningprotokoll, ont om
tid och svårt att prata med patienter i sjukhusmiljö.

Titel: Alcohol, alcoholism and alcohol addicts: conceptions and attitudes of nurses from basic health
centers

Författare: Vargas, L., Villar Luis, M.A.

Tidskrift: Rev Latino-am Enfermagem Årtal: 2008 Land: Brasilien

Syfte: Ta reda på sjuksköterskors attityder och inställningar gentemot alkohol, alkolism och missbruk.
Intervjuerna spelades in och skrevs ner. Innehållsanalys och temananalys användes.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Semistrukturerade intervjuer.

Urval: Sjuksköterskor från tre primärvårdsinrättningar.

Etiskt godkännande: Etiska överväganden är tydliggjorda. Informerat samtycke har givits och
sjuksköterskorna har anonymiserats.

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskorna i studien har en accepterande attityd gentemot måttlig
al alkoholkonsumtion. De ansåg däremot att alkoholism är en potentiellt dödlig sjukdom och
associerar det med att patienten själv har ett val när det kommer till att missbruka alkohol. Författarna
till studien föreslår att denna grupp ska få utbildning i vård och prevention av skador och sjukdomar
relaterade till alkoholmissbruk.



Titel: A qualitative study of nurses’ attitudes and practices regarding brief alcohol intervention in
primary hehealth care

Författare: Lock, C., Kaner, E., Lamont, S., & Bond, S

Tidskrift: Journal of Advanced Nursing Årtal: 2002 Land: England

Syfte: Att undersöka primärvårdsarbetande sjuksköterskors attityder gentemot
alkoholintervention och ta reda på varför det är underprioriterat.

Metod: Grounded Theory. Intervjuer med en eller två sjuksköterskor åt gången (totalt 24
sjuksköterskor) som spelades in. Grounded theory-modell användes för datainsamling och analys.

Urval: Sjuksköterskor som hade tidigare erfarenhet av att arbeta med alkoholprevention.

Etiskt godkännande: Författarna sökte inte etiskt godkännande på grund av att inga patienter deltog.
Etiska överväganden. Sjuksköterskornas deltagande var helt frivilligt med informerat samtycke. Alla
deltagare anonymiserades, grundmaterialet förvarades i låst utrymme. Inga patientuppgifter
behandlades i studien.

Resultat: Många sjuksköterskor hade möjlighet att delta i alkoholintervention med sina patienter,
dock var de dåligt förberedda med kunskap inför detta arbete då de upplevde att det var ett svårt ämne
att ta upp. Patienterna kunde reagera negativt, rädsla att försämra vårdrelationen, vissa sjuksköterskor
hade större acceptans mot att vissa patientgrupper konsumerade alkohol, viktigt med en god relation
till patienten för att stötta denne i sin alkoholkonsumtion.

Titel: Use and misuse of alcohol and psychotropic drugs among older people: Is that an issue when
services are planned for and implemented

Författare: Johanessen, A., Engedal., & Helvik, A-S

Tidskrift: Scandinavian Journal of Nursing Science Årtal: 2015 Land: Norge

Syfte: Att undersöka vårdpersonalens uppfattningar och erfarenheter av alkoholmissbruk och
användning av psykotropa läkemedel bland äldre, samt i vilken utsträckning det är ett problem när
hälsovårdstjänster planeras och genomförs.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Individuella intervjuer enligt schema. Följdfrågor som uppkom vid
en intervju skrevs ned och frågades vid nästa intervju. Intervjuerna spelades in, skrevs ner och
innehållet analyserades med innehållsanalys.

Urval: Hälso- och sjukvårdsvårdpersonal som arbetar med äldre, 13 distriktssköterskor, två
arbetsterapeuter och en fysioterapeut.

Etiskt godkännande: Godkänd av etisk kommitté.

Resultat: Resultatet visade bristande uppmärksamhet för patienter med missbruk av alkohol och andra
psykotropa läkemedel. Ämnet ansågs också vara svårt att samtala om med patienter eftersom det
upplevdes privat. Den deltagande personalen önskade få tydligare rutiner för ett bättre samarbete
inom hälso- och sjukvården, samt bättre kunskaper och färdigheter gällande alkohol och
läkemedelsmissbruk.



Titel: Qualitative evaluation of primary care providers experiences of a training programme to offer
brief behaviour change counselling on risk factors for non-communicable diseases in South Africa

Författare: Malan, Z., Mash, R. & Everet-Murphy, K.

Tidskrift: BMC Family Practice Årtal: 2015 Land: Sydafrika

Syfte: Syftet var att undersöka hur träningsintervention förändrade primärvådpersonals uppfattning
om deras förmåga att hålla rådgivning i beteendeförändring.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Först gruppintervjuer sedan enskilda intervjuer med öppna frågor.
Dessa spelades in och skrevs ner. Innehållsanalys tillämpades för att få ut teman ur materialet.

Urval: Från både privat och offentlig primärvård deltog 18 läkare och 23 sjuksköterskor.

Etiskt godkännande: Informerat samtycke erhölls från samtliga deltagare. Alla deltagare var
skyddade genom integritet och sekretess. Godkänd av etisk kommitté.

Resultat: Resultatet visade att träning och kunskap var viktigt för primärvårdpersonalens förmåga att
hålla rådgivande samtal Dock upplevde de fortfaranande att tidsbrist, underbemanning, dålig
kontinuitet i vården försvårade att hålla rådgivande samtal i beteendeförändring (om
alkoholkonsumtion och andra livsstilsvanor).

Titel: Adressing the intersection between alcohol consumption and the antiretroviral treatment: needs
assesement and design of interventions for primary healthcare workers.

Författare Schneider, M., Chersich, M., Temmerman, M., Parry, C.D.

Tidskrift: Globalization And Health Årtal: 2016 Land: Sydafrika

Syfte: Syftet var att förstå sjukvårdspersonal i Primärvårdens bemötande av patienter med riskbruk av
alkohol och samtidig konsumtion av anteretrovirala läkemedel

Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Intervjuer i grupper indelade efter olika professioner. Öppna frågor
ställdes. Intervjuerna spelades in, skrevs ner och tematisk innehållsanalys användes.

Urval: Sjuksköterskor, läkare och hälsorådgivare som arbetade med primärvård.

Etiskt godkännande: Av Etisk Kommitté

Resultat: Sjuksköterskorna efterfrågade mer träning i gränsvärden för riskabel alkoholkonsumtion. De
skulle ha bättre träning i hur man bemöter patienter med risk- och missbruk. En del sjuksköterskor
ville inte lägga sig i patienternas alkoholkonsumtion.



Titel: Strategies in primary healthcare to implement early identification of risky alcohol consumption:
why do th they work or not? A qualitative evaluation of the ODHIN study

F Författare: Keurhorst, M., Heinen, M., Colom, J., Linderoth, C., Mussener, U., Okulicz-Kozaryn,
K., Palacio-Vieira, J., Segura, L., Silfversparre, F., Slodownik, L., Sorribes, E., Laurant, M. &
Wensing, M.

Tidskrift: BMC Family
Practice

Årtal: 2016 Land: England, Katalonien, Sverige, Polen samt
Nederländerna

Syfte: Syftet var att undersöka vilka faktorer som påverkar implementering för screening och
motiverande samtal.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna skedde efter ett schema. De spelades in och
transformerades till skrift. Resultatet från de olika länderna kodades först, översattes sedan till
engelska. Därefter utfördes en innehållsanalys.

Urval: Sjuksköterskor och läkare som arbetade inom primärvården i olika länder.

Etiskt godkännande: Etiskt godkännande från etisk kommitté i varje land.

Resultat: Kunskap, kompetens och rutiner ansågs viktiga för att kunna screena och genomföra
motiverande samtal och interventioner.

Titel: Barriers and facilitors affecting the implementation of substance use screening in primary care
clinics: a qualititative study of patients, providers and staff

Författare: McNeely, J., Kumar, P C., Rieckermann, T., Sedlander, E., Farkas, S., Chollak, C.,
Kannry, J L., Vega, A., Waite, Eva A., Peccoralo, L A., Rosenthal, R N., McCarty, D.

Tidskrift: Addiction Science & Clinical Practice Årtal: 2018 Land: USA

Syfte: Syftet var att identifiera aktuella screeningmetoder inom primärvård, samt hur dessa metoder
användes, svårigheter och möjligheter och vilka rutiner dessa primärvårdskliniker har.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Gruppintervjuer, vilka spelades in och omvandlades till skrift.
Tematisk analys användes för att identifiera teman.

Urval: Totalt 67 informanter indelade grupper om patienter, läkare, sjuksköterskor och medicinska
assistenter som arbetar med primärvård.

Etiskt godkännande: Godkänd av etisk kommitté.

Resultat: Viktigt att prata med patienter om deras alkoholkonsumtion enligt vårdgivare. Universell
screening är det bästa sättet. Det kunde vara svårt att screena av orsaker olika orsaker. Kunskap och
utbildning efterfrågas.



Titel: Factors Underlying Quality Problems with Alcohol Screening Prompted by a Clinical Reminder
in Primary Care: A Multi-Site Qualitative Study

Författare: Williams, E C., Achtmeyer, C E., Rachel, M N., Thomas, M., Grossbard, J R,. Lapham, G
T., Chavez, L J., Ludman, E V., Berger, D & Bradley, K A.

Tidskrift: Journal of General Internal Medicine Årtal: 2015 Land: USA

Syfte: syftet var att undersöka sjukvårdspersonals erfarenheter av att identifiera patienter med risk-
och missbruk av alkohol.

Metod: Kvalitativ innehållsanalys. Observationer av läkare och sjuksköterskor i mötet med patienter.
Anteckningar gjordes av forskarna och analyserades på ett iterativt sätt med hjälp av tematisk
kodning.

Urval: Från vårdcentraler deltog 28 sjuksköterskor och 40 läkare.

Etiskt godkännande: Etiskt godkännande från etisk kommitté samt informerat samtycke.

Resultat: Det fanns olika sätt för vårdpersonal att screena och prata med patienter som har
alkoholproblem.

https://link.springer.com/journal/11606
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