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Överkonsumtion av alkohol har blivit ett stort hälsoproblem i samhället. En ökande 

acceptans bland folket har lett till ett missbruk i många fall. Det återstår fortfarande mycket 

att diskutera angående detta hälsoproblem, inte minst bland vårdpersonalen. Syftet med 

denna litteraturöversikt var att undersöka faktorer som påverkar sjuksköterskors möte med 

personer med ett alkoholmissbruk. Den metod som användes var litteraturöversikt enligt 

Fribergs beskrivning. Artiklarna som användes var både kvantitativa och kvalitativa. 

Resultaten visade tre områden; sjuksköterskans attityd gentemot alkohol och 

alkoholmissbruk, sjuksköterskans kunskap om alkoholmissbruk samt sjuksköterskans 

rädsla för patientens reaktioner. Alla dessa tre områden påverkar sjuksköterskors möte med 

personer med alkoholmissbruk. 
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Overconsumption of alcohol has become a major health issue in society. A growing 

acceptance among people has led to a misuse of alcohol in many cases. It still remains a lot 

to discuss about this health issue, not least among health workers. The subject of this 

literature review was to examine factors that affect nurses encounters with people who 

abuse alcohol.  The method used was a literature review according to Friberg. The articles 

that were used were both quantitative and qualitative. The results showed three subjects; 

nurses’ attitude towards alcohol and alcohol abuse, nurses’ knowledge about alcohol abuse 

and nurses’ fear of patients reactions. All these three subjects affect nurses’ meetings with 

people who abuse alcohol. 
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INLEDNING 

Sverige har en låg alkoholkonsumtion i jämförelse med andra europeiska länder, dock har 

trenden vänt och alkoholkonsumtionen har ökat i Sverige sedan 1990-talet och de som 

konsumerar mest alkohol är unga i åldrarna 16-24 år. Antalet storkonsumenter av alkohol 

är beräknat till mer än 100 000 i Sverige och en person som storkonsumerar alkohol 

riskerar alkoholskador. Antalet av dem som har stora problem med alkohol är mellan 

50 000 – 100 000 (Socialstyrelsen, 2010). Enligt Centralförbundet för alkohol och 

narkotika (CAN, 2005) är vårdplatser för alkoholmissbrukare inom socialtjänsten och 

sjukvård över 10 000. Kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige beräknas till 150 

miljarder kronor per år (Folkhälsoinstitutet, 2009).   

Enligt Folkhälsoinstitutet (2009) är alkoholfrågor och rådgivning om alkohol en av de mest 

effektiva förebyggande insatserna som hälso- och sjukvården kan genomföra. Genom detta 

kan alkoholkonsumtionen minska för fler personer. Att ställa frågor om patientens 

alkoholvanor har blivit vanligare men fortfarande inte tillräckligt ofta (a.a.).  

Efter att ha fått egna erfarenheter av att möta patienter med alkoholmissbruk har frågan om 

vad som påverkar i sjuksköterskans möte med personer med alkoholmissbruk dykt upp. 

Kunskaper om hur sjuksköterskor kan möta dessa patienter behöver utvecklas för att på ett 

adekvat sätt kunna möta deras behov. Detta kan i framtiden leda till ökade möjligheter att 

ge en god omvårdnad för de patienter som drabbats av ett alkoholmissbruk.  

BAKGRUND 

Alkoholmissbruk  

Det är svårt att beskriva hela omfattningen av ett alkoholmissbruk då gränserna är flytande 

mellan bruk, missbruk och beroende av alkohol. Ibland förekommer även begreppet tunga 

missbrukare och detta innefattar beroende, missbruk, storkonsumtion och 

intensivkonsumtion samt riskbruk (Socialstyrelsen, 2010). Alkoholism definieras som; 

alkoholberoende, överkonsumtion och sociala konsekvenser (Nationalencyklopedin, 2009).  

Conklin och Tiffany (2000) beskriver att alkoholberoende är ett beroende som styr över en 

persons liv. En till synes normal person kan bli våldsam, obscen och helt olik sitt normal 

jag. För många är detta sug eller beroende själva dilemmat eller kärnan till ett missbruk. 

För forskarna är detta sug intressant eftersom det påverkar individer på ett sätt som det inte 

borde göra (a.a.).  
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Conklin och Tiffany (2000) menar att suget kan utlösas av stimuli, exempel att en person 

ser ett glas öl eller en flaska vin. För den som är alkoholmissbrukare kan detta vara nog för 

att få ett återfall. Begäret blir alldeles för stort för att motstå och skapar ett behov som 

måste tillfredställas. Detta begär kan hos en person med alkoholmissbruk utlösas av en 

situation eller en plats. Hjärnan blir då utsatt för ett inlärt stimuli som utlöser en respons 

eller handling. Detta kan behandlas med medicinering och här är forskarna oense. En del 

anser att det är bra att ersätta alkohol med en annan signalsubstans för att minska 

suget/begäret medan andra motsätter sig detta för att det istället leder till ett drogmissbruk 

(a.a.). 

Diagnostisering 

För att avgöra om en patient är beroende av alkohol används olika instrument som 

exempelvis DSM-IV (Diagnostic and statistical manual of mental Disorders, fourth 

edition).  Detta instrument används vid beskrivning samt diagnostisering av psykiska 

problem. Patientens tillstånd kodas utifrån specifika kriterier som ska fungera som stöd och 

vägledning vid läkarens diagnostisering. Kliniska erfarenheter och professionell kunskap är 

en förutsättning för den som ska utföra bedömningen. DSM-IV används i kombination 

med diagnostikinstrumentet ICD 10 (International classification of Diseases) som kodar 

både det psykiatriska och somatiska området (Andersson Höglund & Hedman Ahlström, 

2001).  

Kriterierna för DSM-IV vid alkoholmissbruk är; fortsatt användning av alkohol trots 

kroppsliga, psykiska och sociala skador, upprepad alkoholkonsumering i tillstånd där detta 

är fysiskt riskfullt, upprepad alkoholförbrukning som har avstyrt vitala sociala skyldigheter 

samt upprepade alkoholrelaterade lagförbrytelser. Detta ska också ha pågått under en 

längre tidsperiod (Sögaard, 2009). 

Lagar och förordningar som styr vården av personer med alkoholmissbruk 

Om en person är högkonsument av alkohol leder det ibland till kontakt med olika 

vårdformer, exempelvis med somatisk och psykiatrisk vård eller med socialtjänsten. De 

faktorer som styr huruvida missbrukarna får kontakt med en viss vårdform är beroende av 

rådande vårdideologi, vårdens organisation, tillgängliga resurser och andra faktorer som 

kan förändras över tid. Därmed kan antalet vårdtillfällen påverkas utan att antalet 

missbrukare förändras (Folkhälsoinstitutet, 1997). 

Fram till 1981 var det Nykterhetsvårdlagen (SFS 1954:579) som reglerade ingripanden vid 

missbruk. Efter år 1981 gäller Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) och Lagen om vård av 

missbrukare i vissa fall (SFS 1988:870). Under 1970-talet kom över 50 000 människor 

årligen i kontakt med kommunernas socialvård på grund av alkoholmissbruk. Mellan 1982 

och 1983 steg antalet intagningar i hem för vård eller boende från cirka 10 000 till cirka 

17 000 (Folkhälsoinstitutet, 1997).  
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Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) anger att all verksamhet ska präglas av en helhetssyn och 

tro på människans individuella kunnande att bearbeta sin situation. Socialtjänstlagen kom 

år 1982 och reviderades 1998. Samhällets socialtjänst ska på demokratins och 

solidaritetens grund främja människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktivt delta i samhällslivet. Socialtjänsten ska under hänsynstagande till 

människans ansvar för sin och andras sociala situation, vara inriktad på att frigöra och 

utveckla enskildas och gruppers egna resurser. Verksamheten ska bygga på respekt för 

människornas autonomi och okränkbarhet. Socialtjänstlagen reglerar också kommunernas 

grundläggande ansvar för individer med nedsatta funktioner. Socialtjänstlagen ska verka 

för individer med psykisk ohälsa, som har svårigheter i sin livsföring, för att dessa ska ha 

möjlighet till att delta i samhällets samhörighet samt leva som andra. Individen ska också 

erbjudas en meningsfull sysselsättning och få bo på ett sätt som är anpassat för dennes 

behov av särskilt stöd (a.a.). 

Lag om vård av missbrukare (SFS 1988:870) kan i vissa fall tillämpas av socialtjänsten och 

kan användas för att tvinga en person till vård. Denna lag innefattas av bland annat 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) vilket innebär att samhällets socialtjänst ska arbeta med 

handledning för all vård som riktar sig till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån 

missbruk av alkohol, narkotika eller annat missbruk. Lagen om vård av missbrukare (SFS 

1988:870) anger att vården ska bygga på respekt för den enskildes autonomi, okränkbarhet 

och ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samverkan med den enskilde.  

Alkoholvanor hos ungdomar och unga vuxna 

Tidigare forskning kan påvisa att det är vanligt bland ungdomar och unga vuxna att 

använda alkohol och omfattningen av detta problem är inte kartlagt (Bonomo, Coffey, 

Wolfe, Lynskey, Bowes & Patton, 2001). En årlig undersökning i grundskolan görs av 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning tillsammans med 

Folkhälsoinstitutet. År 2006 var alkoholkonsumtionen bland årskurs nio 3,6 liter för pojkar 

och 2,8 liter för flickor. Sifoundersökningar som omfattar åldrarna 12-24 år visar att 

männens alkoholkonsumtion är drygt dubbelt så stor som kvinnornas (Ottosson, 2009). 

Riskgränserna för alkoholintag skiljer sig för män och kvinnor. Om en kvinna dricker cirka 

20 gram alkohol per dag (cirka en burk starköl) riskeras leverskador, vid 40 gram alkohol 

per dag ses samma risker hos män (CAN 2010). Att tidigt använda alkohol ökar riskerna 

med ett senare alkoholmissbruk. En studie visar att en alkoholdebut vid 14- års ålder ökar 

risken med fyra gånger till skillnad från personer som har sin debut vid 20-års ålder 

(Foxcroft, Irelamd, Lister-Sharp, Lowe & Breen, 2002). 

Nästan 20 % av ungdomarna uppgav att de kan skaffa vin eller sprit från sina föräldrar, 

med eller utan lov. Ökad tillgänglighet av alkohol får negativa konsekvenser, särskilt för 

ungdomar eftersom de är individer med låg impulskontroll. Ökad tillgång till alkohol kan 

leda till ett missbruk (Ottosson, 2009). 
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Jackson (2006) menar att det anses acceptabelt att storkonsumera alkohol under en viss tid 

i livet. Detta kan ge fel signaler då det finns personer som fastnar i ett missbruk under 

denna period. Acceptansen kan bero på att efter denna period i livet prioriteras familj och 

karriär och att använda alkohol minskas. Denna uppfattning kan snarare bidra till att 

föräldrar och samhället ser förbi problemet eftersom de anser att det är en fas i livet som 

ungdomar passerar (a.a.). 

 

Beteende vid alkoholmissbruk 

Ottosson (2009) anger att personer med alkoholmissbruk kan under onyktra förhållanden 

göra eller säga saker som de inte menar. De försvarar sitt beteende med att de inte var 

nyktra och hoppas då på förlåtelse, sådant beteende accepteras inte i familje- och parterapi. 

Denna behandling utgår ifrån att patienten är ansvarig för allt den säger eller gör även 

under berusning och att allt räknas som om det var gjort under nyktra förhållanden. Till en 

början har motparten svårast att acceptera detta. När det väl har skett brukar 

kommunikationen och förståelsen förbättras och närstående kan då involveras i 

behandlingen vilket ofta ger positiva effekter och konsumtionen kan trappas ned, även om 

ingripandet enbart riktas mot partnern (a.a.). 

Förnekande av ett missbruk är ett hinder för optimal vård och förnekandet är inte ovanligt 

bland alkoholmissbrukare. Även om patienten kommer in på avdelningen med höga 

alkoholvärden i kroppen så är det svårt att få ett erkännande från patienten. Därför är det 

viktigt att ta reda på vad som är den egentliga bakomliggande orsaken till intoxikation för 

att senare kunna bedriva en bra vård vare sig alkoholkonsumtionen beror på depression 

eller om depressionen beror på en hög alkoholkonsumtion (Wadell & Skärsäter, 2007).  

Avgiftning 

Andersson Höglund och Hedman Ahlström (2000) menar att det kan uppstå svår ångest 

och oro under avgiftningsperioden. Därför är det betydelsefullt att skapa en lugn och trygg 

miljö för att få till en god relation. Detta är en förutsättning för patienten ska våga samtala 

om den svåra situationen som denne befinner sig i. Personens fysiska behov tillfredställs 

som exempelvis vätska, mat, personlig hygien och sömn. Medicinska kontroller som 

blodtryck och puls ingår också. När personen börjar må bättre starta motiveringsarbetet till 

ett nyktert liv. Den som vårdar får vara beredd på att personen som missbrukar alkohol 

och/eller narkotika kan visa flera sidor under; rustillståndet, abstinensen och när personen 

är alkoholfri. Alkoholen påverkar personens förmåga att uppfatta och tolka omgivningen 

och agerar utifrån den egna uppfattningen och inte utifrån verkligheten. Vårdaren behöver 

använda ett klart och tydligt språk och försöka få ögonkontakt med personen. Vårdaren kan 

då få personen att känna sig trygg och därigenom skapa en god relation (a.a.).     
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Att möta patienter med alkoholmissbruk 

Wadell och skärsäter (2007) framhåller att under tiden då patienter med alkoholmissbruk 

vårdas är de ofta ömtåliga och risken för ett självdestruktivt beteende är stor.  

Wadell och Skärsäter (2007) fann att när sjuksköterskor möter patienter med 

alkoholmissbruk är det viktigt att ta tid på sig och inte stressa fram samtalet. I den här 

processen skapas en tillit i relationen mellan sjuksköterskan och patienten. Om patienten 

får den tid som behövs för att bearbeta sin situation så ger det en bra grund för att bygga 

upp förtroendet mellan parterna. Samtidigt ska sjuksköterskan inte tappa fokus på att så 

snart som möjligt behandla patienten för att inte fler och värre skador kommer att uppstå. 

Det är svårt för sjuksköterskan att arbeta utifrån dessa villkor på samma gång. Det är just 

detta som är utmaningen med missbruksvård (a.a.).   

För patienten är det betydelsefullt att själv få berätta om sin situation och sitt liv för att 

kunna komma fram till den hjälpen som är mest nödvändig för hans/hennes situation. Det 

är även viktigt att kartlägga patientens sociala nätverk för att kunna undersöka tillgängliga 

resurser som finns i patientens omgivning. När sjuksköterskan påpekar att 

alkoholkonsumtionen är hög ges det ofta tillfälle för patienten själv att medge att det fanns 

ett problem (Wadell & Skärsäter, 2007).  

Att föra en öppen diskussion med patienten kring alkoholmissbruket är avgörande för att 

vården och behandlingen ska lyckas. När sjuksköterskor har hög misstanke om ett 

pågående missbruk försöker de finna bevis, genom ökad observation och olika blodprover. 

Detta för att kunna verifiera missbruket på ett objektivt sätt. För att få ett objektivt bevis på 

patienternas tillstånd fick de genomgå ett alkotest. Sådana tester ger sjuksköterskorna 

möjlighet att understryka alkoholmissbruk och konfrontera patienten med fakta (Wadell & 

Skärsäter, 2007). 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Travelbee (2006) fokuserar på omvårdnadens mellanmänskliga dimension. För att förstå 

vad omvårdnad är behöver sjuksköterskan förstå vad som sker i mötet mellan patient och 

sjuksköterska. Detta innebär att förstå hur interaktionen upplevs samt vilka konsekvenser 

detta kan få för patienten. Denna mellanmänskliga process handlar om att sjuksköterskan 

kan hjälpa en individ, en familj eller ett samhälle genom att förebygga eller bemästra 

upplevelser av sjukdom och lidande, och om det finns behov att även finna en mening i 

upplevelserna. Människor behöver hjälp med att finna mening i sina olika 

levnadserfarenheter (a.a.).  

Det är viktigt att se patienten som en individ och för att kunna göra detta behöver 

sjuksköterskan ha en fundamental förståelse av människan. Omvårdnaden uppnås genom 

att etablera en mellanmänsklig relation. Denna relation byggs upp och består av olika faser 
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och dessa är; det första mötet, framväxt av identiteter, empati, sympati och ömsesidig 

förståelse och kontakt (Travelbee, 2006). 

Empati är en upplevelse som delas av två eller fler individer och är inte beroende av vad 

den ena tycker om den andra parten. Empati handlar också om att förutse den andres 

handlingar men detta begränsas av den egna erfarenheten. Sympati innebär att gå ett steg 

vidare. Detta kännetecknas av medkänsla som är äkta. Sympati kan bidra till att lindra ett 

lidande genom att dela bördan med personen. Den mellanmänskliga relationen avslutas 

med en förståelse och ömsesidig kontakt med den andra personen. Om detta har uppnåtts 

har sjuksköterskan kontinuerligt lindrat patientens plågor. Det väsentliga för 

sjuksköterskan är att innefatta den kunskap och insikt som krävs för att identifiera och 

tillgodose den sjukes behov (Travelbee, 2006).  

Ett av sjuksköterskans viktigaste redskap är kommunikation (Travelbee, 2006). 

Kommunikationen är en av förutsättningarna för att uppnå målet kring omvårdnad. Det är 

en komplicerad och kontinuerlig process som kräver bestämda förutsättningar men också 

olika färdigheter. Kommunikation är en process där tankar och funderingar överförs mellan 

individer och där ingen vill att det som delas blir ignorerat, förbisett eller avvisat utan 

accepterat. Det är genom kommunikation som sjuksköterskan bildar en uppfattning om 

patienten och dennes tillstånd Kommunikationen är inte enbart verbal utan handlar även 

om kroppsspråk, både medveten och omedveten från båda parter. Sjuksköterskan bör 

därför vara medveten om att det är dynamisk kraft som kan användas för både gott och ont 

för patienten. Därför behöver sjuksköterskan vara intresserad av att hjälpa människor och 

se dem som individer samt att förstå frågorna; vad, varför och hur. Genom att förstå dessa 

frågor kan sjuksköterskan arbeta och uppfylla tre kriterier för god omvårdnad. Dessa är; 1) 

att lära känna personerna 2) att bekräfta och uppfylla patientens behov och 3) att uppfylla 

sjuksköterskans omvårdnadsmål. Travelbee poängterar att kommunikation inte är ett mål i 

sig utan ett redskap för att uppnå de mål sjuksköterskan har och att det kan möjliggöra för 

sjuksköterskan att skapa ett förhållande människa till människa (a.a.). 

Sjuksköterskans syn på människans natur har grundläggande betydelse för hennes 

förhållningssätt till liv och död, sjukdom och hälsa. Det bestämmer också vilken värdering 

sjuksköterskan lägger på varje individ hon möter. En människa är en individ som har en 

förmåga att lära känna andra men heller inte förmåga att förstå andra fullt ut. En människa 

är ett socialt väsen förmögen till att förhålla sig till andra, känna smärta, lidande och sorg, 

att älska och värdesätta andra (Travelbee, 2006). 

Enligt Travelbee (2006) är ordet patient både en etikett och en kategori, det kan också vara 

en stereotyp. Som sjuksköterska kan det vara till hjälp att kategorisera människor/patienter 

då de snabbare kan få bättre vård, men det kan också innebära att sjuksköterskan missar 

eller glömmer människan och istället bara ser "patienten". Detta kan påverka kvalitén och 

vårdtiden som sjuksköterskan ger till patienten. Det kan också visa sig i sättet hon förhåller 

sig till och talar till patienten. Travelbee menar att egentligen är de inga patienter utan 
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individer som söker vård av de människor som kan ge den. Det är viktigt att 

avkategorisera, för när människor får titlar exempelvis sjuksköterska - patient uppstår en 

mur som fungerar som en avhumaniseringsprocess. Nyexaminerade sjuksköterskor har 

enklare att se det mänskliga hos varje individ, för ju längre tiden går är det också möjligt 

att sjuksköterskan tappar den förmågan (Travelbee, 2006). 

Sjuksköterskans funktion och ansvar 

I sjuksköterskans kompetensbeskrivning enligt Socialstyrelsen (2005) anges att 

sjuksköterskan ska kunna tillgodose patientens omvårdnadsbehov, såväl fysiska som 

psykiska. Det är viktigt att sjuksköterskan kan kommunicera med patienterna på ett lyhört, 

respektfullt och empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska även kunna identifiera och förbygga 

hälsorisker. I detta inkluderas att sjuksköterskan vid behov ska kunna motivera patienterna 

till förändrad livsstil samt att sjuksköterskan ska kunna ta del av ny evidensbaserad 

kunskap för att sedan kunna utföra vården utefter denna nya kunskap. Sjuksköterskan ska 

även enligt kompetensbeskrivningen förstå innebörden av de lagar och förordningar som 

styr sjuksköterskans arbete inom vården. Sjuksköterskans ansvarsområde är stort då det 

innefattar såväl fysiska som psykiska aspekter och arbetsuppgifter. 

 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) anges att vården ska vara lättillgänglig för alla 

och ska ges med respekt för individen. Den ska ges på ett sådant sätt att den som mottar 

vården ska känna sig säker och trygg. Alla personer har rätt att söka vård i Sverige och ska 

då få den vård som behövs. Patienten har även rätt att få information om vilka 

valmöjligheter denne har. 

 

PROBLEMFORMULERING 

Många sjuksköterskor upplever att det är svårt att diskutera alkoholvanor med patienter. 

Detta för att sådana frågor kan upplevas som kränkande och att det i sin tur kan medföra att 

patienten blir ledsen eller arg. Det finns även en risk att sjuksköterskan väljer att inte 

samtala om alkohol på grund av bristande kunskaper inom området. De som befinner sig i 

ett alkoholmissbruk uppmärksammas inte utan förbises, vilket i sin tur kan medföra 

lidande för patienten. För att kunna möta dessa patienter på ett adekvat sätt behövs 

kunskaper om vad som påverkar i mötet vilket denna studie fokuserar.  

SYFTE 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka faktorer som påverkar sjuksköterskors 

möte med personer med alkoholmissbruk.  
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METOD 

I denna studie tillämpades en litteraturöversikt som är beskriven av Friberg (2006) En 

litteraturöversikt grundar sig i ett analysarbete av kvalitativa och kvantitativa studier. 

Denna metod användes för att skapa en översikt över ett kunskapsområde eller ett problem 

inom sjuksköterskans verksamhetsområde. En litteraturöversikt kan göras som ett 

fristående arbete men även göras för att skapa kunskap som grund för en 

problemformulering inför en kommande studie. En litteraturöversikt är inte lika 

omfattande som en systematisk litteraturstudie (a.a.).   

Urval 

Urvalet bestod av vetenskapliga artiklar med en kvalitativ och kvantitativ ansats. 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle var publicerade mellan åren 1995-2010 och de 

skulle vara relevanta i förhållande till syftet med studien. Artiklarna skulle vara 

publicerade på engelska. Exklusionskriterier var de artiklar som fokuserade på 

abstinensfasen och medicinsk behandling, behandlade droger och alkohol tillsammans då 

detta kan vara svårt att urskilja vad som behandlas i texten.  

Datainsamling 

Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna CINAHL, PubMed och ELIN. Anledningen 

till att valda artiklar söktes i dessa databaser var för att de dels har en bred 

informationskälla och att de tillsammans ger ett stort sökområde. Kontakt togs med 

sjukhusets bibliotekarie i Falköping som hjälpt till att få fram relevanta artiklar som inte 

fanns tillgängliga som fulltext på högskolan.   

De sökord som har varit primära under litteratursökningen var Alcohol, knowledge, 

attitudes, staff, nurses, patient och alcoholism. Sökningarna började med ”Alcohol AND 

nurse”, för att sedan fortsätta med olika kombinationer av sökord för att få bättre 

sökträffar. Sökningarna anpassades beroende på vilken databas som användes. I 

exempelvis ELIN kunde svenska och engelska ord användas. De sökord som i kombination 

med varandra gav ett bra urval var alcohol, nursing och attitude.  

I valet av dokument gjordes en begränsning till vissa artiklar genom sättet att söka, genom 

att skriva ”AND” mellan två sökord vilket gav träffar där båda sökorden fanns med i 

artikeln.  I figuren (figur 1) nedan presenteras sökord och antal träffar vid datasökningen. 
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Databas Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

Antal 

använda 

ELIN (alcohol* AND 

nurse*) AND 

all. Study. 

 

 41 2 1 

 

 

 

 

CINAHL 

Alcohol AND 

knowledge AND 

attitudes AND 

staff 

Från 1998-2010 

Peer reviewed 

Research article 

18 1 1 

nurses and 

attitude and 

alcohol and 

patients 

Från 1995-2010 

Peer reviewed 

Research article 

20 2 2 

 

 

Pubmed 

nurses attitudes 

AND alcoholism 

Från 1995-2010 110 12 9 

Attitude of 

Health Personnel 

towards 

alcoholism 

Från 1995-2010 60 5 0 

Totalt   249 21 12 

Figur 1. Presentation av sökord och antal träffar vid datasökningen. 

Artiklarna som valdes ut har kvalitetsgranskats enligt Friberg (2006). En noga granskning 

gjordes för att se om de utvalda artiklarna var vetenskapliga. Granskningens grund låg i att 

se om det fanns ett klart och tydligt syfte i studien, att metoden var väl beskriven och att 

resultatet speglade det fenomen eller företeelse som avsågs att studera. För att vara säkra 

på att inga etiska övertramp skett har etiska perspektiv granskats noga under studiens gång.   

Sökningarna som gjordes i databaserna gav 249 artiklar (figur 1). Av dessa sökträffar lästes 

först titel för att se om den var relevant till denna studie. Av de artiklar där titeln var 

intressant lästes abstract för att se om artiklarna var relevanta. Antalet artiklar som valdes 

ut för att läsas i helhet var 21. När dessa hade lästs och kvalitetsgranskats återstod 12 

artiklar som valdes ut för att slutligen analyseras. Anledningen till att de andra artiklarna 

föll bort under arbetsprocessen var att de dels inte höll en tillräckligt hög kvalitet det vill 

säga att de saknade en vetenskaplig struktur eller som påvisade en djupare fokusering på 

drogproblematiken eller diagnostiseringsmetoder samt de som är gjorda utifrån ett 
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patientperspektiv. I denna studie ingår två kvalitativa studier och tio kvantitativa studier 

som presenteras i resultatet. Artiklar som presenterats har även skrivits i andra länder.   

Analys 

Detta analysarbete är gjort enligt en metod beskriven av Friberg (2006), en rörelse från 

helhet till delar till en ny helhet. De utvalda artiklarna lästes igenom flera gånger noggrant 

enskilt för att få en helhet och en känsla för vad de handlade om. Delar som svarade mot 

syftet i artiklarnas resultat identifierades genom att viktiga delar av texten markerades. 

Därefter fördes en gemensam diskussion om resultaten i artiklarna och vad som ansågs 

relevant till syftet. Likheter och skillnader i artiklarnas resultat urskiljdes. Detta genom att  

olika färgpennor användes. Därefter lästes artiklarnas resultat ytterligare en gång. 

I de kvalitativa studierna fokuserades ord och i de kvantitativa fokuserades siffror. I 

analysen av kvantitativa artiklar lades vikt vid hur många sjuksköterskor som deltog i 

studien. Även frågor som ställts till dessa sjuksköterskor har analyserats för att avgöra om 

artikelns resultat var relevant. Kvalitativa artiklar som fokuserat på sjuksköterskors egna 

ord har analyserats utefter dess relevans till syftet. Relevant innehåll sorterades där 

aspekter som handlade om samma sak grupperades under lämpliga rubriker. Tre områden 

framträdde.  
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ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Författarna till denna studie har under hela arbetsgången strävat efter att ge en 

sanningsenlig bild av artiklarna. Dessa har sammanställts noggrant och hänsyn har tagits 

för att skydda upphovsrätten. Detta arbete har undvikit plagiat genom att det har genomgått 

olika processer där resultaten från artiklarna har granskats, delats upp i delar för att sedan 

fogats samman till en ny helhet där författarnas egna resultat och konklusioner har 

presenterats. Vid granskning och värdering av artiklarna har även författarna försäkrat sig 

om att inga etiska övertramp har gjorts. Dessa etiska överväganden är vidtagna efter 

Nyberg (2000). Om de inte har uppfyllt kraven på etiska regler har de tagits bort från 

arbetet. I arbetet användes också korrekt referenshantering för att uppge källa och påvisa 

varifrån fakta har tagits. Denna noggranna granskning innebär att studien presenteras utan 

fabricering, förfalskat eller vilselett andras studier.   
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RESULTAT 

Resultatet baseras på 12 vetenskapliga artiklar. Analysen av datamaterialet resulterade i tre 

områden vilka presenteras nedan i figur 2. I följande presenteras dessa tillsammans med 

belysande sammanfattningar i texten nedan.  

 

Områden Artikel 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Sjuksköterskans 

attityd gentemot 

alkohol och 

alkoholmissbruk 

 X  X X X X  X X X X 

Sjuksköterskans 

kunskap om 

alkoholmissbruk 

X  X X  X X X X X X  

Sjuksköterskans 

rädsla för patientens 

reaktioner 

 X X X  X       

Figur 2. Matris som presenterar ur vilken artikel respektive område genererats.  

Sjuksköterskans attityd gentemot alkohol och alkoholmissbruk 

Sjuksköterskornas attityd till för hög alkoholkonsumtion beror på vem patienten är och 

vilken funktion alkohol fyller hos denna individ (Lock, Kaner, Lamont & Bond, 2002). 

Attityder mot patienter som överkonsumerar alkohol skiljer sig betydligt mellan 

sjuksköterskor på olika avdelningar. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård upplevde att det 

var en spännande och meningsfull uppgift att arbeta med människor med alkoholmissbruk. 

Däremot upplevde sjuksköterskor inom kirurgi och medicin det som mindre viktigt 

(Willaing & Ladelund, 2005). De personer som sjuksköterskorna var lite mer tveksamma 

till att konfrontera om sina alkoholvanor var de inom medelklassen och som hade 

medicinsk kunskap samt var äldre (Lock et al., 2002). Även faktorer som sjuksköterskans 

arbetsuppgifter, ålder och erfarenheter påverkade deras attityder (Willaing & Ladelund, 

2005). 

I majoriteten av artiklarna hade sjuksköterskorna en positiv syn till att arbeta med 

alkoholmissbrukare i form av rådgivning och samtal. De ansåg att det var meningsfullt att 
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hjälpa dessa patienter. Många sjuksköterskor angav också att det var en del av deras 

ansvarsområde att behandla dessa patienter eller hänvisa till specialister. Attityden till att 

tala om alkohol, alkoholrelaterade problem och preventionsarbete med patienter var 

generellt positivt. Enligt Aalto, Pekuri och Seppä (2001) undersökning var 71 % (av 166 

tillfrågade) sjuksköterskor positiva till att tala om alkoholrelaterade problem med 

patienterna. Av sjuksköterskorna upplevde 64 % att det var meningsfullt att ställa frågor 

om deras alkoholvanor. Vid en akutavdelning framhöll sjuksköterskor och läkare att de var 

positivt inställda till att arbeta med preventionsarbete för patienter med alkoholproblem 

(Anderson, Eadie, MacKintosh & Haw, 2001). Owens, Gilmore och Pirmohamed (1999) 

fann att sjuksköterskor endast var positiva till att arbeta med patienter med ett 

alkoholmissbruk om de fick utbildning i det.    

I en undersökning av Anderson et al. (2001) ansåg 82 % av 84 tillfrågade vårdpersonal på 

en akutavdelning att det är värdefullt att försöka identifiera personer med alkoholrelaterade 

problem. Dessutom ansåg 69% av personalen att det är betydelsefullt att kunna ge tillfällig 

rådgivning om alkoholkonsumtion till patienter med ett alkoholproblem. Även Indig, 

Copeland, Conigrave och Rotenko (2008) fann att samtliga 42 sjuksköterskor upplevde att 

det var viktigt att upptäcka ett alkoholproblem hos patienter och att hänvisa dessa till 

specialister. 

Flera undersökningar har gjorts för att ta reda på hur sjuksköterskor ser på sin roll och på 

sitt ansvarsområde. Seigfried, Ferguson, Cleary, Walter och Rey (1999) fann att över 80 % 

av 338 tillfrågade vårdpersonal inom psykiatrisk vård ansåg att det är deras roll att vara 

med i utvärderingar och hänvisa patienter med drog eller alkoholmissbruk vidare till 

specialister. Dessa sjuksköterskor ansåg även att det var deras ansvar att ge utbildning och 

information till dessa patienter. De hade också ett ansvar i att behandla patienter med ett 

missbruk ansåg 73%. 

Aalto et al.:s (2001) undersökning tyder på att sjuksköterskor är positiva till att ha en roll i 

att upptäcka och behandla patienter med ett alkoholproblem men det skiljer sig dock i hur 

stor del av dem som ansåg detta. Endast 66 % av de 167 tillfrågade var positiva till att ha 

en roll i behandlingen och undersökningen av patienter.  

Deehan, Mccambridge, Ball och Strang (2002) fann att en hög andel sjuksköterskor var 

positiva till att arbeta med alkoholförebyggande arbete och att 98 % av de 82 tillfrågade 

ansåg att detta ingick i deras roll. Dessutom ansåg 82 % att det ingår i deras ansvarsområde 

att erbjuda interventioner. Däremot visar undersökningen att mer än hälften (58%) hade 

mer erfarenhet av att undersöka alkoholproblematiken än att ge interventioner (a.a.). 

På en akutavdelning ansåg 76 % av 42 tillfrågade sjuksköterskor att de hade ett stort ansvar 

att ställa frågor till patienterna om deras alkoholvanor (Indig et al., 2008). Det var däremot 

endast 35 % av dessa sjuksköterskor som var villiga att gå djupare i alkoholproblematiken 

med patienten (a.a.).   
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Riley (1996) undersökning visade att patienter inte upplevde att de blivit negativt bemötta 

av sjuksköterskor. De patienter som tog emot hjälp ansåg att sjuksköterskornas attityd till 

behandlingens utgång var negativ. Förväntningarna på behandlingens utgång skiljde sig 

avsevärt mellan patient och sjuksköterska. Av de 26 tillfrågade patienterna ansåg 54 % att 

de fick en känsla av att sjuksköterskorna ansåg att ett återfall skulle inträffa samtidigt som 

hela 84% av patienterna hade goda förhoppningar och en tro på att de skulle lyckas med 

behandlingen (a.a.). 

Anderson et al. (2001) och Owens et al. (1999) fann att sjuksköterskor har svårt att arbeta 

med patienter som har alkoholmissbruk. De upplevde att det inte var deras ansvar att 

behandla dessa patienter. Här ansåg 23 % av 84 tillfrågade sjuksköterskor respektive 25 % 

av de tillfrågade att det inte var deras ansvar att behandla dessa patienter. I Owens et al.;s 

(1999) undersökning ansåg sjuksköterskorna att patienter med alkoholmissbruk ska 

uppsöka specialister. Anderson et al. (2001) framhöll att sjuksköterskorna ansåg att de inte 

kunde göra någonting för att hjälpa patienter med alkoholproblem. I Indig et al. (2008) 

undersökning var det endast 2 % av de 42 tillfrågade sjuksköterskorna som delade 

uppfattningen om att de inte kunde göra någonting för att hjälpa missbrukare. Däremot 

visade denna undersökning att en så stor del som 15 % av 36 tillfrågade läkare hade den 

inställningen till att hjälpa patienterna (a.a.).  

Övriga faktorer som påverkade sjuksköterskans attityd negativt i mötet med patienter som 

hade alkoholmissbruk var bland annat åldern på patienterna. Lock et al. (2002) fann att 

sjuksköterskor som mötte äldre patienter med en riskfylld alkoholkonsumtion inte ansåg att 

det vara viktigt att behandla detta då det var för sent att oroa sig för att alkoholen skulle 

påverka deras hälsa negativt. Deehan et al. (2002) framhöll att det som påverkade 

sjuksköterskorna till negativa attityder var bristen på tid och att alkoholrelaterade frågor 

inte ansågs viktigt. Därför var det inte högprioriterat trots att många diagnoser och 

sjukdomar kan relateras till en överkonsumtion av alkohol. Av de sjuksköterskor som 

kunde tänka sig att arbeta med alkoholproblematiken var avsaknaden av utbildning det 

största hindret för att arbeta med patienter som har alkoholmissbruk (a.a.).  

Sjuksköterskans kunskap om alkoholmissbruk  

Skillnaden mellan sjuksköterskors kunskap och erfarenheter i hälsofrämjande arbete var 

stor. Vissa sjuksköterskor hade inte fått någon träning eller erfarenhet medan andra fått vad 

de kallade för en allmän utbildning (Lock et al., 2002). De som däremot hade fått en 

komplett utbildning i hälsofrämjande arbete hade inte fått någon utbildning i 

alkoholproblematiken (a.a.). Sjuksköterskor ansåg att deras rådgivningskunskaper inom 

alkohol var mindre än den kunskap de hade om exempelvis motion, rökning och matvanor 

(Geirsson, Bendtsen & Spak, 2005). Denna brist på utbildning var en bidragande faktor till 

att alkoholfrågor blev ett lågprioriterat ämne och ett betydelselöst problem (Lock et al., 

2002). Bristande kunskap hos sjuksköterskor ansågs kunna leda till att patienten får fel 
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information om exempelvis nivåer för ett riskfyllt drickande som i sin tur kan leda till en 

mindre god omvårdnad.   

En undersökning gjord av Owens et al. (1999) visar att över hälften (53,5%) av 132 

tillfrågade sjuksköterskor ansåg sig tillräckligt kunniga för att ge rådgivning och 

information om alkohol till patienter. Den rådgivning de skulle ge var baserad på 

rekommenderad mängd alkohol per vecka för både kvinnor och män. Undersökning visade 

dock att av dessa sjuksköterskor som ansåg att de hade tillräcklig kunskap för att ge denna 

rådgivning och information hade 65% fel på vad den rekommenderade gränsen för män var 

under en vecka och 45% hade fel på samma frågor om kvinnor. I Lock et al;s. (2002) 

kvalitativa undersökning påpekade en del sjuksköterskor att det förekom bristfällig 

information om gränsvärden för hög alkoholkonsumtion. Detta kan delvis bero på att 

sjuksköterskor fick olika uppgifter från regeringen och världshälsoorganisationen (a.a.).  

Sjuksköterskor på en akutavdelning upplevde att de hade självförtroende att fråga patienten 

om deras alkoholvanor (Indig et al., 2008). Av de 42 tillfrågade sjuksköterskorna ansåg sig 

58%  dock inte ha tillräckligt med kunskap eller hade för lite erfarenhet av att arbeta med 

patienter som har alkoholproblem. Drygt hälften (51%) hade även bristfälliga kunskaper 

om lämpliga behandlingsmetoder (a.a.). Aalto et al. (2001) fann att 65% av 167 tillfrågade 

sjuksköterskor ansåg sig veta hur de arbetade med personer med ett alkoholmissbruk och 

hur de gav dessa motivation under behandling (a.a.).     

Seigfreid et al. (1999) fann att kunskapen mellan sjuksköterskor inom olika verksamheter 

inte skiljde sig avsevärt från varandra. Däremot fann Willaing och Ladelund (2005) att 

sjuksköterskor inom psykiatrisk vård hade mycket bättre kunskap om att behandla 

patienter med alkoholproblem än exempelvis sjuksköterskor inom kirurgisk vård. Av de 34 

tillfrågade sjuksköterskorna inom psykiatrisk vård ansåg 36%  sig ha en god kunskap för 

att behandla patienter med ett alkoholproblem, medan endast 9% av de 142 tillfrågade 

kirurgisjuksköterskor ansåg detta (a.a.). Detta kan bero på erfarenhet. Seigfreid et al. 

(1999) fann en kunskapsskillnad mellan de sjuksköterskor som hade mer erfarenhet och de 

sjuksköterskor som hade mindre erfarenhet av denna problematik. Gemensamt var dock att 

80% av 536 tillfrågade sjuksköterskor kunde ge tre symtom på alkoholförgiftning och att 

95% av sjuksköterskorna var villiga att genomgå en utbildning (a.a.). 

Trots det självförtroende som sjuksköterskorna i Owens et al. (1999) undersökning 

påvisade var 92% av de 132 som tillfrågades öppna för att genomgå en utbildning om 

alkoholproblematiken och hur patienterna ges den information som behövs. Även Aalto et 

al.;s (2001) undersökning påvisade att det är många sjuksköterskor som har behov av mer 

utbildning inom alkoholproblematiken. Trots deras önskemål hade endast 12% av 167 

tillfrågade sjuksköterskor fått genomgå en utbildning det senaste året. För att kunna utföra 

behandlingar ansåg 50% att de behövde mer praktisk träning. Totalt 27% av 

sjuksköterskorna önskade mer information om de olika utbildningarna (a.a.). 
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I Johansson, Åkerlind och Bendsten (2005) studie upplevde sjuksköterskorna att de fått 

bättre kunskaper om riskfyllt drickande och skadliga konsumtionsnivåer. Utbildningen gav 

också sjuksköterskorna en ökad medvetenhet om att patienterna hade ett alkoholproblem 

utan att det gav symtom samt en ökad färdighet i att utvärdera deras alkoholvanor (a.a.). 

Även denna positiva effekt av utbildning för sjuksköterskor påvisades av Vadlamudi, 

Adams, Hogan, Wu och Wahid (2007) undersökning. Dessutom påverkades 

sjuksköterskornas självförtroende också positivt efter given utbildning. De sjuksköterskor 

som stärkte sitt självförtroende mest var de som arbetade inom primärvården och som hade 

liten eller ingen tidigare erfarenhet av denna typ av patienter (a.a.). 

Trots goda effekter som påvisats i dessa undersökningar finns det ändå bristande kunskap 

inom alkoholrådgivning och interventioner samt hänvisning av patienter till specialiserade 

områden (Johansson et.al., 2005). En sjuksköterska påpekade speciellt att fortsatt och 

regelbunden utbildning för dem var viktigt för att upprätthålla en god kompetens och 

kunskap (a.a.).  

Sjuksköterskans rädsla för patientens reaktioner 

Det finns andra faktorer som påverkar sjuksköterskans möte med en patient med 

alkoholmissbruk än de som ovan nämnts. Anderson et al. (2001) fann att sjuksköterskor 

var oroliga för patientens reaktioner när de ställde frågor om deras alkoholkonsumtion. Av 

de 84 tillfrågade sjuksköterskorna angav 90 % uppfattningen att patienten kunde ta illa vid 

sig eller frågorna är påträngande. Denna inställning nämns även i Johansson et al. (2005) 

kvalitativa studie som påvisade att sjuksköterskor inte gärna tog upp frågan om det inte var 

obligatoriskt eller ingick i ett tidsbestämt projekt. Sjuksköterskorna uttryckte att det var 

olämpligt att ställa dessa frågor om det inte fanns behov av det. Indig et al. (2009) angav 

att 39 % av 42 tillfrågade sjuksköterskor ansåg att frågor om alkoholkonsumtion var 

stötande.  

I Lock et al.;s (2002) undersökning beskrev sjuksköterskorna att alkoholfrågor är 

känslosamt, både för dem själva och för patienten. Alkoholproblematiken var det svåraste 

ämnet att hantera eftersom det är lätt att göra patienten upprörd. Sjuksköterskorna i 

Johansson et al.;s (2005) undersökning framhöll att det kunde förstöra relationen till 

patienten när denne inte vill tala om alkoholproblematiken. Lock et al. (2002) fann att 

sjuksköterskorna med erfarenhet hade lagt märke till olika negativa reaktioner hos 

patienten som exempelvis aggressivitet, skam och skuld. Det fanns dock ett fåtal som 

nämnde att patienter kunde ha positiva reaktioner, dessa patienter ville delta i en diskussion 

om sin alkoholkonsumtion med sin sjuksköterska som var öppen och ärlig (a.a.).  

Anderson et al. (2001) fann att sjuksköterskorna ansåg att det även fanns patientrelaterade 

hinder eftersom de i en akutsituation inte var adekvata eller motiverade till att ta emot den 

hjälp och information som kunde ges (a.a.).  Lock et al. (2002) beskriver ett sista hinder 

där sjuksköterskorna inte trodde att patienterna var ärliga om sin alkoholkonsumtion. De 
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menade att oavsett om patienten var ärlig eller ej gavs det återhållsamma erbjudanden om 

rådgivning och information (a.a.).  

Resultatsammanfattning 

Resultaten påvisade viktiga aspekter avseende faktorer som påverkar sjuksköterskans möte 

med patienter med alkoholmissbruk. Attityden gentemot alkohol och alkoholmissbrukare 

hos sjuksköterskan var vanligtvis positiv. En fjärdedel av sjuksköterskorna var negativt 

inställda till att arbeta inom detta område. Anledningen kunde bero på flera saker, bland 

annat erfarenheter, dåliga kunskaper och eget förhållningssätt till alkohol. En del av 

sjuksköterskorna ansåg inte heller att det var deras roll eller ansvarsområde att ställa 

alkoholfrågor till patienterna. Många sjuksköterskor hade inte genomgått en utbildning 

som var önskvärd om alkoholproblematik trots att majoriteten önskade det. Denna brist på 

utbildningsmöjligheter gav en negativ effekt på vården. Sjuksköterskan var rädd att 

förstöra patientrelationen och framkalla andra reaktioner från patienten i form av 

aggressivitet eller skam på grund av frågans känslighet.   
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DISKUSSION  

Metoddiskussion 

I tidigt skedde av denna studie valdes en litteraturstudie som metod där enbart kvalitativa 

artiklar användes. Efterhand upptäckte författarna att det inte fanns tillräckligt med artiklar 

som hade kvalitativ ansats inom det valda området. Däremot fanns det en del kvantitativa 

artiklar som var relevant till syftet.  Därför valdes en litteraturöversikt där både kvantitativa 

och kvalitativa artiklar används. Den valda metoden anses vara lämplig för denna studie.  

De artiklar som valdes var relevant till syftet och innehöll fakta av värde. Vid 

litteratursökningen fanns det artiklar i sökträffarna som var kvantitativa men som inte 

belyst det område denna studie har valt att fokusera på. Av 21 artiklar valdes 12 som 

ansågs innehålla tillräckligt god information och fakta för fortsatt bearbetning i denna 

studie.   

Av de 12 artiklarna som valdes ut för djupare analys och granskning var två av dem gjorda 

före 2000. Trots att dessa studier är äldre valdes de ändå ut för att resultaten i artiklarna 

bekräftas av senare forskning och ansågs därför vara av betydelse för resultatet. Även om 

författarna till denna studie har valt att ta med artiklar som är 15 år anses de fortfarande 

vara relevanta avseende information. Ett annat skäl till att begränsa artikelsökningarna till 

15 år och inte 10 år var att få så många kvalitativa studier som möjligt.  

Artiklarna representerar flera olika världsdelar, Europa, Nordamerika och Australien. 

Nackdelen med att analysera artiklar från flera olika länder är att det inte säkert går att 

jämföra med svensk sjukvård. De studier som är gjorda i Sverige påvisar dock liknande 

resultat som de som är gjorda i andra länder.  

Analysarbetet har inneburit svårigheter som att alla författarna inte alltid har varit ense om 

vilket område vissa delar av artiklarnas resultat tillhör. Andra svårigheter var att alla 

artiklar var på engelska och därför kunde de vara svåra att tolka då engelskan kan vara 

svårt att förstå och således att analysera. För att stärka studiens tillförlitlighet har endast 

artiklar som är vetenskapligt granskade inkluderats. Dessutom har tillförlitligheten stärkts 

av att alla författarna läst artiklarna och fört en diskussion om dess innehåll för att nå 

konsensus. 
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Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt har gett kunskaper om faktorer som påverkar sjuksköterskors möte 

med personer med alkoholmissbruk. Av resultaten framgår att sjuksköterskors attityd 

gentemot alkohol och alkoholmissbruk i stor utsträckning beror på vem patienten är och 

vilken åldersgrupp denne tillhör. Generellt hade sjuksköterskor en positiv attityd till att 

arbeta med patienter som lider av ett alkoholmissbruk, dock ansåg sjuksköterskor i vissa 

studier att dessa patienter inte tillhörde deras ansvarsområde.  

Författarna av denna studie hade inte väntat sig att sjuksköterskornas attityd skulle vara så 

positiv som den visade sig vara. När resultaten sammanställdes var det en betydligt högre 

andel sjuksköterskor än väntat som hade en vilja att hjälpa de patienter som drabbats av 

alkoholproblem. Att en fjärdedel av sjuksköterskorna i vissa studier inte anser att patienter 

med alkoholproblem hör till deras ansvarsområde är en för hög andel. Denna inställning till 

patienter med ett alkoholmissbruk är inte professionell och drabbar dessa. Sjuksköterskor 

ska främja alla människors lika värde och verka för hälsa. En sjuksköterskas kompetens 

framgår av viljan att hjälpa människor, att inte ha en negativ attityd och att alltid vara noga 

med att vara uppdaterad med ny kunskap (Socialstyrelsen, 2005).  

Resultaten tydliggör att sjuksköterskans kunskap om alkoholmissbruk påverkar mötet med 

patienten. Att möta en person med ett alkoholmissbruk är en utmaning som kan vara svår 

att konfrontera. För att kunna ge god vård till patienter med alkoholmissbruk krävs 

kunskap inom omvårdnad för att de personer som drabbats men också deras anhöriga ska 

få stöd för att kunna må så bra som möjligt under vårdtiden. Wadell och Skärsäter (2007) 

menar att sjuksköterskor behöver ge god omvårdnad till sina patienter för att vården ska 

lyckas. Då är kommunikationen mellan sjuksköterska och patient viktig speciellt i den fas 

där patienten genomlider abstinens och skuld och är som mest sårbar (a.a.). Travelbee 

(2006) menar att sjuksköterskor behöver se sina patienter som individer för kunna 

kommunicera på bästa sätt. När en sjuksköterska anser att en person med alkoholmissbruk 

försatt sig i sin situation på grund av egna val och därför inte bör prioriteras är helt 

oacceptabelt. Sjuksköterskor ska alltid ge omvårdnad till patienter oavsett egna åsikter och 

oavsett patienternas egna värderingar eller livsstil. Travalbee (2006) framhåller att det är 

enklare för nyexaminerade sjuksköterskor att se individen istället för en patient med en 

sjukdom. Det är viktigt att bibehålla denna förmåga för att kunna erbjuda bästa möjliga 

omvårdnad för patienter som drabbats av alkoholmissbruk.  

En anledning till att sjuksköterskor inte ville vårda patienter med alkoholmissbruk var att 

de inte ansåg sig vara tillräckligt välutbildade inom området (Lock et al., 2002). Det visade 

sig att sjuksköterskor kan betydligt mindre om för hög alkoholkonsumtion än om andra 

hälsoproblem såsom brist på motion, rökning och dålig kost. Resultaten visade även att 

sjuksköterskor inte får den utbildning de vill ha, endast 12% av de sjuksköterskor som 

uttalat en vilja att utbilda sig hade fått utbildning (Aalto et al. 2001). Denna brist på 
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utbildning kan ses som mycket oroväckande. Alkoholens påverkan på människan 

uppmärksammas nästan dagligen i någon form av media och de flesta inom vården vet att 

en hög konsumtion av alkohol har en negativ verkan på hälsan. Sjuksköterskor behöver 

utbildning inom området för att inhämta den kunskap som krävs för att kunna förebygga 

alkoholrelaterade sjukdomar. Information till patienter med alkoholmissbruk ska ges på 

samma sätt som kostrådgivning ges till patienter med diabetes eller information ges om 

behovet av motion till patienter som lider av övervikt och högt blodtryck. Om sjukvården i 

Sverige vill sträva efter en bättre folkhälsa är det nu rätt tillfälle att ge möjlighet till 

utbildning om alkohol och dess påverkan på vår hälsa. Med rätt kunskap kan 

sjuksköterskor förebygga alkoholrelaterade följdsjukdomar. Detta gäller främst de 

sjuksköterskor som ständigt möter denna typ av patienter som exempelvis sjuksköterskor 

inom kommunal verksamhet eller akutsjuksköterskor. Det är viktigt att kunna ge 

information till patienten i ett så tidigt stadium som möjligt för att kunna ge bästa vård, 

istället för att patienten ska behöva vänta på att bli hänvisad till specialiserade institutioner 

inom exempelvis psykiatrin.     

Travelbee (2006) betonar att kommunikationen är mycket viktig för att sjuksköterskor ska 

kunna förstå patienter och ge en god omvårdnad. Det är dock uppenbart att sjuksköterskor 

inte kan föra en god kommunikation med patienter och deras anhöriga om de saknar den 

kunskap som krävs för att kunna hjälpa patienter till ett sundare drickande eller till och 

med få till ett stopp. En sjuksköterska som inte vet vad han/hon talar om kommer upplevas 

okunnig och därmed ge intryck att patienten inte behöver lyssna på de råd som ges. Med 

mer kunskap kan sjuksköterskan skapa en trygghet och inge förtroende till denna 

patientgrupp.   

En sjuksköterska är skyldig att ständigt vara öppen för att inhämta ny kunskap 

(Socialstyrelsen, 2005). Även om möjligheten till mer utbildning inom detta område är 

liten så kan sjuksköterskan själv lära och arbeta evidensbaserat, detta ingår i 

sjuksköterskans kompetensområden.  

Det är inte bara kunskap om alkohol och dess påverkan på hälsan som är viktig för 

sjuksköterskor att förstå för att kunna ge en god omvårdnad. Wadell och Skärsäter (2007) 

anger att förnekande hos patienter med alkoholmissbruk är mycket vanligt och att detta kan 

förhindra vården och en god omvårdnad. Denna kunskap är viktig för att sjuksköterskor 

ska kunna förstå problematiken kring alkoholmissbruk och för att de ska kunna ha en god 

kommunikation med patienterna. Det är även viktigt för sjuksköterskor att ha förståelse för 

att patienter vid avgiftning kan drabbas av svår oro, ångest och depression vilket beskrivs 

av Andersson Höglund och Hedman Ahlström (2000). Denna kunskap är viktig för att 

sjuksköterskan ska kunna ge en god omvårdnad och skapa en trygg miljö för patienten. 

Av resultaten framgår att sjuksköterskans rädsla för patientens reaktioner också var en 

faktor som påverkar mötet. Detta gör att sjuksköterskor inte vill behandla patienter med 

alkoholmissbruk. Sjuksköterskorna blev avskräckta när de upplevde att patienterna kunde 



 

21 

 

känna sig kränkta och ta frågorna på fel sätt. Denna rädsla för att patienterna kan bero på 

en kombination av brist på kunskap inom området och bristande erfarenhet. Om 

sjuksköterskor kan på ett naturligt sätt ställa frågor kring alkohol mer rutinmässigt i mötet 

med patienter kan denna rädsla troligen försvinna på sikt. Det är viktigt att 

sjuksköterskorna alltid är medvetna om att det är en människa som de har framför sig och 

inte en sjukdom. Sjuksköterskor bör alltid ha ett professionellt förhållningssätt och bortse 

från sina fördomar när det gäller personer med alkoholmissbruk och fråga dessa patienter 

på samma sätt som de hade frågat vilken annan patient som helst.    

Konklusion och praktiska implikationer 

Alkoholkonsumtionen har under de senaste åren ökat i Sverige, speciellt bland ungdomar 

och kvinnor. En ökad alkoholkonsumtion leder till ökade risker för alkoholmissbruk. 

Attityder och sjuksköterskans kunskap påverkar mötet med en patient med 

alkoholmissbruk. Beroende på om sjuksköterskan har en negativ eller positiv attityd 

kommer mötet med patienten forma sig därefter. Sjuksköterskor med en negativ attityd vill 

inte gärna ansvara för en patient med ett alkoholmissbruk. Rädslan för patientens 

reaktioner är även det en faktor som ökar sjuksköterskans motvilja att fatta beslut, därför 

krävs utbildning inom detta område. På så vis kan sjuksköterskans attityder i mötet med 

patienter med alkoholmissbruk och kvalitén på omvårdnad förbättras. Studiens resultat kan 

användas i utbildning av vårdpersonal för att medvetandegöra om attityders betydelse men 

även öka kunskapen om alkoholmissbruk och förståelsen för patientens situation. 

Sjuksköterskan behöver eftersträva en god vård och prioritera tid och att stödja personen 

för att därigenom bygga upp en god relation.  
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Översikt av analyserade artiklar 

Artikel Problem/syfte Metod Resultat 

Titel:  

Nurses attitudes, beliefs 

and confidence levels 

regarding care for those 

who abuse alcohol: 

Impact of educational 

intervention 

Författare:  

Vadlamudi, R., Adams, 

S., Hogan, B., Wu, T., & 

Wahid, Z 

Tidsskrift:. 

Nurse Education in 

Practice 

År: 

2008 

Syftet med studien var 

att visa effekten på 

attityder och 

självförtroende av 

utbildning om 

alkoholproblematik. 

En kvantitativ metod där 

personerna som ingick i 

studien gjorde ett test 

som handlade om deras 

attityder, kunskap 

självförtroende i att 

utvärdera patienternas 

alkoholvanor innan 

utbildningen. Efter 

utbildningen fick de 

genomgå ett liknande test 

för att de skulle kunna se 

om det fanns någon 

skillnad på före och efter 

utbildningen. 

Resultaten efter studien 

visade att de 

sjuksköterskor som hade 

bäst effekt av denna 

utbildning var de som 

hade ingen eller lite 

erfarenhet innan. De 

som påverkades minst av 

utbildningen var de som 

tidigare hade stor 

erfarenhet bakom sig  

Titel: 

Management of alcohol 

misuse in Scotland: the 

role of A&E nurses. 

Författare: 

Anderson, S., Eadi, 

D.R., MacKintosh, 

A.M., & Haw, S. 

Tidsskrift: 

Accident and 

Emergency Nursing. 

År: 

2001 

Syftet var att undersöka 

vårdpersonalens attityder 

till att identifiera och 

undersöka 

alkoholrelaterade 

olyckor. 

En kvantitativ metod där 

ett frågeformulär 

skickades ut till alla 

akutmottagningar i 

Skottland. Personliga 

frågeformulär skickades 

även ut till 

sjukhusdirektörerna och 

ansvariga sjuksköterskor. 

Resultaten visade att 

över två femtedelar av 

dessa mottagningar inte 

rutinmässigt utvärderar 

patienter som inkommer 

på grund av 

alkoholrelaterad olycka. 

Sjuksköterskorna visade 

en vilja att ta på sig 

denna uppgift men 

kunskap och rätt support 

var för bristfällig. 

Titel: 

Nurse counseling of 

patient with an 

overconsumption of 

alcohol 

Författare: 

Willaing, I., & 

Ladelund, S.  

Tidskrift: 

Journal of nursing 

scholarship 

År: 2005 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

självuppskattning på 

kunskap och kompetens 

vid samtal om alkohol 

samt attityder angående 

att behandla patienter 

med ett 

alkoholmissbruk. 

Undersökningen gjordes 

genom ett frågeformulär 

där sjuksköterskorna fick 

bedöma sina kunskaper 

och attityder vad gäller 

samtalet och 

behandlingen kring 

alkohol och attityder 

gentemot alkohol.  

Resultaten visar att de 

som hade den klart mest 

positiva attityden var 

psykiatrisjuksköterskor. 

En bra självuppskattning 

var relaterat till en 

positiv attityd och 

frekvent rådgivning för 

patienter med ett 

alkoholproblem.  



 

 

 

Artikel Problem/syfte Metod Resultat 

Titel:  

Perceived carer attitudes 

to alcohol dependent 

patients 

Författare: 

Riley, A. 

Tidskrift: 

 Nursing Standard 

År: 

1996 

Syftet var att undersöka 

hur och om patienter 

kände av en negativ 

attityd från de 

sjuksköterskor som 

vårdade och behandlade 

dem. 

En kvantitativ metod där 

ett frågeformulär 

skickades ut till 26 

patienter som fått vård 

för sin 

alkoholkonsumtion.   

Resultaten visade att de 

under sin tid på 

sjukhuset inte kände av 

någon negativ attityd 

men däremot en 

pessimism från 

sjuksköterskorna 

angående behandlingens 

utgång.  

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 

År: 

2004 

Syftet var att undersöka 

under vilka sammanhang 

som sjuksköterskor I 

Sverige var villiga att 

jobba med 

alkoholprevention.  

En kvalitativ studie där 

nio sjuksköterskor 

intervjuades i en större 

stad och 17 

sjuksköterskor i mindre 

orter. Intervjuerna 

gjordes på 

vårdcentralerna. En 

intervjuguide fanns med 

frågor indelade i fyra 

olika grupperingar. 

Ansvar och organisation, 

patientperspektiv, rutiner 

och utbildning. 

Resultaten visade att 

även om 

sjuksköterskorna tidigare 

fått en utbildning i 

alkohol så kände de sig 

inte tillräckligt kunniga 

att våga ta upp 

alkoholfrågan med 

patienterna. Dels på 

grund av dålig 

självuppskattad kunskap 

och dels på grund av 

tidsbrist. 

Titel:.  

Attitudes and beliefs of 

emergency department 

staff regarding alcohol-

related presentation.  

Författare: 

Indig, D., Copeland, J., 

Conigrave, K., & 

Rotenko, I.Tidskrift: 

International Emergency 

Nursing 

År: 

2009 

Syftet var att undersöka 

personalens attityder till 

patienter som inkommer 

med alkoholrelaterade 

olyckor på en 

akutmottagning för att 

kunna rekommendera 

förbättrade 

interventionsstrategier.  

En kvantitativ studie där 

sjukvårdpersonal fick 

göra en undersökning när 

de hade tid. 

Undersökningsformuläret 

fanns ute i korridoren så 

de kunde ta det när de 

kände för det.  

Resultaten visade att de 

inte gör en rutinmässig 

kontroll på patienternas 

alkoholvanor. Av de 78 

tillfrågade menade 85% 

av vårdpersonalen att det 

var patientens 

motivation som var det 

största hindret. 



 

 

 

 

Artikel Problem/syfte Metod Resultat 

Titel: 

Primary health nurses´  

and physicians´ 

attitudes, knowledge and 

beliefs regarding brief 

intervention for heavy 

drinkers.   

Författare: 

Aalto, M., Pekuri, P., & 

Seppä, K. 

Tidskrift: 

Addiction 

År: 

2001 

Syftet var att undersöka 

vilka hinder 

vårdpersonalen tycke det 

fanns för att ge en 

kompetent intervention 

för att hjälpa tungt 

missbrukande 

alkoholister att minska 

sin alkoholkonsumtion.  

En kvantitativ metod där 

ett frågeformulär 

skickades ut till alla 

sjuksköterskor inom 

primärvården i två finska 

städer.  

Resultaten visade att det 

som personalen ansåg 

vara det största hindret 

var kunskap och bristen 

på utbildning. Hälften av 

de som svarade ansåg att 

de behövde mer träning.  

Titel: 

Attitudes of swedish 

general practitioners and 

nurses to working with 

lifestyle change, with 

special reference to 

alcohol consumption 

Författare: 

Geirsson, M., Bendsten, 

P., & Spak, F. 

Tidskrift: 

Alcohol & Alcoholism 

År: 

2005 

Syftet var att undersöka 

vårdpersonalens attityder 

till tidig identifikationer 

och interventioner för 

alkoholmissbruk i 

Sverige. Man ville även 

jämföra dessa attityder 

till andra livsstilar så 

som rökning, övervikt 

och motion.  

En kvantitativ metod där 

ett frågeformulär 

skickades ut till alla 

sjuksköterskor i 

Skaraborg.  

Resultaten visade att 

sjuksköterskor hellre 

arbetade med andra 

livsstilar än med 

alkoholproblematik. 

Dock visade resultatet 

att sjuksköterskor med 

mer erfarenhet av 

alkoholproblematik hade 

en mer positiv attityd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Artikel Problem/syfte Metod Resultat 

Titel: 

A qualitative study of 

nurses’ attitudes and 

practices regarding brief 

alcohol intervention in 

primary health care 

Författare: 

Lock, C., Kaner, E., 

Lamont, S., & Bond, S. 

Tidskrift: 

Journal of Advanced 

Nursing 

År: 

2002 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors attityd 

och arbete kring 

alkoholinterventioner för 

att förstå varför detta 

ämnet är 

underprioriterat. 

En kvalitativ studie där 

man intervjuade 24 

sjuksköterskor som 

tidigare jobbat inom 

allmänt utövande inom 

alkoholprevention.  

Resultaten visade att 

trots att dessa 

sjuksköterskor hade 

många möjligheter till 

att arbeta med patienter 

som hade en hög 

alkoholkonsumtion 

fanns det lite eller ingen 

möjlighet att förbereda 

sig för detta. Därför 

ansågs det att 

sjuksköterskorna ska få 

stöd, hjälp och 

utbildning i arbetet med 

alkoholberoende 

personer. 

Titel: 

Increasing practice nurse 

access to alcohol 

training.  

Författare: 

Deehan, A., 

McCambridge, J., 

Ball,D., & Strang, J. 

Tidskrift: 

Drug and Alcohol 

Review 

År: 

2002 

Syftet med studien var 

att undersöka om det 

finns ett intresse för 

sjuksköterskor att ingå i 

utbildning och om det 

således fanns hinder för 

att delta i utbildningen.  

En kvantitativ där en 

inbjudan till ett 

seminarium skickades ut 

till sjuksköterskor och 

där undersökning tog 

plats.  

Resultaten visade att få 

av sjuksköterskorna 

tidigare hade varit med 

på någon utbildning och 

att anledningen var 

personliga eller arbets- 

relaterade så som brist 

på tid. 

Titel: 

Experience, knowledge 

and attitudes of mental 

health staff regarding 

patients´ problematic 

drug and alcohol use.  

Författare: 

Siegfried, N., Ferguson, 

J., Cleary, M., Walter, 

G., & Rey, J. 

Tidskrift: 

Australien and New 

Zealand Journal of 

Psychiatry 

År: 

1999 

Syftet var att samla ihop 

information om 

vårdpersonalen inom 

psykiatrin och deras 

erfarenheter, kunskap 

och attityder till 

personer med ett alkohol 

eller drogmissbruk. 

En kvantitativ metod där 

ett frågeformulär 

skickades ut personligen 

till alla deltagarna.  

Resultaten visade att 

kunskapen var relaterad 

till erfarenheter och 

utbildning inom 

området. Det visade 

även att personalens 

egna förmodade kunskap 

stämde överens med den 

kunskap de hade och att 

95 % av personalen 

önskade mer utbildning 

inom området.  



 

 

 

 

Artikel Problem/syfte Metod Resultat 

Titel:  

Management of alcohol 

misuse in Scotland: the 

role of A&E nurses. 

Författare: 

Anderson, S., Eadi, 

D.R., MacKintosh, 

A.M., & Haw, S. 

Tidsskrift: 

Accident and 

Emergency Nursing. 

År: 

2001 

Syftet var att undersöka 

vårdpersonalens attityder 

till att identifiera och 

undersöka 

alkoholrelaterade 

olyckor. 

En kvantitativ metod där 

ett frågeformulär 

skickades ut till alla 

akutmottagningar i 

Skottland. Även 

personliga frågeformulär 

skickades ut till 

sjukhusdirektörerna och 

ansvariga 

sjuksköterskor.  

Resultaten visade att 

över två femtedelar av 

dessa mottagningar inte 

rutinmässigt utvärderar 

patienter som inkommer 

på grund av 

alkoholrelaterad olycka. 

Sjuksköterskorna visade 

en vilja att ta en roll 

inom detta men kunskap 

och rätt support var för 

bristfällig. 

Titel: 

General practice nurses´ 

knowledge of alcohol 

use and misuse: A 

quastionnaire survey.  

Författar: 

Owens, L., Gilmore, I., 

& Pirmohamed, M. 

Tidskrift: 

Alcohol & Alcoholism 

År: 

2000 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors kunskap 

och attityder mot 

alkohol användning och 

alkohol missbruk.  

En kvantitativ metod där 

ett frågeformulär 

skickades ut till 

sjuksköterskor i 

Liverpool, England.  

Resultaten visade att 

bara en av två kvinnor 

och en av tre män får rätt 

information om 

maximalt 

rekommenderad 

konsumtion. Detta beror 

på en bristande kunskap 

hos sjuksköterskorna.  

Majoriteten av 

sjuksköterskorna 

önskade mer utbildning 

för att kunna vara 

delaktiga i patienternas 

behandling. 
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Arbetsfördelning 

Vi har under arbetets gång haft lite svårt att samsas om vad som är viktigt att ta med i 

arbetet. Vi skrev bakgrunden tillsammans under kursen Omvårdnadsforskningens teori och 

metod II. Efter den kursen gick Taiwo ut på praktik, Christoffer och Daniel reviderade 

bakgrunden och började litteratursökningen. Christoffer och Daniel började skriva i 

resultatet. Under Taiwo´s praktik hölls kontakten bland alla gruppmedlemmar och 

gemensam genomgång skedde en gång i veckan. Fem veckor in i examensskrivandet gick 

Christoffer och Daniel på fem veckors praktik. Under dessa fem veckor sökte Taiwo vidare 

efter litteratur och skrev på resultatet och tillägg i bakgrunden. Vi fortsatte att jobba som 

föregående period. Vi diskuterade arbetets framskridning. När det återstod endast fem 

veckor av examensskrivandet var alla åter samlade. Vi diskuterade resultatets innehåll och 

påbörjade metoddelen.  

Efter första inlämningen av arbetet blev det en del revideringar som skulle göras. Dessa 

gjordes och resultatet skrevs om. Under denna del av arbetet har arbetsfördelningen varit 

väldigt varierande från dag till dag då arbete och semestrar har kommit in i vardagen igen. 

Överlag har dock arbetet fördelats på ett så rättvist sätt som möjligt och alla personerna i 

arbetet har varit delaktiga i den mån de haft möjlighet.  

Vi hade under tiden kontakt med vår handledare Marie Wilhsson som gav oss råd och 

feed-back angående arbetets struktur och innehåll.  
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