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___________________________________________________________________________ 
BAKGRUND: Alkoholproblem är ett stort hälsoproblem som har påverkan på både 
social, psykisk och fysisk hälsa. Alkoholproblem är ett lidande problem för patienten 
och dennes anhöriga. Bemötandet är en viktig del i omvårdnaden och i relationer mellan 
sjuksköterskor och patienten, sjuksköterors attityder lysa igenom under bemötandet, att 
skapa ett vårdande möte är sjuksköterskors ansvar. SYFTE: Syftet med studien är att 
belysa vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskors attityder i bemötandet av 
patienter med alkoholproblem. METOD: en litteraturöversikt där tolv kvalitativa och 
kvantitativa vetenskaplig artiklar analyserats. RESULTAT: presenteras i tre 
huvudkategorier och tre underkategorier se tabell 3. DESKUSSION: Sjuksköterskor 
upplevde att brist på kunskaper påverkar bemötande, sjuksköterskors visade positiva 
och negativa attityder i bemötandet, sjuksköterskor ser på alkoholisten som en svår 
patient som är svår att behandla. 
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___________________________________________________________________________ 
BACKGROUND: Alcohol problem is a major health issue that has effects on both 
social, mental and physical health. Alcohol problem is painful for both patients and their 
families. The treatment is an important part in the care and in relationships between 
nurses and patients, nurses 'attitudes shine through in the treatment, creating a nurturing 
meeting is nurses' responsibilities. AIM: The aim of this study was to highlight which 
factors that may affect nurses´ attitudes in the encounters of patients with alcohol abuse. 
METHOD: A literature review in which twelve qualitative and quantitative scientific 
articles were analyzed. Result: Presented in three main categories and three 
subcategories DISKUSSION: Nurses felt that lack knowledge affected their behavior 
towards patients, nurses showed both positive and negative attitudes towards patients, 
nurses view alcoholics as difficult patients who are difficult to treat.  
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INLEDNING  
”Allt fler klagomål som rör professionellas yrkesutövande handlar om bemötande och 
kommunikation. Ett område där bemötandeproblematiken är ett faktum är svensk hälso- 
och sjukvård. Som ett exempel inkom det under år 2005 totalt 677 anmälningar varav 
152 handlade om bemötande och kommunikation till Patientnämnden i Halland” 
(vardforbundet.se). Bemötandet är en vital del i omvårdnaden och avgörande för relationen 
mellan sjuksköterskor och patienter. Vårdande och bemötande är viktiga begrepp inom 
sjuksköterskeutbildningen, då sjuksköterskans viktigaste uppgift är att vårda och 
vårdande skall vara på lika villkor för alla.  Sjuksköterskor möter patienter med 
alkoholproblem inom olika vårdnivåer. Genom att fokusera på alkoholism som ett 
hälsoproblem och identifiera detta hälsoproblem hos patienter kan sjuksköterskor främja 
hälsa och förebygga ohälsa. Genom att studera bemötandet av patienter med 
alkoholproblem och identifiera detta problem kan sjuksköterskor stödja patienters 
hälsoprocesser. Syftet med denna studie att ta reda på vilka faktorer som kan påverka 
sjuksköterskors attityder i bemötandet av patienter med alkoholproblem. 

  
BAKGRUND  
 
Alkoholmissbruk och Alkoholism  
Alkoholmissbruk är ett stort problem som har stor påverkan på både social, psykisk och 
fysisk hälsa (Andersson, 1991). Missbruk delas i en medicinsk/psykologisk tradition 
och en sociologisk/ socialpsykologisk tradition. I den förstnämnda traditionen står 
individen i fokus för olika teorier t ex medicinsk behandling. I den andra söks 
förklaringar i samhällets organisationer, i normförmedling och i det sociala samspelet 
(a,a). Alkoholmissbruk som begrepp kan vara svårt att definiera då måtten i många fall 
kan vara oklara och olika från patient till patient. Risken för alkoholmissbruk bland nära 
släktingar till någon med alkoholmissbruk är 3-4 gånger förhöjd (Allgulander, 2010). 
Alkoholmissbruk är ett växande och ett globalt hälsoproblem, och problemet fortsätter 
öka. Andelen som dricker regelbundet har ökat till hälften av Australiens befolkning 
under 2000-talet (Pinikahana, Happell, & Carta, 2002), detta problem kan bidra till 
olika hälsoproblem och psykiatriska störningar såsom depression. Personer med 
missbruk eller beroendestörningar är en utsatt grupp med åtta gånger högre dödlighet än 
normalgruppen (a,a). Beroende kan orsaka psykiatrisk problematik vilket leder till att 
risken för missbruk ökar. Ju allvarligare alkoholmissbruk personen har desto större risk 
för att hamna i psykiatrisk sjukdom eller störning. Denna kombination ökar dessutom 
risken för vålds- och självmordshandlingar betydligt. Pinikahana et al (2002) belyser 
också att minst hälften av dem som diagnostiserats med psykos har också haft 
alkoholmissbruk någon gång i sitt liv.  

 

Alkoholism är att man i sitt bruk av alkohol bryter mot sociala normer och drabbas av 
kroppsliga, psykiska och sociala problem (Lundberg, 2005). En patient med alkoholism 
är beroende av alkohol och har en besatt relation till alkohol och kan inte vara utan det 
(Cranforda , Nolen-Hoeksema  och Zucker ,2011). Alkoholism är ett sjukligt tillstånd 
som orsakar en mängd följdsjukdomar som i sin tur leder till en för tidig död. Orsaker 
till alkoholism kan vara flera faktorer såsom arvsanlag, ekonomiska problem, bristande 
anpassning till livssituation och äktenskapsbekymmer (Läkarnas Riksförbund, 2014). 
Alkoholism är ett märkligt tillstånd eftersom patienten försöker dölja själva problemet 
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som producerar alla följdsjukdomar. Patienter med alkoholism söker ofta vård för sina 
följdsjukdomar, t.ex., utbrändhet, depression, sömnstörningar, huvudvärk m.m., men 
söker inte hjälp för alkoholism. De blir då bemötta och behandlade för dessa 
följdproblem (Lundberg, 2005).   

 
Missbruk eller beroende 
Den större delen av den vuxna befolkningen är brukare av alkohol, men i måttliga 
mängder. Problemet uppstår först då alkoholförbrukningen avviker från de socialt 
accepterade normer som råder (Haver, Gjestad, Lindberg & Franck, 2008). Allgulander 
(2010) belyser att missbruk inte är detsamma som beroende. Beroende är enligt DSM-
IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition), ett tillstånd av 
kognitiva, kroppsliga och beteendesymtom som uppkommer för att individen fortsätter 
att använda en substans trots att den skapar påtagliga problem. Missbruk kännetecknas 
av ett ständigt substansbruk som gör att individen negligerar sin roll i sitt vardagliga liv. 
Vid missbruk behöver det inte finnas några tecken på beroende, man kan alltså vara 
missbrukare utan att vara beroende (Allgulander, 2010). 
Ray, Hutchison, Leventhal, Miranda, Francione, Chelminski, Young, Zimmerman 
(2009) visar att patienter som uppfyller kriterier för alkoholberoende inte har ett 
diagnostiserat alkoholmissbruk. Enligt DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of 
Mental Disorders, 4th. Edition), är alkoholmissbruk inte detsamma som 
alkoholberoende och missbruksdiagnosen ska inte ges till patienten bara för att denne 
har uppfyllt kriterierna för alkoholberoende(a,a). Enligt ICD-10(International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems - Tenth Revision) ska patienten 
minst uppfylla 3 av följande sex kriterier för att få diagnosen alkoholberoende 
(Andréasson & Allbeck, 2005 s.11): 
• Starkt behov, ”sug” eller tvång att dricka alkohol 
• Svårigheter att kontrollera alkoholkonsumtion  
• Toleransökning 
• Abstinenssymtom 
• Tilltagande ointresse av andra saker på grund av alkohol 
• Fortsatt konsumtion trots kroppsliga eller psykiska skador. 
Bruket ses även som missbruk då det leder till andra konsekvenser, exempelvis 
hälsoproblem d.v.s. psykisk och fysisk ohälsa. Patienter anser att livet runtomkring 
själva intaget är likgiltigt och missbruket blir en allt viktigare del av livet vilket leder till 
att bruket har övergått till ett missbruk (Melin & Näsholm, 1998). 
 

Alkoholens effekter på hälsan  
Hälsa är ett centralt begrepp för dem som arbetar inom vården och det finns många sätt 
att beskriva begreppet hälsas innebörd. Enligt World Health Organisation WHO är hälsa 
ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast 
frånvaro av sjukdom eller svaghet (WHO, 2014). Hälsan kan uppfattas olika av olika 
patienter och för samma patient vid olika situationer och tidpunkter (Wiklund, 2011). 
Hälsan är en del av människans liv och är bunden till människans förhållande till 
omgivningen. Hälsan kan påverkas av samspelet mellan den sociala och kulturella 
miljön. Hälsan kan påverkas av biologiska faktorer, såsom genetiskt arv (Wiklund, 
2011).  
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Alkoholens effekter på hälsa skiljer sig från andra beroendeframkallande ämnen genom 
att det behövs högre doser för att kunna påverka hälsan negativt och att inte finns några 
alkoholreceptorer (Allgulander, 2010). Alkoholintag framkallar dopaminfrisättning i 
specifika delar i hjärnan vilket kan påverka olika system i hjärnan (Chiara, 2009). Vid 
höga intag av alkohol kan det uppstå förändringar i hjärnan vilket kan orsaka 
irritabilitet, sömnstörningar, sug och tolerans (allgulander, 2010; Chiara, 2009). 
Alkoholmissbruk kan yttra sig i frånvaro från arbetet, rattfylleri, sjöfylleri, olycksfall 
och försummad vård av barn och hem, och tecken på sociala komplikationer (Jürgen 
Rehem, 2011; Allgulander, 2010). Långvarigt alkoholmissbruk kan framkalla 
alkoholberoende som i sin tur kan ge ett kroniskt intoxikationstillstånd som till stor del 
beror på rubbningar i levern. Stora alkoholintag och längre alkoholkonsumtion under 
mer än tio år kan framkalla alkoholberoende. En alkoholberoende patient har tolerans 
mot alkohol d.v.s. att patienten kan dricka stora mängder alkohol utan att av 
omgivningen uppfattas som påverkad. Andra effekter som alkohol har på hälsan är 
minnesluckor som kommer efter en kraftig berusning. Minnesluckor är att man inte har 
minne av vad som utspelat sig under berusning (Allgulander, 2010). Heise (2009) 
belyser att alkoholmissbruk kan orsaka många kroniska sjukdomar. Alkoholmissbruk är 
relaterat till över 60 medicinska tillstånd såsom kardiovaskulära sjukdomar, 
leversjukdomar, elakartade tumörer och neuropsykiatriska tillstånd vilket resulterar i för 
tidig sjuklighet, förlamande och dödlighet. Det finns idag en omfattande kunskap om 
vilka konsekvenser alkoholmissbruket för med sig, både för den egna individens fysiska 
och psykiska hälsa, såsom minskat immunförsvar, skrumplever och psykisk ohälsa 
(Jürgen Rehm 2011; Haver, Gjestad, Lindberg & Franck, 2008).  

Alkoholens effekter skiljer sig också mellan män och kvinnor. Studier visade att 
måttliga intag av alkohol har större påverkan på kvinnor än på män. Ett måttligt 
alkoholintag för kvinnor innebär hälsorisker främst avseende fosterskador, vissa 
cancerformer, leversjukdomar, olycksfall, våld, högt blodtryck, hjärt- och 
kärlsjukdomar, diabetes och kognitiva funktioner (Andréasson & Allbeck, 2005). 
Alkoholmissbruk har ökat bland kvinnor, framför allt i västvärlden under de senaste tio 
åren, vilket leder till stora hälsoproblem. Författarna belyser att kvinnor är mer utsatta 
för alkoholrelaterade skador, såsom lever och hjärnskador, och inte minst för psykiska 
problem såsom depression (Haver, Gjestad, Lindberg & Franck, 2008).  

Sjuksköterskor inom alla vårdverksamheter arbetar med hälsofrämjande arbete och 
förmedlar sin kunskap om hur människors sociala och ekonomiska villkor inverkar på 
hälsan (Willman, 2009). Sjuksköterskor har en viktig roll i att förbättra kvaliteten på 
hälsan genom att kontrollera psykiska symptom och ge hälsorådgivning i samråd med 
läkare (a,a).  

 

Det vårdande mötet 
Ett vårdande möte är ett möte som sker mellan sjuksköterskor och patienter som kan 
uppfattas som vårdande när den stödjer patienters hälsoprocesser (Dahlberg & Segesten, 
2011). I ett vårdande möte kan sjuksköterskor förmedla två viktiga aspekter, som är 
medmänsklighet likheter och olikheter (Kemp, 1992). Dahlberg & Segesten (2011) 
belyser att det måste finnas en god mellanmänsklig relation mellan sjuksköterskor och 
patienter, där båda är inblandade. För att detta ska uppnås skall patienter ha goda 
möjligheter att kunna vara delaktiga i sin vård. Sjuksköterskor i sin trygghet och med 
sina goda attityder kan skapa dessa goda möjligheter. Delaktighet är vårdande vilket 
innebär en god förutsättning i vårdandet och kan upplevas som en trygghet för 
patienter(a,a). 
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I denna studie definieras en attityd som en psykologisk tendens som uttrycks genom att 
utvärdera något positivt eller negativt (Eagly & Kulesa ,1997). Sjuksköterskors attityder 
är viktiga budskap som kan speglas i bemötandet mellan patienten och sjuksköterskor. I 
mötet mellan sjuksköterskor och patienter med alkoholproblem kan attityder hos 
sjuksköterskor lysa igenom och bli tydliga och synliga för patienten(Mårtensson, 
Jacobsson & Engström, 2014). I bemötandet kan patienten märka att sjuksköterskan har 
en negativ attityd vilket kan leda till att patienten med alkoholproblem drar sig undan 
och undviker dessa kontakter (Mårtensson et al, 2014). Dessa attityder kan ha en 
negativ påverkan på det vårdande mötet mellan sjuksköterskor och patienten (a,a) vilket 
leder till att försvåra möjligheterna att utföra ett vårdande möte (Dahlberg& Segesten, 
2011). 

Pillon, Luís & Laranjeira (2006) studie visar att vissa sjuksköterskor kan ge en positiv 
bedömning av alkoholism som en sjukdom, andra sjuksköterskor har negativa attityder 
som är relaterade till deras personliga vilja att vårda patienter med alkoholproblem. 

Sjuksköterskor skall vara medvetna om vilka budskap som ges till patienter t.ex. att 
sjuksköterskor skall vara medvetna om skillnaden för en patient att möta ett öppet och 
vänligt inbjudande ansikte hos sjuksköterskor eller med ett slutet, bortvänt eller ovänlig 
ansikte (Dahlberg& Segesten, 2011). Det är sjuksköterskornas ansvar att i kraft av sin 
kunskap, kompetens och ställning se till att mötet blir vårdande (a,a). Möten mellan 
patienter och sjuksköterskor utgår från att se hela människan och att bygga en bra 
relation med varandra, vilket leder till att kunna genomföra en god omvårdnad. Syftet 
av patientlagen (2014) är att kunna sammanställa och tydliggöra patientens inställning 
till att främja sin hälsa, integritet, självbestämmande och delaktighet (Sveriges 
kommuner och landsting, 2014).  
Ur ett vetenskapligt perspektiv, när det kommer till att vårdaren ska vara professionell 
handlar det om att vara närvarande i mötet med den lidande människan (Dahlberg& 
Segesten, 2011). Målet med vårdande är att lindra lidandet och skapa känsla av 
välbefinnande hos patienter. Vårdande är att främja patienternas hälsa och lindra deras 
lidande (Wiklund, 2011). Sköterskornas viktigaste uppgift i vårdandet är att stötta och 
hjälpa patienter att utveckla hälsan positivt och detta kan ske genom ett vårdande 
bemötande (a,a).  
 

Bemötande  
Bemötande är ett samspel mellan människor där man kan uttrycka sina känslor och 
uppfattningar av olika situationer. Bemötandet och relationen mellan sjuksköterskor och 
patienter är en viktig del i omvårdnaden (Andersen, Saribay & Thorpe, 2008). 
Bemötande har en avgörande betydelse för omvårdnadskvaliteten (Radwin, farquhar, 
Knowles & Virchik, 2005). Den professionella rollen sjuksköterskorna har skall kunna 
skapa en god relation mellan sjuksköterskor och patienter då vårdgivarens 
grunduppgifter består av vårdande av patienter. Detta kan ske via den professionella 
relationen som består av stöd, hjälp och motivation. Ett gott bemötande utgår från 
respekt, empati och medmänsklighet (a,a). 
Som det ser ut nu i dagens samhälle finns det fördomar emot patienter som har 
alkoholproblem (Melin & Näsholm, 1998). McCormick, Cochran, MD, Back, Merrill, 
Williams, Bradley, (2006) beskriver att det vårdandet bemötandet av patienter med 
alkoholproblem brister av olika orsaker under olika möten och behandlingar av dessa 
patienter. Sjuksköterskor undviker att utforska vilka signaler som patienter kan ge 
gällande deras alkoholproblem och alkoholrådgivningen av sjuksköterskor till patienter 
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med alkoholproblem är diffus och osäker i motsatsen med rådgivningen relaterad till 
rökningen, vilket är vanligare och oftast mer tydlig och beslutsam (a,a). Det 
observerades även att sjuksköterskor har en känsla av obehag gällande de flesta 
alkoholrelaterade diskussioner (McCormick et al, 2006). Rassool, Villar-Luis, Carroro 
och Lopes,(2006) studie visade att sjuksköterskor får för lite utbildning och kunskap 
gällande alkoholproblem vilket leder till att de har svårt att relatera till patienter med 
dessa problem. 

 
PROBLEMFORMULERING 
Alkoholism är ett sjukligt tillstånd som i sin tur orsakar en mängd följdsjukdomar som 
leder till en för tidig död. Alkoholproblem är ett stort globalt hälsoproblem. Alkoholens 
effekter på hälsa skiljer sig från andra beroendeframkallande ämnen samt skiljer sig 
också mellan män och kvinnor. I dagens samhälle finns det fördomar emot patienter 
som har alkoholproblem vilket medför att det finns risk att sjuksköterskor brister i att 
genomföra ett vårdande bemötande vilket kan leda till reducerat stöd i hälsoprocesser 
hos patienter med alkoholproblem. Det vårdande mötet och bemötande av patienter med 
alkoholproblem kan påverkas av olika faktorer. Det är därför viktigt att klargöra vilka 
faktorer som kan påverka bemötandet av patienter med alkoholproblem, för att det ska 
kunna ske ett vårdande möte mellan sjuksköterskor och patienter med alkoholproblem. 

 
SYFTE 
Syftet med studien är att belysa vilka faktorer som kan påverka sjuksköterskors attityder 
i bemötandet av patienter med alkoholproblem. 
 

METOD 
För att kunna klargöra vilka faktorerna som påverkar sjuksköterskors attityder i 
bemötandet av patienter med alkoholproblem, valdes en litteraturöversikt som enligt 
Friberg (2006) görs genom att skapa en överblick av det valda området i omvårdnaden, 
studien i dess helhet och sedan sammanställa publicerat forskningsmaterial. Att 
sammanställa och granska den tidigare forskningen i form av kvalitativa och 
kvantitativa vetenskapliga artiklar inom det valda ämnet kan vara ett bra sätt att kunna 
ta reda på vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder i bemötandet av 
patienter med alkoholproblem. 

Urval 
Enligt Friberg (2012) ska valet av artiklar vara tydligt vilket gjorde att vissa artiklar 
inkluderades och andra exkluderades.  

Inklusionskriterier för urvalet av material var: materialet skulle vara vetenskapliga 
artiklar som var skrivna på engelska, artiklarna skulle vara antingen kvalitativa eller 
kvantitativa samt skulle vara artiklar som i sitt resultat belyste bemötandet av patienter 
med alkoholproblem.  

Artiklarna skulle vara publicerade åren 2000-2014 och syftet med detta var att 
författaren ville samla den senaste kunskapen inom området. Under sökning av artiklar 
hittades olika artiklar som handlade om olika missbruksproblem men inte svarade på 
syftet i deras resultat och dessa artiklar exkluderades, därför att målet med urvalet var 
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att söka efter vilka faktorer påverkar sjuksköterskornas attityder i bemötandet av 
patienter med alkoholproblem.  

Undersökning av material avgränsades till 87 vetenskapliga artiklar och dessa 
granskades avseende artiklarnas resultat. 75 vetenskapliga artiklar valdes bort; 15 
artiklar var inte relevanta för att kunna svara på syftet, 10 artiklar hade för mycket fokus 
på droger, 20 artiklar handlade inte om bemötande eller sjuksköterskornas attityder, 30 
artiklar baserade sitt resultat på patienters perspektiv. Det var, efter avgränsningar, 12 
vetenskapliga artiklar kvar. De 12 valda artiklarna svarade på frågan vilka faktorer som 
påverkar sjuksköterskors attityder i bemötandet av patienter med alkoholproblem, se 
bilaga 1. 

 
 

Datainsamling 
Vid insamling av data valdes att söka efter vetenskapliga artiklar i de relevanta 
databaser som rör ämnets omvårdnad, då söktes i databasen CINAHAL sökord som 
ansågs relatera till syftet.  Genom att kombinera sökorden Alcohol, nurses, attitudes, 
encounter, Abuse Prevention, health, professionals, Caring, Patients Drug, Patient 
Relations, mental, Substance Abusers, acute care på olika sätt fick författaren av denna 
studie fram artiklar som var relevanta för det valda ämnesområdet. Resultat bestod av 5 
kvantitativa och 7 kvalitativa vetenskapliga artiklar, se tabell 1. 
 
Tabell 1. Översikt över de sökord som användes vid respektive sökning 
 

Databas Sökord Avgränsningar  Antal 
träffar 

Granskade 
artiklar 

Valda 
artiklar 

Sökning 
datum  

Cinahl  Alcohol AND 
nurses AND 
attitudes 

Published Date: 
2002-2014 
Academic 
Journals 

 

133 20 7 01012015 

Cinahl 

 

Nurse and 
encounter of 
addicts 

Published Date: 
2002-2014 

Academic 
Journals 

 

17 17 1 01012015 

Cinahl  

 

 

Nurses and 
Caring* for 
Patients Drug 

Published Date: 
2002-2014 
Academic 
Journals 

 

4 

 

4 1  01012015 

Cinaehl  

 

 

 

  

Alcohol Abuse 
Prevention and 
health and 
professionals 

Published Date: 
2002-2014 
Academic 
Journals 

 

18 10 1 01012015 
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Cinahl Nurse and 
Patient 
Relations and 
mental and 
alcohol 

Published Date: 
2002-2014 
Academic 
Journals 

 

6 6 1 01012015 

Cinahl Substance 
Abusers and 
acute care 

Published Date: 
2002-2014 
Academic 
Journals 

 

9 6 1 01012015 

 
 

Dataanalys  
Modellen som valdes till dataanalys var att göra en litteraturöversikt, enligt Friberg 
(2006). En litteraturöversikt betyder att skapa översikt över kunskapsläget inom ett visst 
omvårdnadsrelaterad område såsom bemötande av patienter med alkoholproblem. En 
sökning av vetenskapliga artiklar av kvalitativa och kvantitativa innehåll, gjordes se 
bilaga 1. Denna sökning genomfördes för att ta reda på vilken befintlig forskning som 
fanns inom problemområdet, samt för att få en uppfattning om vad som studerats och 
vilka teoretiska utgångspunkter som använts och för att kunna fastställa teman eller 
mönster. För att nå detta innehåll genomfördes analysen i olika steg.  
Första steget var att kvalitetsbedöma de valda vetenskapliga artiklarna då författaren 
använde två kvalitetsgranskningsmallar. Granskningsmallarna var modifierade efter 
förlagor av Forsberg och Wengström (2008) och William, Stoltz och Bahtsevani (2006) 
som omfattade 28 kriterier. Se bilaga 2 och bilaga 3. Det andra steget var att granska 
valda artiklar och identifiera de övergripande områden i de valda och granskade 
artiklarna, genom att läsa de valda artiklarna flera gånger, vilket gav en förståelse för 
innehållet i materialet.  
I tredje steget söktes det efter likheter och olikheter i artiklarnas resultat. Detta skedde 
genom att markera dessa strukturer för att identifieras med olika färger. Sedan söktes 
likheter och olikheter i varje struktur, efter det sorterades varje hög av likheter avseende 
strukturen för sig och olikheter i sin egen hög samt fick dessa resultat av sorteringen 
sina nya färger. Då de nya textenheter som liknade varandra markerades med en färg 
och de som säger emot markerades med en annan färg  
Sedan lästes varje hög av textenheter i för sig och söktes igen vilka likheter och 
olikheter som dessa textenheter hade. Efter detta förkortades dessa textenheter men 
samtidigt behölls deras grundläggande kärna d.v.s. huvudkategorier sedan klipptes varje 
färg ut som hade samma kategorier och skrev på en kortfattat rubrik på baksidan av 
pappret. Sedan gav resultatet av analysen tre huvudkategorier och tre underkategorier 
som presenterades i resultaten på ett tydligt och läsbart sätt se tabell 2. 
 

Etiskt övervägande  
För att tydligt öka det vetenskapliga värdet på arbetet har det tagits hänsyn till att de 
valda artiklarna har tillstånd från etisk kommitté, eller påvisat att de har gjort noggranna 
etiska överväganden (Wallengren & Henricson, 2012). Därför ska det tas hänsyn till de 
riktlinjerna för etisk värdering av medicinsk humanforskning. Enligt HSFR (2014) finns 
beskrivet att fyra principer ska övervägas inför en studie för att denna ska uppfylla de 
etiska kraven. Dessa principer är; Informationskravet, samttyckeskraven, 
kondfidentialitetkravent och nyttandekravet;  
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• Informationskravet - att de som berörs i studierna ska vara väl informerad 

• Samtyckeskravet - att de som berörs i studierna har rätten till att själva bestämma om sin 
medverkan 

• Konfidentialitetskravet - att behandla de uppgifter som berör deltagarna konfidentiellt och 
försvara de personliga uppgifter säker utan åtkomst för obehöriga. 

• Nyttjandekravet - att de uppgifter som har samlats ska bara användas för ändamålet. I 
granskningen av artiklar har tagits hänsyn till att valda studier har använt sig av dessa 
kraven genom att använda det bedömnings mallarna av Forsberg och Wengström (2008) 
och William, Stoltz och Bahtsevani (2006) som omfattade 28 kriterier . 

 Att hantera och redovisa referenser, författaren har tagit hänsyn till och varit noggrann 
med att tydligt referera till valda artiklar och material, vid översättning av artiklar från 
engelska till svenska har författaren tagit hänsyn till att vara noggrann med tolkning av 
material som har analyserats, så att inte förvanska materialet. Författaren var noggrann 
med att inte lägga in egna tolkningar i arbetet eller låta förförståelsen stå i vägen för vad 
materialet bevisar.  

 
  

RESULTAT 
Resultatet av litteraturöversikt visades på tre olika huvudkategorier och tre 
underkategorier som återspeglar syftet och svarar på vilka faktorer som kan påverkar 
sjuksköterskornas attityder i bemötandet av patienter med alkoholproblem. Dessa 
huvudkategorier och underkategorier presenteras i tabell 2. 
 

Tabell 2. Översikt av Huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategorier Under kategorier  

Sjuksköterskors kompetens . Låg utbildning angående 
alkoholproblem skapar rädsla 
och obehag och behovet av att 
utveckla sjuksköterskors 
kompetens  

Sjuksköterskors fördomar 

 

 

. Skapar negativa reaktioner  

 

Sjuksköterskors syn på 
patienter med alkoholproblem 

 

Påverkar Sjuksköterskors 
ansvar och medvetenhet  
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Sjuksköterskors kompetens 

 . Låg utbildning angående alkoholproblem skapar rädsla och obehag och behovet 
att utveckla sjuksköterskors kompetens 
 

Brist på utbildning och kunskap leder till ofrånkomlig rädsla hos sjuksköterskor samt 
sjuksköterskor tycker att de saknade de lämpliga utbildningar och kunskaper om 
alkoholproblem (Mansour, Mahmoud, Asqalan, Alhasanat, Alshibi 2011; Ortega & 
Ventura, 2013). Till exempel i Natan et.al (2009); Kelleher och Cotter ,(2008) studie 
säger att sjuksköterskor är rädda för patienters reaktioner under situationen och 
behandlingen samt sjuksköterskorna känner sig obekväma med att behandla dessa 
patienter på grund av oron av att bli smittade av smittsamma sjukdomar såsom HIV och 
hepatit och detta hinder relaterat till brist på kunskaper om alkoholproblem hos 
sjuksköterskor (Natan et.al (2009); Kelleher och Cotter 2008) 

Det finns många sätt att påverka sjuksköterskornas attityder mot patienter som har 
alkoholproblem. Det viktigaste är att öka utbildningsnivån och kunskapen hos 
sjuksköterskor, vilket resulterar till ändring av sjuksköterskors attityder och 
uppfattningar om patienter som har alkoholproblem (Indig et. al 2008; Kennedy, 
Mellor, McCabe, Ricciardelli, Brumby, Head & Mercer-Grant 2013; Vadlamudi, 
Adams, Hogan, Tiejian, Zia 2007), Det som gör arbetet svår är att arbeta utan stöd, 
utbildning eller goda resurser som kan stärka sjuksköterskornas arbete det vill säga brist 
på resurser och tidsbrist (Kelleher och Cotter 2008). Sjuksköterskor som har tidigare 
erfarenheter om dessa patienter visade att det kan påverka sjuksköterskors attityder mot 
dessa patienter (Indig et. al 2008; Kennedy, Mellor, McCabe, Ricciardelli, Brumby, 
Head & Mercer-Grant 2013; Vadlamudi, Adams, Hogan, Tiejian, Zia 2007). Lock, 
Kaner, Lamont och Bond (2002) belyser att det främsta skälet av att alkoholproblem är 
lågt prioriterat bland sjuksköterskor är på grund av brist på erfarenhet och kunskap. 
Lock et. al(2002) anser att det bör ges bättre uppmärksamhet för förberedelser och 
stöttning för sjuksköterskor för att kunna genomföra den bästa behandlingen för 
patienter med alkoholproblem. Det är viktigt att utveckla sjuksköterskans roll inom 
området alkoholproblem, Wadell och Skärsäter, (2007) belyser i sina studie att 
utvecklingen av kunskaper färdigheter och erfarenheter för sjuksköterskor är viktiga 
delar i arbetet, vilket leder till att sjuksköterskor känner sig trygga i att hantera 
behandling av patienter med alkoholproblem.  

Sjuksköterskors fördomar 
 

Skapar negativa reaktioner  
 

De flesta sjuksköterskor är överens över att patienter som har alkoholproblem är svåra 
patienter som stör rutiner på avdelningen och detta leder till de negativa reaktioner som 
sjuksköterskor har mot patienter med alkoholproblem (McCreaddie, Lyons, Watt, 
Ewing, Croft, Smith & Tocher 2010; Natan et al, 2009).  

Sjuksköterskor ser ofta de negativa konsekvenserna av problemet, såsom somatiska och 
psykiska sjukdomar vilket kan skapa negativa reaktioner hos sjuksköterskor i 
bemötandet av patienter med alkoholproblem (Boldy, Yates och Ong, 2010;Wadell och 
Skärsäter, 2007). 
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Ortega & Ventura, 2013 belyser att sjuksköterskors uppfattning av patienter med 
alkoholproblem är negativa och att sjuksköterskor väljer det medicinska insatsen för att 
hantera dessa reaktioner vilket i sin tur kan resultera till negativa attityder till patienter 
som har alkoholproblem: 

”when we see that deprivation syndrome begin, the patient becomes agitated, which 
compromises his or her general health status, the cycle, and all organic parts. Therefore, 
psychiatric treatment needs to be supplemented with internal medicine services… ” 
(Ortega & Ventura, 2013 s. 4) 
 
Sjuksköterskor har negativa attityder till patienter med alkoholproblem genom att 
gruppera patienter till två grupper sjuka och alkoholister. Stigmatisering av patienter 
med alkoholproblem visade sig fördömande attityder bland sjuksköterskor i vården 
(Lovi & Barr,2009; Natan et al, 2009). Författarna belyser att Sjuksköterskor tror att 
patienter som har alkoholproblem har orsakat sina problem själva och de själva är 
ansvariga för sitt missbruk (a,a). 

Ortega & Ventura (2013) skriver: 

“We receive patients from all types of socioeconomic status…when the patient is 
admitted for hepatic damage or digestive hemorrhage, physicians and also nurses 
stigmatize him or her. We think, it’s his or her fault to be in that situation, that the 
person sought it.”  (Ortega & Ventura, 2013 s. 4) 
 

Sjuksköterskor upplever dessa patienter som svåra patienter som har aggressiva 
beteenden, samt att dessa patienter är svåra att hantera (Ortega & Ventura, 2013). 
Wadell och Skärsäter, (2007) beskriver dock att alkoholism är en behandlingsbar 
sjukdom och att behandla patienter med alkoholproblem får inte skilja sig ifrån de andra 
patienter som har diabetes eller hög blodtryck. Patienter med alkoholproblem är precis 
som alla andra patienter med andra kroniska sjukdomar, d.v.s. att alla patienter inte 
passar lätt för alla behandlingar. Vissa patienter med alkoholproblem kan vara stabila i 
flera år och sedan återfalla, vilket kräver att man omvärdera valet av behandling för den 
patienten. I Wadell och Skärsäter, (2007) studie belyser att ett gott bemötande och bra 
rehabilitering av patienter med alkoholproblem kan ske via en öppen diskussion mellan 
sjuksköterskor och patienter. En öppen diskussion med dessa patienter är en 
förutsättning för att kunna nå en god vård och en bra behandling (Wadell& Skärsäter, 
2007). 

Wadell och Skärsäter, (2007) beskriver dock att alkoholism är en behandlingsbar 
sjukdom och att behandla patienter med alkoholproblem får inte skilja sig ifrån de andra 
patienter som har diabetes eller hög blodtryck. Patienter med alkoholproblem är precis 
som alla andra patienter med andra kroniska sjukdomar, d.v.s. att alla patienter inte 
passar lätt för alla behandlingar. Vissa patienter med alkoholproblem kan vara stabila i 
flera år och sedan återfalla, vilket kräver att man omvärdera valet av behandling för den 
patienten. 
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Sjuksköterskors syn på patienter med alkoholproblem 

Påverkar sjuksköterskors ansvar och medvetenhet  
Sjuksköterskor anser att ta upp frågan om alkoholkonsumtion med patienter inte är 
deras ansvar utan läkarens ansvar. De anser att dessa diskussioner kan läkare genomföra 
med patienten, trots att sjuksköterskor är medvetna om att de är en viktig del i 
behandlingen och att de bör diskutera detta med patienten (Mansour, Mahmoud et al, 
2011). Men däremot Indig, et. Al (2008) studie visade att 76% av sjuksköterskor kände 
att de har det ansvaret att fråga patienten om deras alkoholkonsumtion, och 35% ansåg 
att det är deras ansvar att undersöka dessa patienter. 

Boldy, Yates och Ong (2010) belyser att sjuksköterskor är medvetna om att 
alkoholproblem är ett stort hälsoproblem som kan medföra många hälsokonsekvenser 
och hälsorisker samt sociala och ekonomiska problem. 

Kelleher och Cotter (2008) beskriver dock att sjuksköterskor ska vara medvetna om att 
alkoholism är en behandlingsbar sjukdom och att behandla patienter med 
alkoholproblem får inte skilja sig ifrån de andra patienter som har diabetes eller hög 
blodtryck (a,a). Patienter med alkoholproblem är precis som alla andra patienter med 
andra kroniska sjukdomar, d.v.s. att alla patienter inte passar lätt för alla behandlingar. 
Vissa patienter med alkoholproblem kan vara stabila i flera år och sedan återfalla, vilket 
kräver att man omvärdera valet av behandling för den patienten (McCreaddie, Lyons, 
Watt, Ewing, Croft, Smith & Tocher 2010; Natan et al, 2009). 

 
DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 
 Syftet är att belysa vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder i bemötandet 
av patienter med alkoholproblem. Resultatet är baserat på tolv vetenskapligt granskade 
artiklar som är skrivna på engelska, artiklarnas resultat översätts till svenska. Sju 
kvalitativa och fem kvantitativa.  

Denna studie genomförde en sammanställning av befintlig forskning genom en 
litteraturöversikt. Denna metod valdes på grund av syftet att belysa vilka faktorer som 
påverkar sjuksköterskors attityder i bemötandet av patienter med alkoholproblem. 
Styrkan med att välja en litteraturöversikt som metod är att man kan sammanställa en 
stor mängd information på en kortare tid och skapa en bra översikt över befintlig 
forskning. En styrka är även att man kan sammanställa kvalitativ och kvantitativ 
forskning. Svagheten med att välja denna metod framför andra kan vara författaren gör 
tolkningar av de artiklar som analyseras utifrån sitt eget perspektiv (Wallengren & 
Henricson, 2012). 
För att minimera risken för feltolkningar läste författaren igenom samtliga analyserade 
studier flera gånger och genom det öka studiens validitet. Samtliga studier översattes 
från engelska till svenska utan att författaren gjorde tolkningar av texten för att inte 
påverka studiens validitet (a,a). 
Tillförlitligheten i denna studie blir hög på grund av att flera informationskällor har 
använts och på så sätt genomföra triangulering av problemet. Författaren är medveten 
om att på grund av den tidsram som fanns var det omöjligt att kunna få med allt relevant 
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material. Dock uppfyller de studier som valdes de kriterier som sattes för studien och 
borde därför ge hög tillförlitlighet.(Wallengren & Henricson, 2012). 
Författaren har inte avgränsat artiklarna utifrån de geografiska områden, grunden för det 
är att alkoholproblem är ett globalt hälsoproblem, samt problemet var lika på olika 
vårdnivåer och olika länder utifrån sjuksköterskans perspektiv, därför finns artiklar som 
är publicerade i olika länder tillexempel Jordanien, Israel, Ireland, Australia, United 
States och UK. Att studien har hämtat information ifrån hela världen styrker studiens 
trovärdighet då liknande resultat har hittats i de studier som uppfyllde urvalskriterierna. 
De studier som inte var relevanta för syftet uteslöts och bara studier som var relevanta 
användes vilket höjer trovärdigheten (Wallengren & Henricson, 2012). 
I sökning av material för att kunna göra en litteraturöversikt studie har författaren följd 
olika steg enligt Friberg (2012), det första steget var att anlägga ett 
helikopterperspektiv. Helikopterperspektiv görs för att få ett helhetsgrepp på områdets 
sammanfattning d.v.s. att läsa artiklarnas abstract, detta perspektiv gjorde att författaren 
fick en överblick över det publicerade materialen (a,a). Detta gjorde även att författarens 
valde material är av både kvalitativa och kvantitativa artiklar men de mest publicerade 
och valda artiklar inom området är kvalitativa artiklar. Det andra steget i översikten är 
att avgränsa till ett urval av studie och granskning av kvalitén (Friberg, 2012). I sökning 
av material utifrån studiens problemområde var det svårt att hitta bra sökord som kan 
passa till studiens syfte, då sökning gjordes vidare i olika databaser för att vara säker på 
att alla relevanta studier kommer med (a,a). 
Det skulle kunna ha valts en kvalitativ metod för att få en djupare bild av varför 
sjuksköterskor tycker att det är svårt att behandla patienter med alkoholproblem. Det 
hade dock blivit på bekostnad av bredden som en litteraturstudie ger och då inte kunnat 
uppfylla det syfte jag vill förmedla i denna studie som är att belysa vilka faktorer som 
påverkar bemötandet. För att det skulle bli intressant att välja en kvalitativ ansats skulle 
jag behöva omformulera syftet och frågeställningen i studien för att kunna gå in mer på 
djupet (Wallengren & Henricson, 2012). 
En kvantitativ forsknings är evidensbaserad och bakom evidensbaserad vårdhandling 
ligger i regel ett stort antal forskningsprojekt, som tillsammans har byggt upp en 
användbar kunskap (Friberg, 2012). En kvantitativ forskning kunde ha valts för att 
besvara och studera problemområde men denna metod är tidskrävande på grund av 
denna metod kräver fastställa olika mätningar och jämförelser om en vårdhandling ger 
bättre resultat än en annan därför valdes den bort. (Friberg, 2012) exempelvis för att 
kunna avgöra vilka de viktigaste faktorer i bemötande av patienter med alkoholproblem 
krävs mer jämförelse mellan patientens synvinkel och sjuksköterskans synvinkel på 
bemötandet. 
 

Resultatdiskussion 
 

I studiens resultat framkom tre olika betydelsefulla huvudkategorier och tre 
underkategorier som påverkar bemötandet av patienter med alkoholproblem se tabell 2. 
I studien presenterades dessa kategorier på både ett positivt och ett negativt sätt utifrån 
sjuksköterskors perspektiv, detta för att få ett alltomfattande resultat.  

Bemötande har en avgörande betydelse för omvårdnadskvaliteten (Radwin, Farquhar, 
Knowles & Virchik, 2005). Sjuksköterskors grunduppgifter utifrån dennes 
professionella roll är att kunna skapa en god relation mellan sjuksköterskor och 
patienter. (Radwin et al., 2005). Därför är det viktigt för oss som blivande 
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sjuksköterskor att kunna veta vilka faktorer som kan påverka bemötandet med patienter 
som har alkoholproblem.  

I resultatet i denna studie framkom att sjuksköterskor har olika syn och bedömer 
patienter som har alkoholproblem på olika sett (Kelleher och Cotter, 2008). Författarens 
huvudfynd är att sjuksköterskor ser annorlunda på alkoholism än de ser på andra 
sjukdomar och därmed, medvetet eller omedvetetbehandlar dessa patienter annorlunda  
(McCreaddie, Lyons, Watt, Ewing, Croft, Smith & Tocher 2010; Natan et al, 2009). Det 
är viktigt att man behandlar alla patienter lika (Dahlberg& Segesten, 2011). En 
alkoholist är en patient, patienten är en människa och alla människor är lika och har lika 
värde, oavsett vad personen har i bagaget.  

Det framkom i studiens resultat att 76% av sjuksköterskor kände att de har det ansvaret 
att fråga patienten om deras alkoholkonsumtion (Indig, et. Al, 2008) , och 35% ansåg att 
det är deras ansvar att undersöka dessa patienter. Dock belyser Radwin et al (2005) att 
sjuksköterskan i sin professionella roll skall kunna skapa en god relation mellan 
sjuksköterskan och patienten då vårdgivarens grunduppgifter består av vårdande av 
patienten. Detta kan ske via den professionella relationen som består av stöd, hjälp och 
motivation. Ett gott bemötande utgår från respekt, empati och medmänsklighet  

I resultatet framkom till att sjuksköterskor har brist på kunskaper om hur de skall 
bemöta och behandla patienter med alkoholproblem. Denna brist på kunskap grundas i 
brist på utbildning och erfarenhet (Lock, Kaner, Lamont och Bond 2002; 
Rassool,Villar-Luis, Carroro och Lopes, 2006). På sjuksköterskeutbildning läser vi 
mycket om de stora orsakerna till försämrad hälsa som till exempel hjärt- och 
kärlsjukdomar, cancer samt rökning och sjukdomar som är relaterad till rökning. Dock 
läser vi inte mycket om alkoholrelaterade skador.    
I Lovi & Barr, 2009 och Natan et al, 2009 studier har sjuksköterskor negativa och 
fördömande attityder gentemot patienter med alkoholproblem, och att alkoholism är ett 
problem som patienter har skapat själva, vilket i Pinikahana, Happell, och Carta (2002) 
studie visar tvärtom att attityder hos sjuksköterskor som behandlar patienter med 
alkoholproblem är positiva och att sjuksköterskor är överens om att alkoholproblem är 
en behandlingsbar sjukdom.  Den positiva attityden bör finnas hos alla sjuksköterskor 
för att kunna möjliggöra de nödvändiga behandlingarna i vårdandet av patienter med 
alkoholproblem. 
 Ett gott bemötande består av en mellanmänsklig relation (Dahlberg, et.al 2011), den 
professionella rollen sjuksköterskan har skall kunna skapa en god relation mellan 
sjuksköterskan och patienten då vårdgivarens grunduppgifter består av vårdande av 
patienten. Detta kan ske via den professionella relationen som består av stöd, hjälp och 
motivation.  
Ett gott bemötande utgår från respekt, empati och medmänsklighet (Radwin et al., 
2005). Målet med vårdandet är att stärka patientens hälsoprocesser, genom att lindra 
lidandet och öka välbefinnande hos patienten (Dahlberg, et.al 2011). Ambitionen med 
att förbättra bemötandet är att skapa en god relation mellan sjuksköterskan och 
patienten, detta leder till att skapa god vård. En god vård lindrar lidande och skapar 
goda förutsättningar för patientens hälsa (Dahlberg, et.al 2011). Bemötande har en 
avgörande betydelse för omvårdnadskvaliteten (Radwin, farquhar, Knowles & Virchik, 
2005). Ett gott bemötande och bra rehabilitering av patienter med alkoholproblem kan 
ske via en öppen diskussion mellan sjuksköterskan och patienten. En öppen diskussion 
med dessa patienter är en förutsättning för att kunna nå en god vård och en bra 
behandling (Wadell& Skärsäter, 2007). 
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Samtal med alkoholism kan ändra alkoholvanor och ändra livsstilsbeteende hos 
patienter med alkoholproblem (Nilsen, McCambridge, Karlsson & Bendtsen, 
2011). Detta kan ske genom att fokusera på beteendeförändringar hos patienter, 
detta kan även ha en stor betydelse och effekter på sjuksköterskornas uppfattningar 
om alkoholproblem, det vill säga att påverka förståelse, kunskaper och attityder, 
vilket kan underlätta förändring i det framtida beteendet hos både sjuksköterskan 
och patienter med alkoholproblem (a,a). Att ha bättre insatser för att kunna 
genomföra ett god och effektiv samtal vilket kan leda till ändring av 
alkoholkonsumtion med större stabilitet. Det jag kom fram till att kunna äga rum 
och tid för dessa patienter och inte minst att öka våra kunskaper för att kunna våga 
ställa fram frågor och kunna uppfatta alkoholproblem som ett hälsoproblem. 
Att se hela människan och ge lika vård till alla oavsett vad man söker för kan 
tyckas vara en självklar sanning men studier visar motsatsen detta beror på 
sjuksköterskors attityder, kunskaper och fördomar (Lovi & Barr, 2009; Natan et al, 
2009; Kelleher och Cotter 2008). Sjuksköterskor ska ha samma människosyn för 
alla patienter, att bemöta patienter med respekt och att respektera patientens 
integritet är viktiga begrepp i bemötande. Att stigmatisera och döma patienten 
utifrån sitt sjukdomstillstånd är motsatsen till att se hela människan och respektera 
dennes integritet. Detta visades i flera studier. ( Lovi & Barr, 2009; McCreaddie, 
Lyons, Watt, Ewing, Croft, Smith & Tocher 2010; Natan et al, 2009.) 
Det fram kom i studiens resultat att det är väldigt viktig med ökade kunskaper hos 
sjuksköterskan för att kunna ändra deras uppfattningar och förståelse om 
alkoholproblem. Att kunna veta de viktigaste symtom och beteende som kan visas 
på patienter med alkoholproblem, ta inte det sociala och psykologiska effekter av 
alkoholproblem men det är viktigaste att minnas symtomen som kan visas på en 
patient så att kunna identifiera denne (Indig, Copeland , M. Conigrave & Rotenko 
2008; Kennedy, Mellor, McCabe, Ricciardelli, Brumby, Head & Mercer-Grant 
2013; Vadlamudi, Adams, Hogan, Tiejian, Zia 2007)  
 

SLUTSATS 
 

Utifrån problemets omfattning och studiens resultat och hur dessa faktorer 
påverkar sjuksköterskors bemötande av patienter med alkoholproblem och inte 
minst de negativa effekterna på den enskilda alkoholismen och samhället. 
Sjuksköterskor som ska kunna genomföra den bästa behandling utifrån den bästa 
bemötande av patienter med alkoholproblem, det är vi som omhänderta dessa 
patienter, då måste vi vara själv säkra på våra kunskaper och erfarenheter om 
bemötandet av människan, att se hela människan är en viktig del i bemötande, att 
utveckla sköterskors kunskaper gällande problemet kan detta leda till ökad kvalité 
av vårdande av patienter med alkoholproblem, så våga ta steget och utan tveka 
ändra beteendet och attityder. 
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Bilaga 1 
Översikt av analyserade artiklar 

 

Artikeln Författare och 
år 

Resultat  Deltagare och 
Land 

Kvalitesb-
edömning 

Typ av 
studie 

Nurses’ perception of 
the quality of care they 
provide to hospitalized 
drug addicts: Testing 
the Theory of 
Reasoned Action 

 Natan, B. M., 
Beyil , V. & 
Neta, O. (2009). 

Deras resultat presenterades i 5 
tabeller :  

Måttliga negativa attityder till 
missbrukare 

. Deltagarnas uppfattningar om 
subjektiva normer 

. Negativa ömsesidigheter 
mellan sjuksköterskan och 
missbrukare 

. Beräkning av personens 
ömsesidighet 

. Undersökning av vilka 
effekter ha de oberoende 
omväxling och deras 
kombinerande effekter relaterad 
till sjuksköterskans attityder 
och vanor 

135 
sjukskötersko
r deltog i 
studien i 
Israel  

Hög kvantitativ 

A descriptive study on 
emergency department 
doctors’ and nurses’ 
knowledge and 
attitudes concerning 
substance use and 
substance users 

Kelleher,S. & 
Cotter,P. (2008) 

Deras resultat visar att 
deltagarna har bra kunskaper 
om alkohol- och 
narkotikamissbruk samt visade 
att deltagarna aldrig hade 
specifika utbildningar om 
alkohol och-narkotikamissbruk 

Alla 
sjukskötersko
r och läkare 
som jobbar på 
akutmottagni
ngen i tre 
universitetssj
ukhus i Irland 

Medel kvantitativ 
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The role of health 
professionals in health 
promotion: a case 
study of medical 
imaging technologists 
and alcohol. 

Boldy, D., 
Yates, C., & 
Ong, T. (2010). 

Resultatet presenterade 
deltagarnas (MIT) attityder, 
kunskaper och beteende. 

220 
medlemmar 
(sjukskötersk
or) i medical 
imaging 
technologists 

(MIT) i 
Australien  

Låg kvalitativ 

Attitudes and beliefs 
of emergency 
department staff 
regarding alcohol-
related presentations 

Indig, D., 
Copelan, J., 
Conigrave, K,. 
M,. 
Rotenko,I.(2008
). 

Deras resultat bekräftar att 
sjuksköterskor saknar goda 
kunskaper om alkoholmissbruk  

Sjukskötersko
r i emergency 
department 
(ED) på två 
stora sjukhus, 
78 
medarbetare. 
I Australia  

Medel Kvantitativ 
data visades 
via 
utformade 
intervjuer 

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

Lock, C., A., 
Kaner, E., 
Lamont, S. & 
Bond, S. 
(2002). 

De flesta av sjuksköterskor har 
fått lite eller ingen förberedelse 
att arbeta med 
alkoholrelaterade- problem. 
Vissa tyckte att 
alkoholmissbruk hade en 
tilltagande vikt för 
primärvården. De flesta såg att 
brist på utbildning och träning 
är viktiga orsaker till att 
alkoholmissbruk ligger långt 
ner på prioriteringslista.    

24 
sjukskötersko
r som hade 
tidigare 
erfarenheter 
om General 
Practitioner 
(GP). I UK 

Hög Kvalitativ 

Nurses’ attitudes, 
beliefs and confidence 
levels regarding care 
for those who abuse 
alcohol: Impact of 
educational 
intervention. 

Vadlamudi, R,. 
S., Adams, S., 
Hogan, B., Wu, 
T. & Wahid, Z. 
(2007). 

Effekten av pedagogiska 
insatser (BNI) på 
sjuksköterskornas attityder, 
uppfattningar och förtroende 
om alkoholmissbruk gjorde 
positiva ändringar av 
sjuksköterskornas behandling 
av patienter med 
alkoholmissbruk  

181 
sjuksköterska 
studenter i 
Vanderbilt 
University 
School of 
Nursing, I 
UK 

Hög Kvantitativ  

Knowledge and 
Practice of Jordanian 
Emergency Nurses 
Caring for Patients 
With Drug-Seeking 
Behaviors 

Mansour, H. A., 
Mahmoud, K., 
Asqalan, S. 
,Alhasanat, M. 
& Alshibi, A. 
(2011). 

Sjuksköterskor hade en måttlig 
nivå av förmåga och kunskap i 
samband med behandling av 
patienter med 
missbruksproblem. 
Sjuksköterskor hade negativa 
attityder mot dessa patienter. 
Sjuksköterskor var överens om 
att de har ett behov av att öka 
kunskaper och färdigheter kring 
problemet. 

305 
sjukskötersko
r som jobbar 
inom akuten i 
Jordanien   

Hög  Kvantitativ, 
A 
descriptive 
correlation 
design 

I am alone: the 
experience of nurses 
delivering care to 
alcohol and drug users. 
Nursing care 
Alcoholism Street 
drugs Phenomenology 

 Ortega, L., B. 
& Ventura C,. 
A. (2013). 

 Resultatet presenterades i tre 
teman: att tala om 
drogberoende patienter, ta hand 
om patienter i en negativ miljö 
och ta bort rädslan av vård. 
Studien visar behovet av att 
utbilda sjukvårdpersonal för att 
hantera alkohol och 
drogberoende patienter för att 
förbättra vården som levereras 
till dessa patienter. 

6 
Sjukskötersko
r på ett 
offentlig 
sjukhus i 
Chili  

Hög Kvalitativ 

Stigma reported by 
nurses related to those 
experiencing drug and 
alcohol dependency: A 
phenomenological 
Giorgi study 

Lovi, R. & Barr, 
J. (2009) 
Australia  

 

Deltagarna definierade stigma 
till tre olika teman: olämplig 
bedömning, försvar och 
utbildning  

6 
sjukskötersko
r mellan 35-
58 år och har 
erfarenhet 
mellan 8 
månader till 
20 år inom 
AOD. I 
Australia. 

Hög kvalitativ 



 

 20 

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

Kennedy, A., J., 
Mellor, D., 
McCabe, M.,P., 
Ricciardelli, L., 
A., Brumby, S., 
A., Head, 
A,.B,.A. & 
Grant, M., C. 
(2013) 

Resultatet presenterades i åtta 
breda teman utifrån AITP detta 
är en effektiv tärnings program 
för sjuksköterskor som jobbar 
med patienter som bor på 
landsbygdsområde: 1. 
Useful/positive elements of the 
AITP, 2. Not useful/negative 
elements of the AITP, 3. 
Barriers to using the AITP 
content, 5. Current and 
anticipated usage of the AITP 
material, 6. Resistance to 
seeing the problem of alcohol 
Misuse, 7. Suggestions for 
modifications to the AITP, 8. 
Need for ongoing training 

15 
Sjukskötersko
r i 
landsbygdso
mråden och i 
avlägsna 
områden  

Medel Kvalitativ 
intervju  

Routines and rituals: a 
grounded theory of the 
pain management of 
drug users in acute 
care settings Journal of 
Clinical Nursing 

 

McCreaddie, 
M., Lyons, I., 
Watt, D., 
Ewing, E., 
Croft, J., Smith, 
M. & Tocher, J. 
(2010) 

Huvud fynden är fenomen 
moralisk som presenterades till 
olika kategorier: Expectations 
and perceptions of pain 
management in the acute care 
setting, Stigma and 
sensitivities, Routines, rituals 
and rattling och Limitations 

intervjuer 
med 
substansmissb
rukare (n = 
11) och fem 
fokusgrupper 
(n = 22) av 
sjukskötersko
r 

 

Medel Kvalitativ: 
konstruktivi
stisk 
grundad 
teori 

Nurses’ experiences of 
caring for patients 
with a dual diagnosis 
of depression and 
alcohol abuse in a 
general psychiatric 
setting 

Wadell, K & 
Skärsäter, I 
(2007). 

Huvud fynden är tre kategorier: 
Aktivera ett gott samarbete med 

patienter; Att underlätta fortsatt 
vård och behandling; och 

Förstå hindren för samarbete 
med patienterna. 

 

11 
sjukskötersko
r som har 
erfarenheter 
att vårda 
patienter med 
dubbel 
diagnos. I 
Sverige  

Hög Kvalitativ, 
intervjuer  

 

 
 

Bilaga 2 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvantitativa studier 

 fråga ja nej 

1 Motsvarar titeln studens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är frågeställningarna tydligt formulerat?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterier relevanta?   
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10 Finns exklusionskriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterier relevanta?   

12 Är urvalsmetoden relevant?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Finns populationen beskriven?   

15 Är populationen representativ för studiens syfte?   

16 Anges bortfallets storlek?   

17 Kan bortfallet accepteras?   

18 Anges var studien genomfördes?   

19 Anges när studien genomfördes?   

20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21 Anges vilka mätmetoder som används?   

22 Beskrivs studiens huvudresultat?   

23 Presenteras hur data bearbetas statistiskt och analyserats?   

24 Besvaras studiens frågeställningar?   

25 Är studien etiskt granskad eller diskuteras etiken?   

26 Beskriver författaren vilka slutsatser som kan dras av studiens resultat?   

27 Diskuterar författarna studiens interna validitet?   

28 Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

summan    

Max poäng: 28 

Erhållen poäng 

Kvalitet:                   låg           medel         hög 

 

Bilaga 3 

Granskningsmall för kvalitetsbedömning av kvalitativa studier 

 fråga Ja  Nej  

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
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3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik? 

 

 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är frågoställningen tydligt formulerad?   

7 Är den kvalitativa metoden beksriven? 

 

  

8 Är designen relevant utifrån syftet? 

 

  

9 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

10 Är inklusionskriterierna relevanta?   

11 Finns exklusionkriterier beskrivna? 

 

 

  

12 Är exklusionskriterierna relevanta?   

13 Är urvalsmetoden beskriven?   

14 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

15 Är undersökningsgruppen beskriven?   

16 Är undersökningsgruppen relevant för studiens syfte?   

17 Anges var studien genomfördes? 

 

  

18 Anges när studien genomfördes? 

 

  

19 Anges vald datainsamlingsmetod?   

20 Är data systematiskt insamlade?   

21 Presenteras hur data analyserats?   

22 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

23 Besvaras studiens syfte?   

24 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

25 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
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26 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter? 

 

  

27 Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 

 

  

28 Är bakgrunds variablerna för undersökningsgruppen beskrivna?   

summan    

Max poäng: 28 

Erhållen poäng 

Kvalitet:               låg             medel               hög 

 

 

 

 


