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BAKGRUND: Alkoholkonsumtionen i Sverige har stigit sedan 1900-talet. En förhöjd 

alkoholkonsumtion kan leda till både fysiska och psykiska skador. Sjuksköterskor möter 

dagligen patienter med alkoholmissbruk och denna patientkategori kan ha svårigheter att 

själva erkänna alkoholproblemen. SYFTE: Syftet med denna studie var att belysa 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med alkoholmissbruk. METOD: En 

litteraturöversikt, datamaterialet bestod av tio vetenskapliga artiklar varav fem kvalitativa 

och fem kvantitativa. RESULTAT: Tre huvudteman och ett undertema identifierades vid 

analysen; vårdrelationen, rädslan för negativa patientreaktioner, sjuksköterskans kunskap 

och sjuksköterskans syn på alkoholförebyggande arbete. I resultatet framkom att 

sjuksköterskor har bristande kunskap om alkoholrelaterad omvårdnad vilket leder till en 

osäkerhet och resulterade i att alkoholförebyggande arbete undveks eller blev 

lågprioriterat. Ökad utbildning i alkoholrådgivning och alkoholrelaterad omvårdnad kunde 

öka sjuksköterskornas delaktighet i alkoholinterventioner. För att vårda en patient med 

alkoholmissbruk var en god relation till patienten betydande, det var också en förutsättning 

för att kunna samtala om alkohol. KONKLUSION: Författarens konklusion är att 

sjuksköterskor har svårigheter med att vårda denna patientkategori. Sjuksköterskors 

osäkerhet, förhållningssätt och bristande kunskap om alkoholrelaterad omvårdnad medför  

att patienter med alkoholproblem inte får den omvårdnad de är i behov av. Detta kan 

elimineras genom ökad utbildning och kunskap om alkoholrelaterad omvårdnad.  
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BACKGROUND: The alcohol consumption has increased since the 1900
th

 century. A 

increased alcohol consumption can lead to physical and mental damages. Nurses meet 

patients that abuse alcohol on daily bases and this patient category can have difficulties to 

admit the problem. AIM: The aim of this study was to describe nurses experience of caring 

for patients with alcohol abuse problems. METHOD: A literature review, the data 

consisted of ten scientific papers of which five were qualitative and five quantitative. 

RESULT: Three categories and one subcategory was identified; the caring relationship, 

fear of negative patient reactions, nurses knowledge and the nurses view of alcohol 

preventive work. The result shows that nurses lack knowledge about alcohol related care 

witch created a insecurity leading to this being a low priority. Better education could 

increase their participation in alcohol interventions. A good  patient relationship was 

important and a condition for talking about alcohol. CONCLUSION: The author draw the 

conclusion that nurses have difficulties caring for this patient category. The nurses attitude, 

insecurity and lack of knowledge about alcohol related care result in a care not fulfilling 

the needs of this patient category. The problem can be solved by increased knowledge 

about alcohol related care. 
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INLEDNING 

Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat sedan 1990-talet (Socialstyrelsen, 2009). Att 

konsumera alkohol är idag en etablerad del av Sveriges kultur och alkohol intas vid många 

olika sammanhang och tillställningar (Häggkvist, 2009). Idag beräknas ungefär en miljon 

människor i Sverige ha en riskabelt hög alkoholkonsumtion vilket kan leda till både sociala 

svårigheter och fysiska skador (CAN, 2010).  

 

De flesta sjuksköterskor möter dagligen patienter som dricker riskabla mängder alkohol 

(Folkhälsoinstitutet, 2008). Patienter med alkoholproblematik är i behov av omvårdnad 

från sjuksköterskan som grundas på empati och respekt (Vandermause & Wood, 2009). 

Det är idag inte accepterat att dricka alkohol i den mängd att det leder till en oförmåga att 

ingå och följa de regler och sociala normer som finns i samhället. Det kan leda till att 

patienter med alkoholproblematik riskerar att utsättas för diskriminerande bemötande.  

Men i Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) tydliggörs det att vården skall ges med 

respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet (Riksdagen, 

2010).  

 

Det föreligger därmed ett intresse hos författaren i att belysa sjuksköterskors upplevelser 

av att vårda patienter med alkoholmissbruk. Det är av vikt att sjuksköterskors upplevelser 

av att vårda dessa patienter undersöks då sjuksköterskans egna grundvärderingar kan 

påverka omvårdnaden.  

BAKGRUND  

Alkoholkonsumtionen i Sverige  

I Sverige har konsumtionen av alkohol  stigit sedan 1990-talet (Socialstyrelsen, 2009). 

Generellt präglas drickskulturen i Sverige av en totalkonsumtion som är måttlig hög 

samtidigt som återkommande tillfällen av berusningsdrickande har ökat med 40% från 

1998- 2004 (Folkhälsoinstitutet, 2008). Enligt självrapporterande uppgifter steg den 

genomsnittliga alkoholkonsumtionen hos kvinnor under åren 1990-2006 från 1.5 liter ren 

alkohol per person och år till 2.9 liter (Socialstyrelsen, 2009). Under samma tidsperiod 

ökade enligt självrapporterande uppgifter mäns genomsnittliga alkoholkonsumtion per 

person och år från 4.4 liter ren alkohol till 6.3 liter. Den självrapporterade konsumtionen 

skiljer sig dock från de beräkningar som gjorts i syfte att kartlägga den verkliga 

konsumtionen i Sverige. Den verkliga konsumtionen av ren alkohol per person och år 

uppskattades år 2006 vara 6.1 liter för kvinnor samt 13.6 liter för män. Det innebär en 

genomsnittlig konsumtion av 4 burkar starköl per vecka för kvinnor samt  en förbrukning 

av 9.5 burkar starköl i veckan för män. Sverige tillhör de länder i Europa som har lägst 

alkoholkonsumtion bland medelålders. Ungdomarna i Sverige intar alkohol i ungefär lika 

stor utsträckning som ungdomar i Europas övriga länder. Generellt minskar alkoholintaget  
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med åldern och den grupp som konsumerar mest alkohol i Sverige är män i 20-24 års 

åldern med en genomsnittlig veckoförbrukning av 14 burkar starköl per vecka under år 

2002 (a.a.).  

Olika synsätt på alkoholism 

Billinger och Hubner (2009) menar att forskningen idag har olika synsätt och förklaringar 

till orsaken att människor blir alkoholberoende. Ett synsätt är att alkoholmissbruk grundas i 

olika biokemiska processer som sker i kroppen. Därmed ses alkoholism som en sjukdom 

som har genetiska förklaringar. Andra forskare hävdar att alkoholism inte är en sjukdom 

utan ett avvikande beteende som har sin grund i sociala och kulturella förhållanden kring 

den drabbade (a.a.). 

Alkoholens effekter  

Alkoholmolekylen, etanol, är fett- och vattenlöslig vilket leder till att den enkelt passerar 

kroppens olika biologiska membran (Häggkvist, 2009). När alkoholmolekylen nått hjärnan 

är en tidig effekt att eufori uppstår och att olika hämningar avtar. Ett intag av alkohol har 

också en dämpande effekt på ångest, oro och depression. Efter ett intag av 2-3 glas vin ses 

en personlighetspåverkan med ökat självförtroende samtidigt som individens olika 

hämningar avtar. Först vid 1 promille i blodet ses en kraftigare minskning av hämningarna. 

Andra effekter av alkoholen är i detta stadium att kraftigare eufori uppstår samtidigt som 

omdöme, kognition, minne och motoriska funktioner försämras. Vid en promille halt på 

2.5 kan medvetslöshet uppstå för de som inte är tillvanda vid ett högt alkoholintag. För 

50% av befolkningen uppstår andningsförlamning med dödlig utgång vid 4-5 promille i 

blodet. Sammanfattningsvis och förenklat ger ett lägre intag av alkohol eufori medan högre 

intag medför påverkan på kroppens fysiska och mentala funktion (a.a.).  

Måttligt intag, berusningsdrickande och riskbruk 

Det är svårt att avgöra var gränserna går för ett riskbruk, missbruk och beroende av alkohol 

(Socialstyrelsen, 2009). En måttlig alkoholkonsumtion innebär att intaget av alkohol är lågt 

och därmed inte leder till berusning (a.a.). Riktvärdena för ett manligt berusningsdrickande 

innebär  en konsumtion av 5 standardglas (33 cl starköl, 12-15 cl vin eller 4 cl sprit) vid ett 

och samma tillfälle per vecka (Folkhälsoinstitutet, 2008). Ett kvinnligt 

berusningsdrickande innebär ett intag av 4 standardglas av alkohol vid ett och samma 

tillfälle under en vecka. Då alkohol intas i en riskabelt hög mängd talas det om ett såkallat 

riskbruk. Det är svårt att fastställa vad en riskabel alkoholkonsumtion innebär eftersom 

individens genetiska anlag, medicinering samt psykiska hälsa påverkar riskerna med 

konsumtionen. De riktvärden som finns idag för riskbruk innebär att en man inte bör 

konsumera mer än 14 standardglas under en vecka. Kvinnor har enligt riktvärdena ett 

riskbruk av alkohol om de under en vecka dricker mer än 9 standard glas av alkohol. Då 

berusningsdrickande förekommer regelbundet ökar risken för olycksfall som misshandel 

och rattfylleri. Berusningsdrickande påverkar den psykiska hälsan negativt och kan genom 

alkoholens påverkan på blodfetterna ge hjärtarytmier. Ett riskbruk av alkohol behöver inte 

alltid innebära att individen har etablerade problem som följd av konsumtionen. Dock ökar 

risken för både fysisk och psykisk ohälsa om konsumtionen fortskrider (a.a.). Tidiga 
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varningssignaler som uppkommer vid riskbruk är att individen intar en större och större 

mängd alkohol (CAN, 2010; Folkhälsoinstitutet, 2008). Ett riskbruk kan ge symtom som 

förhöjt blodtryck, förhöjt levervärde, hjärtarytmier, olycksfall, besvär med magen, sociala 

problem eller psykiska problem (Folkhälsoinstitutet, 2008).  

Beroende eller missbruk 

För att diagnostisera ett beroende- eller alkoholmissbruk används inom hälso- och 

sjukvård, kriminalvård och behandlingshem bedömningsinstrumentet Alkohol Drog 

Diagnos Instrument som underlag (Socialstyrelsen, 2010).  Det är en intervju som bygger 

på 75 strukturerade frågor rörande patientens bakgrund, psykiska hälsa samt bruk av 

alkohol med mera. Som ett komplement till de strukturerade intervjufrågorna ingår en 

checklista med olika kriterier som kan användas för att bedöma om patienten har ett 

skadligt bruk av alkohol, ett beroende eller ett missbruk (a.a.). Ett alkoholberoende kan 

definieras som en oförmåga att kontrollera alkoholintaget då individen har utvecklat ett 

beroende (Lyngstam, 2010; Socialstyrelsen, 2010; SBU, 2001).  Ett alkoholberoende 

kännetecknas vidare av; en hög konsumtion av alkohol som överskrider gällande 

riktvärden för riskkonsumtion, abstinensbesvär, fysiska skador, psykiska skador samt 

försummande av sociala skyldigheter (Folkhälsoinstitutet, 2008; Socialstyrelsen, 2010). En 

person som har ett beroende av alkohol har en befintlig alkoholrelaterad leversjukdom 

vilket kan sättas i relation till riskdrickaren som kan ha lite förhöjda levervärden 

(Folkhälsoinstitutet, 2008). Vid alkoholmissbruk föreligger inte ett utvecklat kroppsligt 

beroende av alkohol (Lyngstam, 2010). Generellt kännetecknas ett alkoholmissbruk av 

fortsatt intag av alkohol trots försummelse av sociala skyldigheter samt kroppsliga, 

psykiska och sociala skador (Gullberg, 2009; Lyngstam, 2010; Socialstyrelsen, 2010; SBU, 

2001). Då missbruk föreligger intas alkohol regelbundet i riskfyllda situationer såsom 

under arbetstid eller i trafiken och alkoholrelaterade lagförbrytelser förekommer 

(Lyngstam, 2010; SBU, 2001). Missbruket av alkohol fortsätter trots att det leder till 

upprepade svårigheter och problem i livet (SBU, 2001). En högkonsumtion av alkohol kan 

orsaka sjukdomstillstånd som depression, ångest, sömnsvårigheter, trötthet, mentala 

rubbningar, beteendestörningar, mag-och tarm sjukdomar, cancer, hjärt- och 

kärlsjukdomar, fettlever, åderbråck i matstrupen, inflammation i bukspottkörteln och 

reproduktionssvårigheter (Lyngstam, 2010; Socialstyrelsen, 2009).  

Vård av patienter med alkoholbruks problematik enligt svensk 

lagstiftning 

Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) beskriver de rättigheter som individer har gällande stöd 

och hjälpinsatser från samhällets olika verksamheter. Målen för socialtjänstlagen är att på 

ett demokratiskt sätt främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet och 

delaktighet i samhället. En medvetenhet och respekt för människans autonomi och 

integritet ska ligga till grund för den vård som ges. Individer med missbruksproblem har 

rätt till stöd och hjälp för att bli botade från missbruket. Missbrukare ska vara delaktiga i 

att planera den egna vården och noggrann uppföljning av framåtskridandet med 

behandlingen åligger socialnämnden. Lag om vård av missbrukare i vissa fall (SFS 

1988:870) reglerar tvångsvården av alkoholmissbrukare. Tvångsvård blir aktuellt om 

missbruket leder till fysisk eller psykisk skada.  Ett beslut om tvångsvård kan också utföras 
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om missbruket leder till att individens liv förstörs och fara föreligger för sig själv och 

andra. Tvångsvården av missbrukare bör i möjligaste mån utformas i samtycke med 

patienten och optimera patientens frivilliga delaktighet i behandlingen. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) ska all vård som ges tillgodose patientens behov av säkerhet 

och trygghet. I de fall där det finns flera evidensbaserade behandlingsalternativ bör 

patienten få möjlighet att själv välja vilken behandling han/hon föredrar (Riksdagen, 

2011).  

Att vårda patienter med alkoholmissbruk 

Att själv söka vård för alkoholmissbruket är svårt (Vandermause & Wood, 2009). Kontakt 

med sjukvård kan vara förenat med ångest, oro och en känsla av att vara utelämnad till 

andras beskådan. Många avvaktade in i det sista med att uppsöka sjukvård och det 

upplevdes känslomässigt påfrestande att bara sitta i väntrummet.  Många var rädda för att 

de andra patienterna skulle genomskåda att de har ett missbruk. Trots en medvetenhet om 

att de är sjuka och har ett missbruk kände många en ovilja att erkänna det, även för en 

vårdare. Oviljan att erkänna missbruket grundas ofta i en förlägenhet. Några uttryckte en 

påtaglig rädsla för att bli dömda av vårdaren. Flera hade upplevt diskriminering i olika 

vårdsammanhang. Diskrimineringen yttrade sig i en överlägsen attityd från vårdarna vilket 

medförde att de kände sig underlägsna och mindre värda. Flera upplevde att de inte blev 

tagna på allvar och att de stöttes bort av vårdarna när de undrade hur de skulle bli botade 

från missbruket. Alla kom ihåg specifika möten med vårdpersonal som upplevdes som 

positiva. Några kvinnor mindes specifika positiva vårdbesök för flera år sedan. 

Omvårdnaden hade då getts med respekt och empati. Vårdaren kunde se förbi deras 

missbruk och de blev behandlade med värdighet. Ett medmänskligt bemötande från 

vårdaren utan dömande beskrevs som värdefullt för dem som individer. Motivation och 

tron på den egna förmågan att klara av att sluta dricka alkohol skapades i en patient-

vårdare relation där vårdaren hade kunskap, medlidande och empati (a.a.). Detta kan sättas 

i relation till SBU (2001) och Kim, Samet, Cheng, Winter, Safran och Saitz (2006) som 

menar att relationen mellan den professionella vårdaren och patienten i stor utsträckning 

påverkar patientens chans att svara positivt på alkohol- och drog avvänjningsbehandlingen. 

Betydelsen av en god relation mellan vårdare och patienter med alkoholmissbruk påtalas 

även av Søgaard Nielsen (2009) som menar att ett bemötande från den professionella 

vårdaren som bygger på respekt och tillit är nödvändigt om patienten ska kunna inse att 

han/hon har ett alkoholproblem som behöver behandlas (a. a.). 

 

Patienter med alkoholmissbruk bör få möjlighet att vara delaktiga i att välja vilken 

behandlingsmetod de ska genomgå för att bli botade från alkoholmissbruket (SBU, 2001). 

Det är viktigt att patienterna får den behandling som passar just dem och deras 

personlighet. Som vårdare bör man fundera över patientens egenskaper samt vilken 

behandlingsmetod som samspelar på ett bra sätt med dessa. För patienter som behandlas 

för missbruksproblem är vårdarens inställning viktig. Vårdarens inställning och förmåga 

att engagera kan inverka på patientens motivation att fullfölja alkoholbehandlingen (a.a.). 

Som vårdare är det nödvändigt att ha förmågan att granska sig själv och ha en förståelse för 

det egna förhållningssättet till den som vårdas (Malmsten, 2007). Som vårdare är det 

viktigt att se individen och erbjuda det omvårdnadsbehov som just denne eftersträvar. Det 

kan vara svårt att avgöra vilka handlingar som är de goda och rätta handlingarna att utföra. 

Individens önskemål kanske inte stämmer överens med samhällets krav och de 
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allmängiltiga lagarna som berör området (a.a.). Därav framträder vikten av sjuksköterskans 

förmåga att genom dialog med patienten ge vägledning och stöd för att optimera patientens 

delaktighet i vården och de behandlingar som utförs (Socialstyrelsen, 2005).  

Patientens erkännande av alkohol problemet   

Vid alkoholbehandling där närstående involveras utgår den teoretiska grunden i terapin 

utifrån att missbrukarens rus fyller en funktion i anpassningen och samspelet med 

omgivningen (Ottosson, 2004).  Missbrukaren kan under ett rus visa sidor av sig själv som 

hålls tillbaka och inte framträder vid nykterhet. Då missbrukaren är nykter kan beteendet 

ursäktas med att det skedde under alkoholpåverkan. Missbrukaren försöker då ursäkta olika 

beteenden med att det skedde under onyktra förhållanden och frånsäga sig ansvaret för 

handlingarna. I familje- och par terapi accepteras inte onykterhet som en ursäkt för olika 

handlingar och beteenden. Terapin utgår istället ifrån att missbrukaren hålls ansvarig för 

det som sagts och gjorts under ett rus precis som om det skett under nyktra förhållanden. 

Partnern till missbrukaren har många gånger svårast att godta detta. När ett accepterande 

av detta synsätt föreligger förbättras ofta kommunikationen och förståelsen vilket medför 

att anhörigas involvering i behandlingen ger positiv effekt (a.a.).  

 

En behandlare bör utgå ifrån att personen med missbruksproblem är ansvarig för sina 

handlingar även om de skett under alkoholpåverkan (Kinney & Leaton, 1997). Patienten 

bör betraktas som en vuxen individ med ansvar för sina beslut. Ofta rättfärdigas alkohol 

intaget med olika bortförklaringar. Patienten bör konfronteras med behandlarens objektiva 

verklighetssyn på livssituationen för att ett erkännande av alkoholproblematiken ska kunna 

ske. Patientens erkännande av den egna maktlösheten inför alkoholen är ofta det första 

steget till tillfrisknande (a.a.). Då återfall av alkoholbruket inträffar ska patienten inte 

bemötas med moraliserande från behandlaren utan patientens eget ansvar för sitt liv bör 

betonas (Ottosson, 2004).  

Omvårdnads behov vid avgiftning 

Avgiftningsfasen kan upplevas som något mycket frustrerande och psykiskt påfrestande 

(Søgaard Nielsen, 2009). Under avgiftningen kan abstinensen av alkohol utvecklas i olika 

abstinenssymtom där patienten kan drabbas av hallucinationer, svettningar och ökad 

hjärtfrekvens. Patienter kan även uppleva psykiska abstinenssymtom som ökad 

aggressivitet, sömnlöshet, känslomässig labilitet och rastlöshet (a.a.). Vården under 

avgiftningen bygger i första hand på att dämpa patientens oro och se till att tillgodose 

patientens behov av sömn (Ottosson, 2004). Vid abstinenssyndrom kan olika 

hallucinationer framträda i mörker, patientens rum bör därför vara tänt. Det är betydande 

att patienten känner sig trygg under avgiftningsperioden. Vårdare bör se till patienten ofta 

för att ge en känsla av trygghet och verklighetsanknytning. Blodtryck och temperatur ska 

kontrolleras regelbundet. När patienten börjar bli fri från abstinenssymtomen kan 

rehabilitering påbörjas. Det är betydande att patienten får hjälp och stöd i utvecklingen av 

sin självkännedom och förmågan att hantera känslor och situationer som tidigare 

hanterades med alkohol. Patienten bör inte betraktas som en missbrukare utan som en 

individ som utöver andra problem har alkoholproblem (a.a.). Det är viktigt att skapa en god 

kontakt till patienten under avgiftningen (Søgaard Nielsen, 2009). En god kontakt skapas 

genom att vårdaren visar empati, respekt och förståelse för patienten (a.a.). Relationen 
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mellan patient och vårdare bör grundas på en trygghet och öppenhet (Ottosson, 2004). En 

fördjupad kontakt som präglas av en öppenhet är en förutsättning för att patientens 

känsliga upplevelser ska kunna diskuteras med en vårdare (a.a.). 

Omvårdnadsteoretiskt perspektiv 

Enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) ses god omvårdnad 

utifrån olika begrepp som bygger på vårdvetenskapliga grundantaganden om människan 

och hälsan. En god omvårdnad baseras på en värdegrund som utgår ifrån det etiska 

patientperspektivet där patientens värdighet och integritet är central. Det etiska 

patientperspektivet utgår ifrån att patienten ses som den främsta experten på sig själv, sitt 

lidande och välbefinnande. Livsvärldsperspektivet är också centralt och vårdande sker då 

utifrån en medvetenhet om patientens livsvärld, den levda världen. Livsvärlden ses som 

den levda världen så som den upplevs och erfars av varje unik individ. Människan ses som 

om en helhet av kropp, psyke, själ och ande. Varje del utgör olika aspekter som 

tillsammans skapar den hela, fullständiga människan. Människan ses därmed som mer än 

bara sin sjukdom eller skada. Varje människa är unik och har sin egna individuella tolkning 

av sin livssituation. En strävan efter en öppenhet och förståelse inför patientens livsvärld är 

vital för en god omvårdnad och för patientens förmåga att känna förtroende till vårdaren 

och vården. Genom sjuksköterskans förmåga att visa medkänsla och öppenhet inför den 

som vårdas kan lidande lindras. Genom ett förhållningssätt där sjuksköterskan visar 

förståelse och respekt för patienten som unik individ möjliggörs för patienten att känna 

tillit och trygghet i vårdandet (a.a.).  

 

Det är betydande att sjuksköterskan har förmågan att se det unika i varje individ 

(Travelbee, 2006). Omvårdnad grundas på en relation mellan sjuksköterskan och patienten 

där sjuksköterskans synsätt på hälsa, liv och död påverkar förhållningssättet till den som 

vårdas. Den mellanmänskliga relationen mellan patient och sjuksköterska är beroende av 

sjuksköterskans förmåga att känna empati och sympati med den som vårdas. I en 

mellanmänsklig relation där sjuksköterskan har förmågan till förståelse för den som vårdas 

kan lidande lindras (a.a.).  
 

Förståelse för individens unika jag, livssituationen och den individuella psykiska 

reaktionen på livssituationen och sjukdomen är grunden för god omvårdnad (Ottosson, 

2004). Människan ska ses som unik och det är betydande att inte kategorisera patienten 

utefter sitt sjukdomstillstånd (Travelbee, 2006). Patienter med liknande sjukdomar eller 

likartade sjukdomstillstånd har alla egna individuella tolkningar av situationen (Malmsten, 

2007). Patienterna reagerar olika på samma behandling utifrån deras livserfarenheter och 

livsvärld (Dahlberg, et al., 2003). Det är betydande att den omvårdnad som ges syftar till 

att tillvarata individens egna resurser för att återvinna eller bevara hälsan (Ottosson, 2004). 

PROBLEMFORMULERING 

Patienter med alkoholproblematik riskerar både fysiska och psykiska skador. Hälso- och 

sjukvården har en viktig funktion i att upptäcka och ge vård åt patienter som har en 

riskabel alkoholkonsumtion. Patienter med alkoholproblematik kan uppleva en förlägenhet 
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och skuld över missbruket. Detta kan leda till att patienter undviker att erkänna missbruket 

och därmed inte får den vård och det stöd de är i behov av. Det medför att höga krav ställs 

på sjuksköterskans förmåga att vara empatisk, lyhörd och uppmärksam inför de fall där 

alkoholproblematik förekommer. Då sjuksköterskans inställning kan spela en nyckelroll i 

framgången med alkoholbehandlingen krävs kunskap om sjuksköterskors upplevelser av 

att vårda patienter med ett alkoholmissbruk. 

SYFTE 

Syftet är att belysa sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med alkoholmissbruk. 

METOD  

Arbetet är litteraturbaserat och Fribergs (2006) modell för litteraturöversikter har använts. 

Det första steget i denna studie bestod av att välja vilket kunskapsområde som skulle 

studeras. Därefter gjordes en bred artikelsökning för att få en överblick över  

forskningsläget inom valt forskningsområde. Sökningarna avgränsades sedan för att finna 

forskning relevant för denna studies syfte. Enligt Friberg (2006) är grunden i en 

litteraturöversikt är olika texter inom ett avgränsat kunskapsområde och artiklar med både 

kvalitativ och kvantitativ ansats kan inkluderas. Den kunskap som litteraturöversikten 

bidrar med kan användas som utgångspunkt för kommande studiers problemformulering 

(a.a.). De artiklar som valdes granskades och analyserades och resultatet presenteras i en 

beskrivande översikt av forskningsområdet. 

Urval  

Urvalet bestod av granskade vetenskapliga artiklar publicerade under tidsramen 2000-01-

01-2010-10-31. Inklusionskriterier var vetenskapligt granskade artiklar, skrivna ur ett 

sjuksköteskeperspektiv och publicerade på engelska samt med relevans för denna studies 

syfte. Både kvantitativa och kvalitativa artiklar inkluderades i studien. Exkludering har 

gjorts av artiklar som belyser studenters upplevelser och i de artiklar där andra 

yrkeskategorier än sjuksköterskor ingår har endast sjuksköterskors upplevelser analyserats. 

Exklusionskriterier vid sökningen av artiklarna var även negativt laddade ord såsom ”bad” 

eller ”negative”. Genom att negativt laddade ord exkluderades ökade möjligheterna att 

finna forskning som inte enbart hade negativa resultat att redovisa.  

Datainsamling 

Artikelsökningar gjordes i databaserna Cinahl och Medline. De sökord som var primära 

vid artikelsökningarna var alcohol abuse, nurse experience,  nurse attitude, alcohol och 

care. De flesta sökorden som användes vid sökningarna i Cinahl 

kontrollerades/verifierades via thesarus, övriga skrevs ut i korthet då syftet var att få exakt 

träff på sökordet. Trunkeringar gjordes på sökord i syfte att få med alla böjningar. Vid 

sökningarna i Cinahls sökmotorer användes begränsningar, limits, beträffande 
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publiceringsdatum och år 2000-01-01- 2010-10-31, peer review och engelskt språk. I 

Medline användes främst MESH termer vid datasökningen och begränsningar var 

publiceringsår 2000-2010 samt engelsk språk. Begränsningen peer review valdes bort i 

sökdatabasen Medline eftersom sökningen blev för begränsad. Enligt Friberg (2006) kan 

nämnda tekniker användas för att finna relevant information i databaserna utefter 

författarens önskemål (a.a.). För att finna studier gjorda i Sverige lades sökordet swedish 

till i sökningen i Cihahls databas. Den första sökningen där sökordet swedish ingick 

resulterade endast i en träff. I syfte att bredda fyndet av studier utförda i Sverige lades 

begränsningen fulltext till. Det resulterade i ett större antal träffar. I sista sökningen i 

Cinahl användes sökordet substance use då författaren lagt märke till att det var en 

vedertagen term som många gånger ingick i andra artiklars titel som berörde denna studies 

kunskapsområde. Information om alla artikelsökningar finns i tabell 1 och 2. Kontakt med 

togs slutligen med biblioteket i Högskolan i Skövde för att få tillgång till artiklar som inte 

fanns tillgängliga i fulltext i sökdatabaserna.   

 

På sökträffarna lästes först artiklarnas titel för att utvärdera artikelns relevans för denna 

studie. Om titeln ansågs relevant för studiens syfte genomlästes artiklarnas abstract.  Om 

artikelns abstrakt svarade mot studiens syfte och belyste valt kunskapsområde genomlästes 

hela artikeln.  Sammanlagt lästes 24 hela artiklar som ansågs användbara för studien.  

 

Alla 24 artiklar som valts ut efter sökningarna i Cinahl och Medline kvalitetsgranskades 

enligt Fribergs (2006) värderingsmodell för litteraturöversikter. Artiklarna granskades 

kritiskt (Bilaga 2) gällande syfte, metod, urval, analys, etiskt resonemang, resultat med 

mera.  Utifrån värderingsmodellens riktlinjer värderades artiklarna gällande tillförlitlighet 

och kvalitet. Låg kvalitet innebar att artikeln uppfyllde en till fyra av värderingsfrågorna, 

medel innebar att artikeln uppfyllde fem till sju av frågorna och hög kvalitet innebar ett 

uppfyllande av åtta till tio av frågorna i granskningsprotokollet. Detta resulterade i att av 

de 24 utvalda artiklarna återstod efter kvalitetsgranskningen 10 stycken som ansågs 

tillförlitliga.  

 

Tabell 1: Cinahl 

 

Sökord Antal träffar Antal lästa artiklar Valda artiklar 

Alcohol abus*  4359 0 0 

Alcohol abus* OR 

nurse experience* 

12541 2 1 

Alcohol abus* OR 

nurse experience* 

OR alcohol care* 

4947 3 1 

Nurse attitud* AND 

alcohol* AND care* 

39 3 2 

Nurse attitud* AND 

alcohol* AND care* 

AND Swedish 

1 0 0 

Nurse attitud* AND 1147 4 1 
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alcohol* AND care* 

OR Swedish 

Nurse* AND attitud* 

AND alcohol* AND 

care* 

79 2 1 

Nurse* AND attitud* 

AND substance use* 

60 2 1 

Totalt 23173 16 7 

 

Tabell 2: Medline 

 

Sökord Antal träffar Antal lästa artiklar Antal valda artiklar 

Nurs* AND alcohol* 

AND care* AND 

Sweden 

21 2 1 

Attitude of health 

personnel AND 

nursing staff AND 

Alcoholism nursing 

OR delirium nursing 

162 3 1 

Alcoholism nursing 

AND Attitude OF 

Health Personnel 

12 3 1 

Totalt 195 8 3 

Analys 

Fribergs (2006) analysmetod för litteraturbaserade studier har använts vid analysen. Med 

grund i denna analysmetod studerades och analyserades endast studiernas resultat eftersom 

diskussionen innehåller författarens egna synpunkter och åsikter. En medvetenhet om att 

kvantitativa samt kvalitativa studier analyseras utifrån ett fokuserande på ord respektive 

siffror har legat till grund för analysen (a.a.). Första steget i analysen var att studiernas 

resultat genomlästes ett flertal gånger för att resultatet skulle bli bekant och för att öka 

insattheten i studiernas presenterade fenomen något som Friberg (2006) påtalar vikten av. 

Nästa steg i analysmetoden består av att fokusera på likheter och skillnader i resultatet. 

Författaren valde här att skriva ner likheter och skillnader i resultatet på ett separat papper 

vilket genomlästes flera gånger för att få fördjupad kunskap om studierna. Det sista steget i 

analysen är enligt Friberg (2006) att inordna de likheterna och skillnader som framträtt i 

resultaten under nya övergripande teman. De likheter och skillnader som återfunnits i 

studiernas resultat sorterades av författaren in under nya övergripande teman med 

noggrann källhänvisning för att visa läsaren hur författaren förhållit sig till källan (a.a.). 
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Etiska överväganden 

Utförandet av en litteraturbaserad studie kräver inte tillstånd av en etisk kommitté, dock är 

det vist att ta hänsyn till etiska perspektiv (Forsman, 1997). De inkluderade artiklarnas 

etiska resonemang har granskats för att försäkra att forskarna respekterat deltagarnas 

integritet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2002).  Avsikten i denna studie kommer 

vara att presentera resultatet på ett objektivt sätt, detta genom en medvetenhet om att 

innehållet i artiklarna inte får förvrängas eller omvandlas (Friberg, 2006). Studien bygger 

på en noggrannhet vid framställningen av de analyserade studiernas resultat. Information 

har inte medvetet undanhållits eller förvrängts. Läsaren ser tydligt vad som är författarens 

egna ord/reflektioner och vad som är andra författares åsikter. Enligt Nyberg (2000) är det 

viktigt att sträva efter att ge en sanningsenlig bild av det fenomen man undersöker. Plagiat 

är inte tillåtet, man kan inte använda avgörande delar av andras data och presentera det 

som om det vore ens egna. Författare får heller inte fabricera eller falsifiera resultat i sina 

publikationer, såsom att hitta på fakta eller lämna bort data som skulle anses vara mindre 

tilldragande (a.a.). Källor samt referenser är tydligt angivna i rapporten så att läsaren lätt 

ska kunna hitta källan till vad som sägs och skrivs i uppsatsen. Informationens mening från 

artiklarna och annan litteratur som används i arbetet tas vara på och ingen egen tolkning 

görs av materialet. 
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RESULTAT 

Tre huvudteman och ett undertema identifierades vid dataanalysen. Det första huvudtemat är 

vårdrelationen med undertemat rädslan för negativa patientreaktioner. Det andra huvudtemat 

är sjuksköterskans kunskap och de tredje huvudtemat som presenteras är sjuksköterskans syn 

på alkoholförebyggande arbete. 

Vårdrelationen 

Sjuksköterskor upplevde att det var betydande att vårdandet av patienter med 

alkoholproblem grundas på en god och trygg vårdrelation (Wadell & Skärsäter, 2007). 

Patienter med alkoholproblem sågs som självdestruktiva och känsliga och det var 

betydande att försöka hjälpa patienterna att bli starka och tro på sig själva. Vårdandet 

skulle utgå från patienten och de lät patienten själv avgöra när det kändes rätt att öppna sig. 

Det var viktigt inte påskynda denna process utan låta det ta den tid som behövdes. 

Samtidigt var det betydande att behandla alkoholproblemet så fort som möjligt för att 

undvika att patienten får fler skador som följd av konsumtionen. De menade att om 

patienterna ska vara öppna mot sjuksköterskan måste de först lita på vårdaren och känna ett 

förtroende. Om en tillit till sjuksköterskan inte finns försvårar det vårdandet. Förtroendet 

kunde skapas genom att visa en vilja att försöka förstå hur patentens liv erfars och upplevs. 

När patienten delar en upplevelse eller erfarenhet var det viktigt att vara lyhörd och känslig 

i tolkningen av det som sades. Det var betydande att låta patienterna berätta sin historia och 

att vårdandet skulle utgå från patientens egna önskemål angående vilka omvårdnadsbehov 

som var betydande. Sjuksköterskorna menade att ärlighet var viktigt i mötet med dessa 

patienter. De var betydande att vara uppriktig med vad de själva tyckte och tänkte om 

alkoholproblem och hur de själva såg på personer som missbrukade alkohol. 

Kommunikationen mellan patient och sjuksköterska måste grundas på en ärlighet och 

öppenhet för att god omvårdnad av patienter med alkohol problematik ska vara möjlig 

(a.a.). 

 

Lovi och Barr (2009) fann att sjuksköterskor upplever att det är viktigt att inte ha en 

fördömande syn på patienten med alkoholproblem. Det var viktigt att bemöta patienterna 

med respekt och förståelse (a.a.). Enligt Wadell och Skärsäters (2007) undersökning var 

respekten för patienten en viktig del i vårdandet och något som fördjupar förtroendet 

patienten känner till sjuksköterskan. 

Lovi och Barr (2009) upptäckte att miljön runt patienten ansågs betydande, framförallt den 

psykiska vårdmiljön. Vårdandet skulle ske i en trygg vårdmiljö och det skapades genom en 

medvetenhet om att patientens integritet måste skyddas och bevaras. Ibland kränktes 

patienternas integritet och det sågs som något som var destruktivt för vårdandet. Patienter 

med alkoholproblem kunde ibland bemötas med ett fördömande synsätt. Flera hade en 

upplevelse av att sjuksköterskor som saknade erfarenhet av att vårda denna patentkategori 

hade svårt att inse att det var sjukhusets ansvar att vårda patienter med alkoholproblem. 

Patienterna sågs inte alltid som sjuka utan oerfarna sjuksköterskor förnekade deras behov 

av vård. De menade att det var betydande att omvårdnad bygger på en strävan efter 

tålamod och förståelse inför patienten som person. Det var viktigt att stötta patienterna och 
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om de hade svårt att sluta dricka alkohol försökte de tillsammans med patienten att se 

framåt istället för att fokusera på återfallet (a.a.).  

 

För att våga prata om alkohol med patienten är det viktigt med en god relation samtidigt 

framträdde en rädsla hos sjuksköterskor över att föra ämnet på tal då de oroade sig över att 

förolämpa den som vårdas. Detta framträdde i artiklarna genom Tsais (2009) undersökning 

där hela 65% av sjuksköterskorna angav att en god relation till patienten var en positiv 

förutsättning för att kunna diskutera alkoholkonsumtionen. Samtidigt menade 50% av 

sjuksköterskorna att de var rädda för att deras relation till patienten skulle försämras om de 

frågade om patientens alkoholvanor (a.a.). Även Johansson, Åkerlind och Bendtsen (2005) 

fann att sjuksköterskor var rädda för att frågor om alkoholvanorna skulle påverka 

relationen och kontakten till patienten negativt. Liknande resultat påvisades i Tsais (2009) 

studie där sjuksköterskor var rädda för att frågor om alkoholkonsumtionen skulle upplevas 

som förolämpande, 40% av sjuksköterskorna angav att de var rädda för att fråga om 

alkoholvanorna eftersom de oroade över att det skulle  kränka patienternas integritet (a.a.). 

Holmqvist, Bendtsen, Spak, Rommelsjö, Geirsson och Nilsen (2008) fann att endast 12% 

av sjuksköterskorna angav att de kände sig osäkra över att diskutera alkoholkonsumtionen 

med patienter. Trots detta var alkohol en livsstilsfaktor som ofta undveks, 69% av 

sjuksköterskorna menade att de sällan pratade med patienter om alkoholkonsumtionen 

(a.a.).  
 

Lock, Kaner, Lamont och Bond (2002) fann att sjuksköterskors inställning till ett högt 

alkoholintag påverkades av vem patienten var. Sjuksköterskorna hade en avslappnad 

attityd till överdrivet drickande hos gifta patienter i medelåldern, äldre och vårdstudenter. 

De såg inte en hög alkoholkonsumtion hos denna patientgrupp som lika allvarlig. De 

oroade inte för äldre patienter som verkade dricka för mycket då de tyckte att det var för 

sent att oroa sig över hur alkoholen skadade deras hälsa. Sjuksköterskornas egna 

alkoholvanor kunde ibland bli ett hinder för att fråga patienten om alkoholkonsumtionen. 

Sjuksköterskorna fann själva ett nöje i  att dricka alkohol och det gjorde det svårt att prata 

om alkohol med patienter och bli involverade i alkoholrelaterat arbete (a.a.).  

Rädslan för negativa patientreaktioner  

Wadell och Skärsäter (2007) fann att sjuksköterskor var rädda för hur patienter skulle 

reagera på frågor om alkoholkonsumtionen. Liknande resultat framträdde även i Tsais 

(2009) undersökning där 36% av sjuksköterskorna angav att de var rädda för att patienten 

skulle vägra att svara på frågor om alkoholkonsumtionen. Sjuksköterskorna (68%) 

upplevde att det var lättare att föra ämnet på tal om patienterna själva uttryckte att de hade 

svårigheter med alkohol vanorna (a.a.). Sjuksköterskorna i Lock, et al. (2002) 

undersökning beskrev alkoholkonsumtionen som ett känsligt ämne, både för dem själva 

och för patienten. De upplevde att patienter vanligtvis blev arga på dem när de ställde 

frågor om alkoholintaget. De hade också blivit ignorerade av patienter när de försökt prata 

med dem och de menade att alkoholfrågor väckte skuldkänslor och skam hos många. De 

negativa reaktionerna från patienterna gjorde att de ibland var rädda för att ställa frågor om 

hur mycket patienterna drack (a.a.). Aalto, Pekuri och Seppä (2001) fann att endast 50% av 

sjuksköterskorna upplevde att patienterna reagerade positivt när deras alkoholvanor togs 

upp till diskussion. Johansson, et al. (2005) fann att patientens kroppsspråk påverkade 

sjuksköterskors inställning till att föra patientens alkoholvanor på tal. Sjuksköterskorna 
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menade att patienternas kroppsspråk ibland signalerade om en ovilja att prata om alkohol. 

Om sjuksköterskorna upplevde att patienterna verkade ha en negativ inställning till att 

prata om deras dryckesvanor blev sjuksköterskorna osäkra och tvekade inför att föra ämnet 

på tal (a.a.).   

Sjuksköterskans kunskap  

Sjuksköterskor såg kunskap om alkoholförebyggande arbete som ett viktigt område inom 

vården (Lovi & Barr, 2009). Willaing och Ladelund (2005) fann en skillnad mellan 

sjuksköterskors kunskap gällande att att vårda denna patientkategori beroende på vilket 

arbetsområde de var verksamma i. Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård upplevde att de 

hade god  kunskap om alkoholförebyggande arbete medan sjuksköterskor inom kirurgi och 

medicin tyckte att detta var något som de saknade kunskap om (a.a.).   

 

Happel, Carta och Pinikahana (2002) fann att sjuksköterskor överlag upplevde att de hade 

den kunskap som krävdes för att vårda patienter med alkoholproblem. Av sjuksköterskorna 

upplevde 42.2% att de hade förmågan att hjälpa patienter med alkohol problematik. Den 

egna kompetensen gällande att identifiera och behandla ett alkoholmissbruk eller beroende 

uppskattades av 88% som medelmåttig. Endast 12% angav att de bara hade lite kunskap i 

detta (a.a.). Även Aalto, et al. (2001) studie påvisade att sjuksköterskor generellt var 

positiva till den egna förmågan att hjälpa patienterna, 62% menade att de visste hur de 

skulle motivera och engagera patienten att genomgå behandling för alkoholproblemen. 

Flertalet  58% ansåg också att de hade den kompetens som var nödvändig för att kunna 

påverka patienternas alkoholvanor och konsumtion. Dock svarade bara 11% av 

sjuksköterskorna att de visste hur ett alkoholförebyggande ingripande ska gå till (a.a.).  

 

Lock, et al.,(2002) upptäckte en förvirring hos sjuksköterskor gällande alkoholgränser. De 

upplevde en osäkerhet och bristande kunskap över riktlinjerna för måttlig 

alkoholkonsumtion. Sjuksköterskorna upplevde att gränserna för måttligt drickande 

förändrats och de var osäkra på om brittiska regeringen eller Världshälsoorganisationen 

stod bakom förändringen. De var också förvirrade över alkoholens möjliga positiva 

effekter, speciellt av att dricka rödvin. Deras brist på kunskap medförde att de upplevde en 

förvirring över vilket budskap de skulle ge patienterna angående alkohol konsumtionen. 

Eftersom de saknade klarhet i frågan upplevde många att det var svårt att informera 

patienter om alkohol. Några upplevde att bristande kunskap skapade en osäkerhet hos dem 

själva vilket medförde att alkohol blev ett lågprioriterat ämne som sällan fördes på tal 

(a.a.). Också i Wadell och Skärsäters (2007) undersökning framkom det att sjuksköterskor 

kände att de inte hade tillräckligt med kunskap om alkohol och alkoholkonsumtion. Det 

påverkade självförtroendet gällande deras förmåga att hjälpa patienterna negativt. Att de 

saknade viss kunskap i ämnet medförde att de blev osäkra och stundtals överlät 

alkoholrådgivningen till läkaren som de trodde hade mer kunskap om detta (a.a.). Även 

Tsais (2009) undersökning påvisade att en bristande tilltro till den egna kunskapen och 

förmågan blev ett hinder för 44% av sjuksköterskorna för att prata om alkohol med 

patienterna.  Holmqvist, et al. (2008) fann att sjuksköterskor (53%) med utbildning i 

alkoholbehandling angav tidsbrist som den vanligaste barriären för att inte diskutera 

alkohol. Den vanligaste anledningen till att sjuksköterskor utan utbildning inte diskuterade 

alkohol var att de upplevde en osäkerhet inför detta (a.a.).  
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Aalto, et al. (2008) fann att kunskap och träning i alkoholförebyggande arbete var 

efterfrågat, hela 69% svarade att de ville ha mer träning i att lära sig detta (a.a.). I 

Holmqvist, et al. (2008) studie påvisades det att utbildning och kunskap kunde påverka 

sjuksköterskornas inställning till alkoholrelaterad omvårdnad, 85% menade att mer 

kännedom om hur alkoholen påverkade kroppen kunde medföra att de blev mer aktiva i  

alkoholinterventioner. Flertalet (89%) ansåg också att utbildning i olika samtalstekniker  

kunde påverka deras inställning till att vara delaktiga i alkoholrelaterat arbete på ett 

positivt sätt (a.a.). Liknande resultat framträdde i Tsais (2009) undersökning där 56% av 

sjuksköterskorna menade att förbättrade kommunikationskunskaper kunde öka 

delaktigheten i alkoholförebyggande arbete. Att kommunikationen var ett betydande 

element i vårdandet av patienter med alkoholproblem framgick även i Johanssons, et 

al.(2005) studie. Sjuksköterskor ville ha mer kunskap och träning i hur de skulle 

kommunicera med patienter om alkoholrelaterade frågor. Det kunde stärka deras säkerhet 

inför vara delaktiga i vårdandet av patienter med alkoholproblematik (a.a.).  

Sjuksköterskans syn på alkoholförebyggande arbete 

Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med alkoholmissbruk kan skilja sig åt 

beroende på vart sjuksköterskan arbetar. Sjuksköterskor inom den psykiatriska vården 

påtalar att de känner att det är spännande och utmanande att vårda denna patientkategori 

(Willaing & Ladelund, 2005), medan sjuksköterskor inom medicin- och kirurgiområdet 

upplever att denna patientgrupp inte är lika högprioriterad gällande exempelvis rådgivning 

(a.a.). Lock, et al. (2002) påvisade att sjuksköterskor med erfarenhet av att arbeta med 

alkoholinterventioner var öppna och positiva inför detta. De kände att det var viktigt att gå 

till botten med patientens alkoholkonsumtion och få en uppfattning om hur det påverkade 

patientens liv. De tyckte att det var betydande att få veta hur mycket alkohol patienterna 

drack och vad alkoholen fyllde för funktion för dem (a.a.).  

 

Majoriteten av sjuksköterskorna i artiklarna hade en positiv syn på alkoholförebyggande 

arbete som samtal och rådgivning. Många angav även att förebyggande av 

alkoholrelaterade skador var en del av sjuksköterskans roll och ansvar. Detta framträdde i 

artiklarna genom Happel, et al. (2002) som fann att 80% av sjuksköterskorna såg det som 

en naturlig del i deras yrkesroll att vårda patienter med alkoholrelaterade problem. Även 

Holmqvist, et al. (2008) fann att 80% av sjuksköterskorna som deltog tyckte att rådgivning 

till patienter med alkoholproblem var väldigt viktigt. 

 

Sjuksköterskor ansåg att alkoholrelaterade frågor var en viktig del av vårdandet (Wadell & 

Skärsäter, 2007). De menade att om sjuksköterskor inte frågar om patientens alkoholvanor 

kan ett förnekande och lidande relaterat till alkoholmissbruket bli förstärkas (a.a.). Också i 

Aalto, et al. (2001) studie framkom att sjuksköterskor (71%) var positiva till att diskutera 

alkohol med patienter och de såg patienternas alkoholvanor som ett viktigt ämne som var 

värt att diskuteras (a.a.). Wadell & Skärsäter (2007) fann att sjuksköterskor ansåg att 

patienterna var i behov av information om riskerna med att dricka mycket alkohol och de 

såg det som viktigt att upplysa patienterna om detta (a.a.). 

 

Johansson, et al. (2005) fann att alkoholinterventioner upplevdes som tidskrävande och att 

sjuksköterskor stundtals inte erbjöd patienter med alkoholproblem hjälp på grund av detta.  

Detta framträdde även i Holmqvist, et al. (2008) studie där 30% av sjuksköterskorna angav 
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tidsbrist som anledning till att de undvek ämnet trots en misstanke om alkohol problem hos 

patienten (a.a.). Johansson, et al. (2005) studie påvisade att ett annat hinder för att utföra 

alkoholförebyggande arbete var att ämnet alkohol upplevdes som opassande av 

sjuksköterskorna själva. Det kändes endast rättfärdigat att ta upp alkoholkonsumtionen 

med patienter om de kunde hänvisa till att det ingick i ett tidsbegränsat projekt eller att de 

hade fått order om att samtala om detta (a.a.). Även Lock, et al. (2002) fann att 

sjuksköterskor upplevde att alkoholkonsumtionen var ett svårt ämne att ta upp till 

diskussion. Sjuksköterskorna undvek att samtala med patienter om alkoholkonsumtionen 

trots att de misstänkte att patienten hade problem med detta. Sjuksköterskorna ville ha 

klara bevis innan de tog upp ämnet till diskussion. På det sättet upplevdes det som om 

konfrontationen utgick mindre ifrån deras egna misstankar och mer ur ett objektivt 

perspektiv (a.a.). Att sjuksköterskor fann det svårt att själva övertyga patienterna om att de 

hade ett alkoholproblem fann även Wadell och Skärsäter (2007). Sjuksköterskor upplevde 

att en bra grund för att bedriva alkoholrelaterat arbete var objektiva bevis istället för den 

egna förmågan att förmedla detta till patienten (a.a.). 

 

Johansson, et al. (2005) fann att  sjuksköterskors inställning till att vårda patienter med 

alkoholproblematik påverkades av vilken fas i alkohol missbruket patienterna befann sig i. 

Sjuksköterskor upplevde det viktigare att nå ut till patienter som hade ett skadligt bruk av 

alkohol och riskerade skador som följd av detta än att nå ut till de patienter som redan hade 

etablerade alkoholrelaterade skador som följd av alkoholkonsumtionen (a.a.). Vargas och 

Louis (2008) undersökning påvisade att sjuksköterskor inte hade mycket hopp för att 

personer med långvarigt alkoholmissbruk skulle klara av att bli friska. Sjuksköterskor 

upplevde dessa patienter som väldigt ombytliga. Ena dagen ville de sluta dricka alkohol 

och nästa dag kunde de gå in och sätta sig på en pub. De menade att många patienter 

saknade den uppriktiga viljan och motivationen att bli fria från alkoholproblemen. 

Vårdandet av patienter med alkoholproblem beskrevs som relativt hopplöst, och de menade 

att risken var stor att patienterna skulle börja dricka så fort de lämnat avgiftningen och 

mådde bra igen (a.a.).  

Resultatsammanfattning 

I resultatet framkom att sjuksköterskor generellt hade en positiv upplevelse av att vårda 

och arbeta med alkoholförebyggande arbete. Att fråga patienten om alkoholkonsumtionen 

och försöka erbjuda stöd och hjälp upplevdes som en del i sjuksköterskerollen. Det  var 

betydande att tillsammans med patienten försöka fastställa hur alkoholen påverkade 

livssituationen och genom motivation bidra till ett fullföljande av alkoholbehandlingen. 

Men det framkom även att alkoholkonsumtionen upplevs som ett känsligt ämne, både för 

sjuksköterskan och patienten. Rädslan för negativa patientreaktioner och en egen osäkerhet 

eller kunskapsbrist medförde att sjuksköterskor tvekade eller avstod från att ha 

alkoholrådgivning. Andra hinder för att samtala med patienten om alkohol var 

sjuksköterskors rädsla för att förstöra vårdrelationen. Vårdrelationen var betydande och 

sjuksköterskor strävade efter att skapa trygghet och visa en förståelse för patienten med 

alkoholproblem. Sjuksköterskans villighet att föra ämnet på tal kunde variera beroende på 

patientens ålder, utbildning och civilstatus. Sjuksköterskor diskuterade hellre alkohol med 

patienter som var i en tidig fas av alkoholmissbruk än de som hade haft en hög konsumtion 

under en längre tid. Patientens kroppsspråk och icke verbala signaler påverkade också 

sjuksköterskans upplevda säkerhet inför att föra ämnet på tal. Det framkom också att 
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sjuksköterskors kunskap om alkoholrådgivning och alkoholinterventioner var bristfällig 

vilket medförde negativa konsekvenser för vårdandet. Ämnet alkohol undveks eller 

överläts till andra yrkeskategorier trots en medvetenhet om hur viktigt det var att samtala 

om alkohol och identifiera alkoholproblem hos patienter. Osäkerhet kring vilka riktlinjer 

som gällde för alkoholkonsumtion samt en ovisshet över hur rådgivning skulle utformas 

framträdde också. Utbildning och träning var efterfrågat och upplevdes som något positivt 

som kan öka involveringen i alkoholförebyggande arbete.   
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Studiens metod baseras på Fribergs (2006) modell för litteraturöversikter. Studien lyfter 

fram en del av den existerande forskningen som bedrivits inom ämnet och påvisar resultat 

som kan medföra utgångspunkter för fortsatt forskning. Författaren har inkluderat både 

kvalitativ och kvantitativ forskning i studien. Styrkan ligger därmed i att forskning som 

ansågs relevant för studiens syfte inte valts bort på grund av studiens metod utan att fokus 

låg på dess relevans för denna studies valda forskningsområde.   

 

Studien baseras på forskning som är publicerad från år 2000-2010. Genom att denna 

begränsning av studier som berör valt kunskapsområde har utförts exkluderas tidigare 

forskning som skulle kunna medföra intressanta resultat för studien. Det kan vara en 

svaghet i studien. Författaren valde dock att exkludera forskning som var äldre än tio år då 

intresset låg i att belysa den moderna forskningen som bedrivits inom området. Det 

möjliggör för upptäckter som kan förbättra vården på ett nyskapande sätt samt föranleda 

vidare forskning inom områden där det finns behov av vidareutveckling av den kunskap 

som finns tillgänglig. Övriga urvalskriterier som ingick i sökningen ansågs relevanta för att 

begränsa fynden till forskning som berörde studiens valda intresseområde. 

 

Sökdatabasen Cinahl och Medline användes för samtliga artikelsökningar. Det kan vara en 

begränsning i studien. Hade författaren valt att söka forskning i andra databaser så hade 

eventuellt andra artiklar funnits vilket hade kunnat påverka det resultat som redovisats. 

Författaren anser dock att den forskning som finns tillgänglig i databaserna Cinahl och 

Medline utgör ett gott underlag för att finna artiklar som berör studiens syfte och har 

omvårdnad som inriktning. Negativt laddade ord såsom ”bad” och ”negative” exkluderades 

vid sökningarna. Därmed minimeras risken att finna forskning som har ett negativt resultat 

vilket hade kunnat medföra en bristande trovärdighet och variation i studiens presenterade 

resultat. Friberg (2006) refererar till Forsberg och Wengström (2003) som skriver att 

svagheter i en litteraturbaserad studie kan vara att författarna använder sig av ett för snävt 

urval samt att de söker information som stödjer deras befintliga uppfattning angående valt 

problemområde. Författaren har med hänsyn till detta haft ett kritiskt förhållningssätt vid 

artikelsökningarna och kvalitetsgranskningen.  

 

De sökord som användes utgjorde ett bra underlag för att finna forskning som berör 

arbetets valda kunskapsområde. Friberg (2006) skriver att om det finns mycket forskning 

inom det valda området är det viktigt att begränsa sig till viss forskning och därmed göra 

ett urval över vilka artiklar och avhandlingar som ska presenteras. Författaren tog hänsyn 

till detta och sökorden som användes syftade till att fånga in forskning som hade betydelse 

för studiens syfte. Alla artiklar som använts i studien är förstahandskällor. Därmed ökar 

studiens validitet då risken att finna forskning som förvrängt resultatet av en studie 

minskar.  
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För att försäkra att artiklarna som ingår i studien är av god kvalité har Fribergs (2006) 

värderingsmodell för litteraturöversikter använts. Det är en styrka i studien då kvalitén på 

artiklarna har kunnat fastställas på ett tydligt sätt. En svaghet i studien kan vara att studiens 

underlag vilar på endast på tio vetenskapliga artiklar. Enligt Friberg (2006) kan det vara en 

svaghet om studien bygger på ett litet underlag av forskning. De upplevelser som framträtt 

hos sjuksköterskorna går därför inte att generalisera. Dock har ett stort antal sjuksköterskor 

varit delaktiga i flertalet av studierna vilket styrker studiens tillförlitlighet.  

 
Alla artiklar som ligger till grund för studien är skrivna av olika författare. Det medför att 

det resultat som framträtt ses ur ett brett perspektiv vilket styrker studiens trovärdighet. 

Den forskning som inkluderats i studien är utförd både i Sverige och utomlands. Det 

medför att sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med alkoholmissbruk ses ur 

ett internationellt perspektiv. Det kan vara en svaghet i studien. Svagheten i ligger i att 

länderna kan ha olika levnadsstandard vilket kan påverka sjuksköterskornas arbetsmiljö 

och därmed deras upplevelser av att vårda denna patientgrupp. Om andra yrkeskategorier 

än sjuksköterskor ingått i studierna har endast sjuksköterskors åsikter belysts i resultatet. 

Detta för att undvika missvisande eller ickerelevanta slutsatser då studiens syfte är att 

belysa sjuksköterskors upplevelser.  

 

Slutligen poängteras att studien har antagits med en neutral utgångspunkt. Författarens 

egna åsikter har inte varit en faktor som påverkar vilket resultat som redovisats. All fakta 

som härrör till syftet och som är av betydelse har tagits med, såväl positiva attityder som 

negativa och även motstridigheter som försvårar förståelsen. Detta för att det resultat som 

presenteras ska bygga på en trovärdighet och ge en sanningsenlig presentation av resultaten 

i den forskning som ligger till grund för studien. 

Resultatdiskussion 

I resultatet tydliggörs det att sjuksköterskor upplever att en god relation till patienten är en 

förutsättning för vårda patienter med alkoholproblem  (Tsai, 2009; Wadell & Skärsäter, 

2007). Samtidigt kunde inställningen till att diskutera alkohol med patienten påverkas av 

patientens ålder, utbildning eller sociala status (Lock et al., 2002). Resultatet påvisade även 

att sjuksköterskor upplevde att vårdpersonal som inte arbetade med missbruksvård kunde 

ha ett fördömande synsätt på patienter med alkoholproblem (Lovi & Barr, 2009). 

Författaren anser att det är betydande att sjuksköterskors inställning till att vårda patienter 

med alkoholmissbruk inte påverkas av faktorer som ålder, utbildning eller sociala status. 

Alla patienter har samma rättighet till att få omvårdnad. Detta styrks även av ICN:s etiska 

kod för sjuksköterskor (2007) som fastslår att alla människor oberoende av  ålder, hudfärg, 

trosuppfattning, social status, kön, nationalitet och sjukdom har samma rättighet till god 

omvårdnad. Författaren anser vidare att vårdandet inte får genomsyras av ett fördömande 

synsätt eftersom det är destruktivt för patientens välbefinnande. Enligt Dahlberg (2002) 

kan ett vårdlidande uppstå om patientens integritet och omvårdnadsbehov förnekas av 

vårdaren. Lidandet är direkt relaterat till vårdandet och upplevelsen av att bli förödmjukad 

och förnekad som en lidande individ. Vårdandets målsättning frångås och lidande skapas 

istället för ett välbefinnande (a.a.). Ett välbefinnande hos patienten kan skapas genom ett 

bemötande där vårdaren visar respekt för patienten och den aktuella livssituationen 

(Søgaard Nielsen, 2009). Det är viktigt att vårdandet av patienter med alkoholmissbruk inte 

genomsyras av ett fördömande eller auktoritärt bemötande. Relationen bör istället utgå från 
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behandlarens strävan efter empati och respekt inför patienten vilket skapas genom 

lyhördhet inför det patienten uttrycker och en social förståelse för patientens 

livssammanhang (a.a.). Att fokus ligger på patientens egna perspektiv på utsattheten och 

hälsosituationen utgör en viktig värdegrund i allt vårdande (Institutionen för vård & natur, 

2008). Genom att sträva efter en respekt och förståelse inför patienten skapas 

förutsättningar för hälsa och välbefinnande vilket utgör en central del av vårdandets 

målsättningar. Det är betydande att vårdarens förhållningssätt präglas av en öppenhet och 

respekt inför patientens livsvärld oberoende av vem patienten är. Relationer och möten är 

närvarande i allt vårdande och genom att dessa präglas av ett samspel som bygger på 

omsorg och respekt skapas en omvårdnad som lindrar lidande och främjar välbefinnande 

(a.a.). Författaren anser att det är betydande att sjuksköterskor är medvetna om vikten av 

en god vårdrelation och hur denna förverkligas i mötet med patienter.   

 

Resultatet påvisar att en anledning till att sjuksköterskor stundtals upplevde en svårighet 

och ovilja att prata om alkohol var rädslan för negativa patientreaktioner (Johansson, et al., 

2005; Lock, et al., 2002; Tsai, 2009; Wadell & Skärsäter, 2007). Flera upplevde att 

patienterna reagerade med ilska, skuld eller ignorans när de förde ämnet på tal (Lock, et 

al., 2002). Det påvisades även att patientens kroppsspråk kunde signalera om en ovilja att 

diskutera alkohol vilket medförde att sjuksköterskor blev osäkra och avvaktade med att 

fråga om alkoholkonsumtionen (Johansson et al., 2005). Författaren menar att rädslan för 

negativa patientreaktioner kan bero på att sjuksköterskor har svårt att kommunicera med 

patienter och bemöta dessa reaktioner. Att ha förmågan att kommunicera med patienter på 

ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt är en viktig del av att vara sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005). Förmågan till ett aktivt lyssnande och en strävan efter förståelse 

inför det som förmedlas är centralt i en god omvårdnad (Søgaard Nielsen, 2009). 

Förståelsen inför det lidande patienten erfar är betydande för att vårdaren ska kunna hjälpa 

patienten att nå en högre grad av välbefinnande (Institutionen för vård & natur, 2008). 

Dahlberg et al. (2003) menar att varje människa är unik och har sin egna individuella 

tolkning av livssituationen. Förståelse inför patientens livsvärld möjliggör för patienten att 

känna ett förtroende för sjuksköterskan och trygghet i vårdandet (a.a.). Eftersom trygghet 

är viktigt för patienter med alkoholproblem (Ottosson, 2004), anser författaren att det är 

betydande att sjuksköterskors kommunikationsförmågor och förståelse inför patienten med 

alkoholproblem utvecklas och förbättras.   

 

Det framkom att det fanns en markant skillnad mellan sjuksköterskors kunskap om 

alkoholrelaterad omvårdnad (Willaing & Ladelund, 2005). Sjuksköterskor inom 

psykiatrisk vård upplevde att de hade god kunskap gällande alkoholrelaterad omvårdnad 

medan sjuksköterskor inom medicin och kirurgi såg detta som en låg prioritering (a.a.). 

Aalto et al. (2001) fann att 58% av alla sjuksköterskor som deltog i studien upplevde att de 

hade den kompetens som krävdes för att hjälpa patienter med alkoholproblem att minska 

konsumtionen. Samtidigt angav endast 11% av sjuksköterskorna att de visste hur ett 

alkoholförebyggande ingripande ska gå till (a.a.). I flertalet studier framkom det också att 

sjuksköterskors bristande kunskap om alkoholförebyggande arbete hindrade dem från att 

samtala med patienter om alkohol (Aalto, et al., 2001; Johansson, et al., 2005; Lock, et al., 

2002; Tsai, 2009; Wadell & Skärsäter, 2007). Resultatet påvisar att sjuksköterskors 

bristande kunskap leder till ett undvikande av alkoholrelaterad omvårdnad trots att ICN:s 

etiska kod för sjuksköterskor (2007) fastslår att sjuksköterskan bör tillgodose patientens 

fysiska, psykiska och sociala omvårdnadsbehov. Som sjuksköterska åligger också en 
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skyldighet att aktivt implementera ny evidensbaserad kunskap som kan omsättas i verkliga 

vårdsammanhang och därmed bidra till en god omvårdnad (a.a.). Vidare påtalas det av 

Ottosson (2004) att det är betydande att vårdaren har förmågan att skapa en känsla av 

trygghet hos patienten under avgiftningen. Författaren fastslår att trygghet inte kan uppnås 

för denna patientkategori förrän sjuksköterskan själv har kunskap och den kompetens som 

är nödvändig för att uppfylla de specifika omvårdnadsbehov som är aktuella vid 

alkoholrelaterad omvårdnad. Det är därför betydande sjuksköterskor inhämtar kunskap om 

dessa omvårdnadsbehov för att kunna skapa en trygg omvårdnad och en god vårdmiljö.   

 

I resultatet framgår att sjuksköterskor upplever en okunskap i hur de ska kommunicera 

med patienter som har alkoholproblematik. Endast 63% i Aaltos, et al. (2001) 

undersökning svarade att de visste hur de skulle prata med patienten om 

alkoholkonsumtionen och i Tsais (2009) studie angav 41% av sjuksköterskorna en oro över 

hur de skulle samtala med patienten om alkoholintaget (a.a.).  Det kan vara svårt att prata 

om patientens alkoholvanor då det innebär en process som syftar till att förändra en stor del 

av patientens liv. I detta sammanhang är det betydande att sjuksköterskan har förmågan att 

kommunicera med patienten på ett empatiskt och respektfullt sätt och därmed skapa 

förutsättningar för samarbete. Då alkoholkonsumtion är ett känsligt ämne ställer det höga 

krav på sjuksköterskans förmåga att kommunicera och visa ärlighet och öppenhet inför 

patientens livssituation. Sjuksköterskans förmåga att kommunicera med patienten på ett 

lyhört och sympatiskt sätt kan skapa förutsättningar för patienten att vara öppen om 

alkoholproblemen. Det är därför betydande att sjuksköterskor utvecklas och utbildas i 

alkoholrådgivning. 

 

Av resultatet framgår att sjuksköterskans inställning till att arbeta alkoholförebyggande 

varierar, majoriteten upplever dock att detta är viktigt och positivt. Det har dock 

framkommit en negativ inställning till patienter med långvarigt alkoholmissbruk i en studie 

(Vargas & Louis, 2008). Vårdandet upplevdes som meningslöst och sjuksköterskorna 

menade att patienterna med stor sannolikhet skulle misslyckas med att bli fria från 

alkoholproblemen (a.a.). Detta synsätt är inte förenligt med ett professionellt 

förhållningssätt. Det är viktigt att sjuksköterskan inte karaktäriserar patienten utefter sitt 

sjukdomstillstånd (Malmsten, 2007). Eftersom sjuksköterskans bemötande kan påverka 

patientens lidande (Vandermause & Wood, 2009) menar författaren att det är betydande att 

sjuksköterskan har ett professionellt bemötande som syftar till att skapa motivation hos 

patienter med alkoholmissbruk. Sjuksköterskans förmåga att motivera patienten kan också 

påverka framgången med behandlingen mer än själva behandlingsmetoden (SBU, 2001), 

därav anser författaren att sjuksköterskors attityd gentemot alkoholmissbruk måste grundas 

på ett fördomsfritt och professionellt förhållningssätt. För att patienter med 

alkoholmissbruk få god omvårdnad är det betydande att sjuksköterskor deltar i 

attitydhanteringskurser  och kommer tillrätta med den egna osäkerheten inför ämnet. Det 

kan medföra att alkoholförebyggande omvårdnad blir en mer naturlig del av 

sjuksköterskans ansvarsområde. Det är betydande att sjuksköterskor inser vikten och 

hälsovinsterna av att våga fråga patienten om  alkoholkonsumtionen då författaren anser att 

tidiga alkoholinterventioner kan hjälpa patienter att minska alkoholkonsumtionen i ett 

tidigt skede.  
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Konklusion och kliniska implikationer  

Att vårda patienter med alkoholmissbruk är en viktig del av sjuksköterskans 

ansvarsområde. Resultatet visar att sjuksköterskor upplever svårigheter kring att vårda 

denna patientkategori. Alkoholmissbruk är ett känsligt ämne och rädslan över att förarga 

patienten medför att ämnet ofta undviks. Otillräcklig kunskap skapade en osäkerhet vilket 

blev ett hinder för sjuksköterskorna att arbeta alkoholförebyggande. Sjuksköterskors 

osäkerhet, inställning och kunskapsbrist gällande alkoholrelaterad omvårdnad påverkar 

vårdandet av denna patientkategori negativt eftersom det påverkar kvalitén på den 

omvårdnad som ges. Då patientens ålder, utbildning eller svårighetsgrad av missbruk var 

en faktor som påverkade huruvida alkohol konsumtionen fördes på tal eller inte krävs 

kurser och utbildning som syftar till att öka kunskapen men också medvetenheten om hur 

sjuksköterskans inställning och förhållningssätt påverkar vårdandet. Det är en förutsättning 

för att omvårdnaden av patienter med alkoholproblem ska utvecklas och kunna förbättras. 
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Bilaga 1 

ARTIKELÖVERSIKT 

 Problem/syfte Metod Resultat Kvalitet 

Titel: Primary 

health care nurses` 

and physicians´ 

attitudes, 

knowledge and 

beliefs regarding 

brief intervention 

for heavy drinkers. 

 

Författare: Aalto, 
M., Pekuri, P., & 

Seppä, K.  

 
Tidsskrift: 

Addiction.  

 
Årtal: 2001. 

Syftet var att 

undersöka 

eventuella hinder 

hos vårdpersonalen 

angående att ge en 

kompetent alkohol 

intervention för  

patienter med 

alkoholmissbruk så 

att de ska få hjälp 
att minska sin 

alkoholkonsumtion. 

Metoden var 

kvantitativ och ett 

frågeformulär 

skickades ut till  alla 

sjuksköterskor i 

primärvården i två 

städer i Finland.  

 

Resultatet belyste 

att vårdpersonalens 

främsta hinder för 

att ge alkohol 

interventioner var 

deras kunskap och 

bristande 

utbildning. Hälften 

av vårdpersonalen 

angav att de var i 
behov av mer 

träning i detta.  

 

Hög 

Titel: Nurse´s 

knowledge, 

attitudes and beliefs 

regarding substance 

use: A questionnaire 

survey.  

 

Författare: Happel, 

B., Carta, B., & 

Pinikahana, J.  
 

Tidsskrift:  Nursing 

and health sciences 

 

Årtal: 2002. 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

kunskap, attityd,  

uppfattning och 

träning gällande 

alkohol bruk.  

Metoden var 

kvantitativ och ett 

frågeformulär 

skickades ut till 320 

sjuksköterskor i 

Victoria.  

Resultatet visades 

att trots viss brist på 

kunskap och 

kompetens rörande 

alkohol behandling 

och interventioner 

var kunskaps 

nivåerna 

tillräckliga. Även 

om attityden till 
patienter med 

substans missbruk 

var positiv fanns det 

behov av utbildning 

i 

alkoholintervention

er och bedömning.  

Hög 

Titel: Asking 

patients about their 

drinking. A national 
survey among 

primary health care 

physicians and 

nurses in Sweden. 

 

Författare: 

Holmqvist, M., 

Bendtsen, P., Spak, 

F., Rommelsjö, A., 

Syftet var att 

undersöka i vilken 

utsträckning 
vårdpersonal och 

sjuksköterskor 

diskuterade 

alkoholproblem 

med patienter, deras 

anledningar för och 

emot att diskutera 

alkohol problem 

samt deras 

Metoden var 

kvantitativ. Ett 

frågeformulär 
skickades till alla 

allmänpraktiserande 

läkare och  

sjuksköterskor i 

Sverige som hade 

maktbefogenhet att 

utdela ordinationer. 

Sammanlagt deltog 

3125 sjuksköterskor 

Hälften av läkarna 

och 28% av 

sjuksköterskorna 
diskuterade 

regelbundet alkohol 

med patienterna. De 

vanligaste 

anledningarna för 

att diskutera alkohol 

med patienterna var 

att det ansågs ingå i 

rutinerna eller för 

Medel  



 

 

 

Geirsson, M., & 

Nilsen, P.  

 

Tidsskrift: 
Addictive 

Behaviors. 

 

Årtal: 2008. 

uppfattning om 

vikten av detta och 

slutligen faktorer 

som kan öka 
involveringen i 

alkohol 

interventioner. 

i studien och 1821 

allmänpraktiserande 

läkare.   

att de trodde att 

patientens symtom 

var 

alkoholrelaterade.  

Titel: Under what 

circumstances are 

nurses willing to 

engage in brief 

alcohol 

interventions? A 

qualitative study 
from primary care 

in Sweden.  

 

Författare: 

Johansson, K., 

Åkerlind, I., & 

Bendtsen, P.  

 

Tidsskrift: 

Addictive 

Behaviors 
 

Åtral: 2005. 

Syftet var att 

undersöka under 

vilka 

omständigheter  

sjuksköterskor i 

Sverige var villiga 

att arbeta med 
alkoholprevention.  

 

Metoden var 

kvalitativ och nio 

sjuksköterskor från 

en storstad och 

sjutton från en 

mindre ort 

intervjuades. 
Intervjun grundades 

på fyra olika 

grupperingar med 

frågor rörande 

ansvar och 

organisation, 

patientperspektiv, 

rutiner och 

utbildning.  

 

Resultaten visade 

att sjuksköterskor 

trots utbildning i 

alkoholfrågor 

upplevde bristande 

kunskap och 

därmed en 
otillräcklighet vilket 

resulterade i att 

många inte vågade 

diskutera 

alkoholfrågan med 

patienterna. Andra 

hinder för att 

diskutera alkohol 

var en upplevd 

tidsbrist. 

Medel 

Titel: A qualitative 

study of nurses´s 

attitudes and 

practices regarding 

brief alcohol 

intervention in 

primary health care. 

 

Författare: Lock, 
C.A., Kaner, E., 

Lamont, S., & Bond 

S. 

 

Tidsskrift:  Journal 

of Advanced 

Nursing 

 

Årtal: 2002 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

attityd och arbete 

kring 

alkoholintervention 

för att förstå varför 

det inte prioriteras 

mer.  

 

En kvalitativ studie 

där 24 

sjuksköterskor med 

arbetslivserfarenhet 

av 

alkoholpreventioner 

intervjuades.   

 

Resultaten visade 

att sjuksköterskorna 

hade många 

tillfällen där de 

vårdade patienter 

som hade en hög 

alkoholkonsumtion 

men att de inte 

kunde förbereda sig 
för detta. Det fanns 

ett behov hos 

sjuksköterskorna att 

få stöd, hjälp och 

utbildning i alkohol 

relaterat arbete. 

Hög 

Titel: Stigma 
reported by nurses 

related to those 

experiencing drug 

and alcohol 

dependency: a 

phenomenological 

giorgi study.  

 

Författare: Lovi, R., 

Syftet var att 
undersöka 

erfarenheterna hos 

sjuksköterskor som 

arbetar på en 

alkohol och drog 

avdelning.  

En kvalitativ studie 
där sex 

sjuksköterskor som 

arbetade på alkohol- 

och 

drogavdelningen 

intervjuades med 

öppna frågor.   

Resultatet 
resulterade i tre 

huvudteman, 

opassande 

dömande,  

försvarare och 

utbildning. 

Sjuksköterskorna 

upplevde det 

betydande att 

Medel 



 

 

 

& Barr, J. 

 

Tidsskrift: 

Contemporary 
Nurse.  

 

Årtal: 2009. 

försvara sina 

patienter och att 

upprätthålla 

professionellt 
uppträdande. 

Titel: Nurse´s 

perceived 

facilitators and 

barriers to assessing 

for alcohol use in 

Taiwan. 

 

Författare:  
Tsai, Y.F.  

 

Tidsskrift: Journal 

of Clinical Nursing 

 

Årtal: 2009. 

Syftet var att 

utforska 

sjuksköterskors 

hinder och positiva 

faktorer gällande att 

utföra alkohol 

bedömning i 

Taiwan.  

Undersökningen var 

kvantitativ och 741 

sjuksköterskor från 

10 slumpvis utvalda 

sjukhus i Taiwan 

fick ange 

svarsalternativ på 

ett frågeformulär 
med olika 

påståenden.  

Resultatet visade att 

påståendena ” vill 

veta om patientens 

drickande är 

relaterat till 

symtomen” och 

”patienterna döljer 

information” var 
huvudanledningen 

respektive det 

främsta hindret för 

att samtala med 

patienten om 

alkoholkonsumtione

n.    

Hög 

Titel: Alcohol, 

alcoholism and 

alcohol addicts: 
conceptions and 

attitudes of nurses 

from district basic 

health centers. 

 

Författare: Vargas, 

D., & Luis, M.A. 

 

Tidsskrift: Revista 

Latino-Americana 

de Enfermagem  

 
Årtal: 2008. 

Syftet var att 

utforska 

allmänsjukskötersko
rs uppfattning och 

attityd till alkohol, 

alkoholism och 

alkoholmissbrukare.  

Studien var 

kvalitativ och tio 

sjuksköterskor från 
olika 

vårdinrättningar i 

São Paulo 

intervjuades.  

Resultatet visade att 

sjuksköterskor hade 

en accepterande syn 
på alkohol bruk 

men inte på 

alkoholism. 

Alkoholmissbruk 

sågs som en 

hälsoskadlig 

sjukdom och 

relaterades 

samtidigt till 

personens vilja att 

sluta dricka.  

Medel 

Titel: Nurses´s 

experiences of 

caring for patients 

with a dual 

diagnosis of 

depression and 

alcohol abuse in a 

general psychiatric 

setting.  
 

Författare: Wadell, 

K., & Skärsäter, I. 

 

Tidsskrift: Issues in 

Mental Health 

Nursing. 

 

Årtal: 2007. 

Syftet var att 

undersöka 

psykiatrisjuksköters

kors upplevelse av 

att vårda patienter 

med svår depression 

och 

alkoholmissbruk. 

En kvalitativ 

undersökning där 11 

sjuksköterskor 

verksamma inom 

psykiatrin på två 

sjukhus i Sverige 

intervjuades. 

Resultatet visade att 

en trygg relation till 

patienten sågs som 

en förutsättning för 

vård och behandling 

och för att patienten 

skulle samarbeta 

med dem. Kunskap 

och mer träning var 
nödvändigt för att 

kunna möta det 

särskilda behovet 

hos denna 

patientgrupp.  

Hög 



 

 

 

Titel: Nurse 

counseling of 

patients with an 

overconsumption of 
alcohol. 

 

Författare: Willaing, 

I., & Ladelund, S.  

 

Tidsskrift:  Journal 

of nursing 

scholarship. 

 

Årtal: 2005. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

självuppskattande 
kompetens gällande 

kunskap och 

alkoholrådgivning 

samt attityder till   

att behandla 

patienter med ett 

alkoholmissbruk.  

 

En kvantitativ 

undersökning som  

baserades på ett 

frågeformulär 
rörande 

sjuksköterskornas  

kunskap, attityd och 

inställning till 

alkohol, 

alkoholbehandling 

och rådgivning.  

 

Resultaten visar att  

psykiatrisjuksköters

kor var mest 

positiva till att 
vårda patienter med 

alkoholmissbruk. 

En positiv 

självuppskattning 

var relaterat till en 

positiv attityd och 

en högre frekvens 

av utförd  

alkoholrådgivning. 

 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

GRANSKNING AV ARTIKLAR 
 

  

 
Exempel på frågor vid kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ ansats: 

  

 

* Är problemet tydligt formulerat? 

* Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

* Innehåller bakgrunden en en beskrivning av en vårdvetenskaplig teoribildning? 

* Är syftet tydligt formulerat? 

* Hur beskrivs metoden? 

* Hur beskrivs de deltagarna? 

* Hur har analysen gått till? 

* Vad visar resultatet? 

* Finns det etiska resonemang beskrivna? 

* Finns det en metoddiskussion? Hur ser diskussionen kring metoden ut? 

 
 

Exempel på frågor vid granskning av studier med kvantitativ ansats:  

 

* Finns det ett problem som formuleras tydligt?  

* Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

* Innehåller bakgrunden en vårdvetenskaplig teoribildning?  

* Vad är syftet med studien?  

* Hur beskrivs metoden?  

* Hur har urvalet gått till?  

* Hur har analysen gått till väga? Vilka statiska metoder användes?  

* Vad redovisar resultatet?  

* Finns det etiska resonemang i studien?  

* Finns det en metoddiskussion? Hur ser denna diskussion ut gällande exempelvis 

generaliserbarhet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Värderingsmodell för kvalitetsbedömning av studier enligt Friberg (2006) .  


