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Sammanfattning 
Bakgrund: Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat de senaste tio åren, vilket leder till 

att allt fler människor riskerar att få sjukdomar och skador till följd av sitt alkoholbruk. 

Sjuksköterskan har ansvar för att främja hälsa och förebygga sjukdom. För att möta 

patienten på ett gott sätt måste sjuksköterskan värna om värdighet, samt visa förståelse. 

Syfte: Att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva faktorer som påverkar mötet mellan 

sjuksköterskan och patienter med alkoholproblematik. Metod: En litteraturstudie 

baserad på elva vetenskapliga artiklar. Resultat: Arbetet med patienter med 

alkoholproblematik väcker många tankar och känslor hos sjuksköterskan. Tankar finns 

om att det är personens eget fel och att patienten inte vill ha hjälp, men även om vad 

som ligger bakom missbruket. Det finns en känsla av kunskapsbrist som leder till 

osäkerhet hos sjuksköterskan. Många sjuksköterskor låter bli att prata om alkohol med 

sina patienter på grund av att de tror att patienterna ska bli upprörda. Diskussion: För 

att skapa förutsättningar för ett bra möte är det viktigt att sjuksköterskan är medveten 

om sin förförståels, samt reflekterar över sina tankar, känslor och handlingar i mötet 

med patienter med alkoholproblematik. 
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Abstract 
Background: In Sweden, the consumption of alcohol has increased during the last ten 

years and this in turn has lead to an increased risk of alcohol related diseases and 

injuries. Nurses have a responsibility to promote health and prevent diseases. In order to 

meet patients in a good way, nurses must be understanding and maintain the patient’s 

dignity. Aim: To describe – from a nurse’s perspective – factors that affect the 

interaction between the nurse and patients with alcohol related problems. Method: A 

literature review based on eleven scientific articles. Result: Working with patients with 

alcohol related problems raises a lot of thoughts and feelings among nurses. For 

instance, thoughts on blame and how patients refuse help, but also thoughts on what is 

causing alcohol abuse. There is a feeling that lack of knowledge leads to insecurity 

among some nurses. Many nurses refrain from discussing alcohol with their patients 

since they believe the patients might be offended. Discussion: In order to create 

conditions for good interaction, it is important for the nurse to be aware of her 

preconceptions and to reflect over thoughts and feelings that appear in the interaction 

with patients with alcohol related problems.  
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BAKGRUND 
Alkoholkonsumtionen i Sverige har enligt Statens folkhälsoinstitut (FHI) ökat från 8,4 liter 

ren alkohol per person år 2000 till 9,2 liter år 2010. Det som ökat är konsumtionen av vin och 

starköl (FHI, 2011). Den ökade alkoholkonsumtionen leder till att allt fler människor riskerar 

att få sjukdomar och skador till följd av sitt alkoholbruk. En hög genomsnittlig konsumtion av 

alkohol ökar risken för en mängd olika sjukdomar, framför allt i lever, bukspottskörtel, mag-

/tarmkanal, hjärta och kärl (Rehm et al., 2010; Wramner, Pellmer & Hellström, 2010). Enligt 

beräkningar från år 2003 upptogs var femte säng på en kirurgavdelning av patienter som 

behövde vård på grund av en följdsjukdom till alkoholmissbruk (Cullberg, 2003). Även nyare 

rapporter visar på en ökning av alkoholrelaterade inskrivningar inom somatisk vård 

(Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning [CAN], 2010). Således kan 

sjuksköterskan komma att möta patienter med alkoholproblematik oavsett var hon arbetar 

(Wiklund Gustin, 2010).   

 

Tre olika begrepp används för att beskriva alkoholproblematik: riskbruk, missbruk samt 

beroende. Gränserna är svåra att definiera, termerna är vaga och i högsta grad bundna till 

kultur (Allgulander, 2008). Personer som befinner sig i riskzonen för att utveckla skador, 

missbruk eller beroende kallas inom sjukvård och socialtjänst för riskbrukare. 2010 visade 

undersökningar att 16 % av Sveriges manliga befolkning och 10 % av den kvinnliga hade en 

riskkonsumtion av alkohol (FHI, 2010). Riskbruk är ingen egentlig diagnos, men för att få 

fram siffrorna har FHI gjort beräkningar baserade på frågor som berörde alkoholvanor i 

Nationella folkhälsoenkäten från 2010. Däremot är missbruk och beroende 

sjukdomsdiagnoser och definieras av World Health Organization (WHO) i International 

Classification of Diseases and Related Health Problems – tenth revision (ICD-10) samt i 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV) som ges ut av amerikanska 

psykiatriska sällskapet. Båda systemen används i svensk sjukvård. Vid missbruk har 

personen, enligt DSM-IV, ett upprepat bruk av en viss substans, som bidrar till att personen 

åsidosätter arbete, studier, hem och familj (Wramner et al., 2010). Missbruk leder till 

psykiska, somatiska och/eller sociala skador som är varaktiga eller upprepade (Ottosson, 

2009). ICD-10 talar inte om missbruk men däremot om skadligt bruk, vilket bara kan uppstå 

om ett missbruksmönster finns som har lett till fysiska eller psykiska skador. DSM-IV har inte 

något sådant krav (Wramner et al., 2010). Vid missbruk behöver det inte finnas tecken på 
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beroende, vilket gör att personen kan missbruka en substans utan att vara beroende av den. 

Dock kan mängden som konsumeras göra att ett beroende utvecklas (Allgulander, 2008; 

Cullberg, 2003). Både DSM-IV och ICD-10 har liknande kriterier för att definiera beroende. 

För att kunna sätta diagnosen ska enligt båda systemen tre av följande kriterier uppfyllas: 

tolerans; sug efter substansen och att mycket tid läggs på att få tag i den; svårigheter att 

kontrollera konsumtionen; fortsatt konsumtion trots vetskap om de psykiska och fysiska 

konsekvenserna samt abstinens (Allgulander, 2008; Wramner et al., 2010). Att avsluta ett 

beroende kan vara lika svårt som att bryta en relation med en människa som varit viktig för 

en. Sjuksköterskan måste möta patienten där han eller hon är och förstå att patienten ser 

alkoholen som en hjälp han eller hon behöver (Wiklund Gustin, 2010).  

  

Enligt International Council of Nurses’ (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening [SSF], 2007) är sjuksköterskans övergripande uppgifter att främja 

hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa. Ett etiskt förhållningssätt 

och en helhetssyn ska prägla sjuksköterskans arbete. Arbetet ska utgå från en 

humanistisk människosyn, vilket bland annat innebär att sjuksköterskan ska ta hänsyn 

till patientens autonomi och värdighet (Socialstyrelsen, 2005). Sjuksköterskans 

specialistkompetens är omvårdnad och målet för all omvårdnad är hälsa och 

välbefinnande. Inom vården ska alla människor ses som lika mycket värda samt 

behandlas med respekt. Omvårdnaden får inte begränsas av exempelvis ålder, kön, 

hudfärg, kultur, funktionsnedsättning, sjukdom eller social status, utan ska ges till alla 

människor. Sjuksköterskan har, tillsammans med övriga samhället, ansvar för att stödja 

i synnerhet svaga befolkningsgruppers hälsa och sociala behov (SSF, 2007). För att 

kunna möta patienten på ett bra sätt, krävs att sjuksköterskan är medveten om sin 

förförståelse, inställning och sina värderingar (Snellman, 2009). Förförståelse behöver 

inte vara av ondo, så länge det finns en medvetenhet om den (Birkler, 2007). Reflektion 

och självinsikt är således viktiga beståndsdelar i sjuksköterskans yrkesutövning, något 

omvårdnadsteoretikern Orlando (1990) diskuterar. Orlando anser att sjuksköterskan 

måste fundera över varför hon reagerar som hon gör i mötet med patienten. Både 

sjuksköterskan och patienten tänker, känner och handlar utifrån hur hon eller han 

upplever situationen. Orlando beskriver omvårdnadsprocessen som en reflekterande 

dialog mellan sjuksköterska och patient, en dialog som består av både verbal och icke 
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verbal kommunikation (a.a.). Denna reflekterande omvårdnadsprocess definierar hon 

som en växelverkan mellan tre delar: patientens beteende och uttalanden, 

sjuksköterskans reaktioner samt sjuksköterskans handlingar för patientens bästa. 

Sjuksköterskans förståelse och känslomässiga reaktioner i mötet med patienten kan vara 

relevanta eller irrelevanta, riktiga eller felaktiga, passande eller opassande. Utifrån detta 

kan sjuksköterskan handla antingen till nytta eller skada för patienten (a.a.). 

 

Möten handlar om kommunikation och om att möta olika förväntningar. En definition 

av ett gott möte är att behandla andra som du själv vill bli behandlad, men detta räcker 

inte inom sjukvården. För att möta patienten på ett bra sätt måste sjuksköterskan värna 

om värdighet och självbestämmande, visa förståelse för patientens förväntningar och 

behov samt skapa trygghet (Croona, 2003). Sjuksköterskan ska, medveten om sin 

förförståelse, möta patienten med respekt (Björk & Sandman, 2007; Tarlier, 2004). 

Enligt Berg och Danielsson (2007) lägger ett gott möte grunden för god vård. Därmed 

är det av stor vikt att sjuksköterskan strävar efter att skapa förutsättningar för bra möten 

oavsett vilka problem patienterna har.  

 

SYFTE 
Syftet var att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva faktorer som påverkar mötet mellan 

sjuksköterskan och patienter med alkoholproblematik. 

 

METOD 

Design  

En allmän litteraturstudie genomfördes på ett strukturerat sätt. En allmän litteraturstudie 

är en sammanställning av ett systematiskt urval vetenskapliga artiklar, som kan vara 

både kvalitativa och kvantitativa. Artiklarna granskas och analyseras för att skapa en 

bild över det valda området (Friberg, 2006a). 
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Datainsamling och urval  

Litteratursökningen gjordes som avancerad sökning i databaserna Cinahl, PubMed och 

PsycINFO. Sökord var alcohol*, alcohol abuse, alcohol addiction, experience*, nurse, 

nurs*, care, approach, attitude*, interview* och kombinationer av dessa. Booleska 

sökoperatorerna AND och OR användes, för att enligt Östlundh (2006) dels få sökorden 

att på olika sätt relatera till varandra, dels kunna få med alla synonymer. Sökfält var 

abstract, all fields och MeSH-termer. Avgränsningar var att artiklarna skulle vara peer 

reviewed och skrivna på engelska, svenska, norska eller danska mellan åren 2001-2011 

(bilaga 1). Då artiklar som svarar mot studiens syfte kan hittas i referenslistor i annan 

litteratur (Axelsson, 2008) har även manuell sökning genomförts. Inklusionskriterier var 

att artiklarna skulle handla om mötet mellan sjuksköterskor och patienter med 

alkoholproblematik. Sjuksköterskorna skulle arbeta på vårdavdelning på sjukhus eller 

inom primärvård. Artiklar som handlade om sjuksköterskor verksamma inom psykiatri, 

akutsjukvård, pediatrik och mödravård exkluderades, likaså artiklar om 

alkoholproblematik i kombination med annan psykisk sjukdom.  

 

Genomförande och analys 

Vid sökningarna gjordes en första bortgallring vid läsning av artiklarnas titlar. Abstract 

lästes i de artiklar som tycktes svara mot syftet och artiklar som därefter verkade svara 

mot syftet beställdes alternativt skrevs ut. Artiklar som efter genomläsning svarade mot 

syftet granskades efter en modifierad version av Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2011) modell för kvalitetsbedömning (bilaga 2) för att bedöma kvalitet och 

trovärdighet, detta enligt Olsson och Sörensens (2007) anvisningar. Artiklarna lästes 

igen och skrevs in i en översikt (bilaga 3), anteckningar fördes under tiden. Analysen 

gjordes med inspiration av Graneheim och Lundmans (2004) modell för 

innehållsanalys. All text i artiklarnas resultat som svarade mot syftet identifierades, 

kondenserades och kategoriserades. Resultatet byggdes på elva vetenskapliga artiklar: 

fyra kvalitativa, sex kvantitativa och en som var både kvalitativ och kvantitativ, där 

endast den kvalitativa delen användes. Två artiklar hade hög kvalitet och nio medel.  
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Etiska överväganden 

I en allmän litteraturstudie finns en risk att forskaren endast letar efter artiklar som 

stödjer den egna ståndpunkten (Forsberg & Wengström, 2008). Författarnas ambition 

var därför att vara så öppna som möjligt och medvetna om sin förförståelse. Enligt Polit 

och Beck (2004) ska primärkällor användas i litteraturstudier, eftersom sekundärkällor 

endast är en tolkning av den ursprungliga studien. Därför användes enbart primärkällor. 

Artiklarna som resultatet byggdes på uppfyllde de etiska kraven. De grundläggande 

etiska kraven är autonomiprincipen, godhetsprincipen, principen att inte skada samt 

rättviseprincipen (Olsson & Sörensen, 2007).   

 

RESULTAT  
Resultatet presenteras i tre kategorier: 

– Sjuksköterskans tankar i mötet med patienter med alkoholproblematik 

– Sjuksköterskans känslor i mötet med patienter med alkoholproblematik 

– Sjuksköterskans handlingar i mötet med patienter med alkoholproblematik 

Sjuksköterskans tankar i mötet med patienter med alkoholproblematik 

Sjuksköterskor uttrycker både positiva och negativa tankar om att arbeta med patienter med 

alkoholproblematik. En del har funderingar kring vad som kan ligga bakom patientens 

alkoholproblem (Groves el al., 2010). En sjuksköterska berättar däremot att hon inte tror att 

sjuksköterskor förstår bakomliggande orsaker utan bara ser ”alkisen” (Lovi & Barr, 2009). Ju 

äldre sjuksköterskorna är, desto mindre bestämda är deras åsikter om att vårda patienter med 

alkoholproblematik (Willaing & Ladelund, 2005). Hos en del finns inställningen att 

alkoholister kan sluta dricka om de bara vill, men viljan finns helt enkelt inte (de Vargas & 

Luis, 2008). Hälften av sjuksköterskorna i en studie anser att huvudorsaken till att det är svårt 

att tidigt nå patienter med hög alkoholkonsumtion är att de inte vill ha hjälp (Johansson, 

Bendtsen & Åkerlind, 2002). Sjuksköterskorna tänker att patienterna inte är ärliga kring 

frågor om alkoholkonsumtion (Groves et al., 2010; Lock, Kaner, Lamont & Bond, 2002). 

Patienter med alkoholproblematik ses ibland som hopplösa fall (de Vargas & Luis, 2008).  

 

“…I am sure that the first thing they do after they get better is to cross the street, 

get into a bar and drink some more” (de Vargas & Luis, 2008, s.546).  
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Tankarna kring att vårda patienter som överkonsumerar alkohol skiljer tydligt mellan olika 

avdelningar. Sjuksköterskor på en kirurgiavdelning är mindre positiva än sjuksköterskor på en 

medicinavdelning (Willang & Ladelund, 2005). Sjuksköterskor överlag tycker att personer 

med alkoholproblem är oansvariga (de Vargas & Luis, 2008) och man kallar dem ”alkis” 

(Lovi & Barr, 2009). Det finns negativa förväntningar kring att arbeta med individer som 

missbrukar alkohol (Groves et al., 2010). I en studie uppger en sjundedel att de inte vill arbeta 

med patienter som har alkoholproblem (Crothers & Dorrian, 2011). En sjuksköterska säger att 

hon tycker det är ett riktigt svårt arbete, patienterna är besvärliga och tar mycket tid (Groves 

et al., 2010).  

 

“But it’s just because they’re really hard work sometimes… they can argue with 

you and do silly things like, pull out their venflon, and abscond and then come 

back four hours later, and just take up so much of your time” (Groves et al., 2010, 

s.62). 

 

Knappt hälften av sjuksköterskorna i en studie anser att patienter reagerar negativt på frågor 

om alkoholvanor (Johansson et al., 2002). I annan en studie uppger två tredjedelar att de har 

en positiv inställning till att diskutera alkohol med sina patienter. Drygt hälften anser sig ha 

färdigheter att påverka patienters drickande och två tredjedelar tycker att de vet hur de ska 

prata om alkohol och alkoholkonsumtion med patienterna (Aalto, Pekuri & Seppä, 2001). 

 

Sjuksköterskans känslor i mötet med patienter med alkoholproblematik 

Att arbeta med patienter med alkoholproblematik väcker många känslor hos sjuksköterskor. I 

en studie av Deehan, McCambridge, Ball och Strang (2002) svarar mer än hälften av 

respondenterna nej på frågan: ”Känner du dig trygg med att arbeta med 

alkoholmissbrukare?”. Även sjuksköterskor med lång erfarenhet känner otillräcklighet (Aalto, 

Pekuri & Seppä, 2003). 

 

“Even if I have worked as a nurse for thirty years, I always feel inadequate when 

working with these patients [heavy drinkers]” (Aalto et al., 2003, s.170).  
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Nästan hälften av kirurgisjuksköterskorna och en tredjedel av medicinsjuksköterskorna i 

Willaing och Ladelunds studie (2005) uppger att de inte känner sig kvalificerade att prata med 

patienter om att minska alkoholkonsumtionen. Sjuksköterskor med mindre utbildning i 

alkoholfrågor uttrycker osäkerhet som huvudorsak till att inte prata med patienten om 

alkoholfrågor (Holmqvist et al., 2008). Studien av Johansson et al. (2002) visar att de flesta 

sjuksköterskor känner att de har för lite kunskap för att arbeta med alkoholfrågor på ett bra 

sätt och största delen av sjuksköterskorna i en annan studie menar att det är viktigt med ökad 

kunskap i ämnet (Holmqvist et al., 2008). Det finns en rädsla för att få negativa reaktioner vid 

diskussion om alkohol med patienter (Groves et al., 2010). En del sjuksköterskor uppger att 

de inte känner någon entusiasm över alkoholinterventionsarbete (Lock et al., 2002). Andra 

sjuksköterskor känner sig mindre motiverade till att arbeta med alkoholfrågor (Groves et al., 

2010). I studien av Johansson et al. (2002) anger två tredjedelar att det är mer tröttande att 

vårda patienter med hög alkoholkonsumtion än andra patienter. Andra sjuksköterskor berättar 

om frustrationskänslor (Groves et al., 2010). 

 

“[…] it’s like they’re just wasting your time… sometimes it’s really irritating, 

you’re giving the best for them, and they just self-discharge, sometimes they are 

aggressive to the staff” (Groves et al., 2010, s.62).  

 

En av åtta respondenter i en studie säger att det inte känns meningsfullt att arbeta med 

patienter med alkoholproblem (Crothers & Dorrian, 2011). Nästan hälften av respondenterna i 

en annan studie anser att det är givande att arbeta med alkoholrelaterade problem (Johansson 

et al., 2002). De flesta sjuksköterskor i studien av Groves et al. (2010) känner glädje över att 

arbeta med patienter som missbrukar alkohol. Sjuksköterskorna känner också sympati för 

patienterna (a.a.). 

 

Sjuksköterskans handlingar i mötet med patienter med 
alkoholproblematik 

Att sjuksköterskor har en plikt att ge god vård till alla patienter oavsett problem, livsstil och 

vanor, uttrycks i studien av Groves et al. (2010).  
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“[W]e’re here to look after patients in general, whatever they have, alcohol 

abusers, drug abusers, whatever” (Groves et al., 2010, s.61). 

 

Genom att prata med patienterna får sjuksköterskorna en ökad förståelse för deras problem, 

varför det kan ha blivit som det blivit (a.a.).  

 

“You talk to them, and you learn more about them and you learn why they are like 

it…” (Groves et al., 2010, s.61). 

 

En positiv attityd till vård av patienter med alkoholproblematik hänger ihop med att 

sjuksköterskan ger mer personligt anpassade råd (Willaing & Ladelund, 2005). En femtedel 

av sjuksköterskorna i en studie uppger att de låter bli att diskutera alkoholfrågor eftersom de 

tror att patienterna kommer att reagera negativt (Holmqvist et al., 2008). En sjuksköterska 

berättar att alkohol är det svåraste ämnet att hantera i praktiken, då det är lätt att göra 

patienterna upprörda (Lock et.al., 2002). En sjuksköterska berättar att hon upplever att det 

fortfarande finns sjuksköterskor som inte vill ha något att göra med dessa patienter (Lovi & 

Barr, 2009). Lock et al. (2002) konstaterar att det inte går att säga om sjuksköterskors 

reaktioner i mötet med patienter med alkoholproblematik beror på direkta erfarenheter eller på 

att de känner sig obekväma i frågan om alkohol. 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO, som användes vid litteratursökningen, är 

inriktade på omvårdnad, medicin och psykiatri. Databaserna är användbara inom 

omvårdnadsforskning (Axelsson, 2008) och var därmed relevanta för studiens syfte. 

Sökning gjordes även i Sociological Abstracts där området alkohol finns representerat, 

men gav inga användbara artiklar. Patient, health personnel, nurse-patient-relation, 

encounter och qualitative användes också som sökord men utan resultat. Att en bred 

sökning genomförts är en styrka och ökar studiens trovärdighet. Det var svårt att hitta 

rätt sökord för ordet möte, då någon direkt engelsk översättning med samma innebörd 

inte finns. Därför har författarna försökt titta på vad som händer i mötet för att finna 
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artiklar som behandlar ämnet. En svaghet med studien är författarnas begränsade 

kunskaper i databassökning. En större erfarenhet och kunskap hade kunnat resultera i 

fler artiklar. Tidsbegränsningen i sökningarna var 2001 till 2011. Eventuellt hade 

tidigare forskning kunnat tillföra resultatet ytterligare, men för att få den senaste 

forskningen valde författarna denna begränsning. Vetenskapligt material är, som 

Östlundh (2006) skriver, en färskvara. Författarna var begränsade då de inte behärskar 

andra språk än engelska, danska, norska och svenska. Om artiklar hade sökts på fler 

språk hade resultatet möjligen blivit bredare.  

 

Hade resultatet byggts endast på kvalitativa artiklar hade det kunnat få större djup. 

Fördelen med kvantitativa artiklar är att resultatet baseras på ett större antal personer 

(Olsson & Sörensen, 2007). Nackdelen är att inga svar ges kring hur respondenten 

tänker kring frågan. Det finns en risk att författarna missförstått den statistik som 

förekommer i de kvantitativa artiklarna. Att författarna inte heller behärskar det 

engelska språket till fullo kan ha lett till att data som svarat mot syftet förbisetts. Dock 

har författarna efter bästa förmåga sammanställt och analyserat artiklarnas resultat. Om 

studien hade gjorts om av andra med större kunskap i databassökning, språk och 

statistik, tror författarna ändå att ett resultat med liknande innebörd skulle framkomma 

men med andra kategorier.

 

För att få ett tillförlitligt resultat är det viktigt att bygga en litteraturstudie på artiklar av 

god kvalitet (Friberg, 2006b). Artiklarna som användes i resultatet hade, efter 

kvalitetsgranskning utifrån en modifierad version av Willman, Stoltz och Bahtsevanis 

(2011) modell, medel eller hög kvalitet, vilket är en styrka med studien. I några av 

artiklarna stod inget om etiska ställningstaganden. Enligt Olsson och Sörensen (2007) 

måste en artikel som publiceras i en medicinsk eller vårdvetenskaplig tidskrift vara 

godkänd av en etisk prövningsnämnd. En genomgång av tidskrifterna som artiklarna 

publicerats i visar också att detta krävs. Författarnas förförståelse var att det finns 

mycket negativa tankar och känslor kring ämnet hos sjuksköterskor. Medvetna om detta 

var målet att även lyfta fram positiva aspekter utan att för den skull utesluta det 

negativa. Författarna har även försökt hitta och ta med allt i artiklarnas resultat som 

svarade mot syftet. Det går inte att utesluta en artikel ur studien för att resultatet inte 
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stämmer med övriga inkluderade artiklar eller författarnas förförståelse (Axelsson, 

2008). 

 

Den största delen av sjuksköterskorna som deltagit i de olika studierna är kvinnor. 

Fördelningen mellan manliga och kvinnliga sjuksköterskor är överlag ojämn 

(Socialstyrelsen, 2011). Därför speglar studierna verkligheten. Resultatet bygger på 

artiklar från Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Brasilien och Australien. Att 

flera olika länder finns representerade är en styrka, som gör att resultatet inte bara är 

överförbart till en svensk kontext utan även till andra länder. Författarna valde att 

exkludera artiklar som behandlade akuten och psykiatrin, dels för att begränsa 

materialet, dels för att författarnas förförståelse var att sjuksköterskor på sådana 

avdelningar har större kunskap och mer erfarenhet av att arbeta med patienter med 

alkoholproblematik. Troligtvis hade studiens resultat sett annorlunda ut om sådana 

artiklar inkluderats eftersom akuten och psykiatrin är områden där patienter med 

alkoholproblematik vanligen vårdas. 

 

Resultatdiskussion  

Kategorierna som framkommit i resultatet stämmer väl överens med Orlandos 

omvårdnadsteori om att sjuksköterskan tänker, känner och handlar med utgångspunkt i 

hur hon upplever en situation. Författarna har valt att diskutera tre huvudfynd. Det 

första fyndet är att sjuksköterskor har en förförståelse kring patienter med 

alkoholproblematik. Det andra fyndet är att sjuksköterskor känner att de inte har 

tillräcklig kunskap i arbetet med patienter med alkoholproblematik. Att sjuksköterskor 

låter bli att handla på grund av sina tankar och känslor är det tredje fyndet. 

 

I resultatet framkom att sjuksköterskor har en förförståelse kring patienter med 

alkoholproblematik. Redan från början fanns negativa förväntningar. Sjuksköterskor 

tänkte att patienterna inte var ärliga med hur mycket de drack och patienterna sågs som 

hopplösa fall som inte kunde bli fria från sina problem. Detta är något som också 

framkommer i andra studier. Hoffman (2006) har intervjuat kirurgisjuksköterskor om 

deras erfarenheter av att arbeta med patienter som missbrukar alkohol. Sjuksköterskorna 

i studien ger utryck för förutfattade meningar och talar om patienter som ”typiska 
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alkoholister” som inte vill ha hjälp. Även hos dem finns en misstro gentemot 

patienterna och att det inte går att lita på patienternas svar om hur mycket de dricker 

(a.a.). Sjuksköterskorna i Wadell och Skärsäters studie (2007) berättar om misstankar 

om att patienter inte är ärliga med sin alkoholkonsumtion. Studien av Tsai et al. (2010) 

visar att sjuksköterskor tror att patienter saknar motivation för att förändra sin livsstil. 

Enligt Orlando (1990) utgör sjuksköterskans förförståelse kärnan i omvårdnaden och 

hjälpen hon ger sina patienter. Därför bör sjuksköterskan använda sina tankar på ett 

medvetet sätt. Hon menar också att sjuksköterskans yrkesutövning förbättras genom 

självreflektion (a.a.). Författarna anser att det viktiga inte är att skjuta undan sin 

förförståelse utan att bli medveten om den. Förs förförståelsen åt sidan är risken större 

att den styr handlingarna än om den lyfts upp till ytan och medvetandegörs. Först då går 

det att arbeta med sina tankar och känslor, varför man tänker och känner som man gör. 

Regelbunden reflektion anser författarna vara viktig för alla som arbetar inom vården, 

både enskild och kollegor emellan. I samtal och reflektioner med varandra kan det visa 

sig att flera personer känner och tänker på samma sätt, men även att det som en 

sjuksköterska inte har några problem med kan vara svårt för någon annan. Genom detta 

kan sjuksköterskor hjälpa och stödja varandra och vården kan på så sätt bli bättre. 

Nilsson Kajermo och Wallin (2008) skriver att om sjuksköterskan inte reflekterar över 

sina erfarenheter kan det leda till vård som endast går på rutin.  

 

Resultatet visar även att många sjuksköterskor känner att de inte har tillräcklig kunskap 

i arbetet med patienter med alkoholproblematik, något som många gånger ger en känsla 

av osäkerhet. Detta gäller även sjuksköterskor med lång erfarenhet. Fyndet stöds i en 

studie av Geirsson, Bendtsen och Spak (2005) där det framkommer att över hälften av 

respondenterna saknade utbildning i alkoholfrågor. Även i studien av Wadell och 

Skärsäter (2007) framkommer att sjuksköterskor saknade tillräcklig utbildning. En 

annan studie visar att sjuksköterskors attityder, övertygelser och självförtroende 

förändras till det positiva efter utbildning (Vadlamundi, Adams, Hogan, Wu och Wahid, 

2008). Att osäkerheten sjuksköterskor känner påverkar mötet negativt syns tydligt i en 

studie av Happel och Taylor (2001), som upptäckte att sjuksköterskor som konsulterar 

en specialistklinik vid vårdandet av missbrukare har ett bättre möte med patienterna än 

de som inte gör det. Orlando (1990) hävdar att själva mötet mellan sjuksköterska och 



 

16 

 

patient utgör en källa till kunskap för sjuksköterskan. Orlando menar även att 

sjuksköterskor själva många gånger tror att det räcker med den teoretiska kunskap de 

har, men att det inte är tillräckligt (a.a.). Sjuksköterskan måste inse att hon hela tiden lär 

på nytt i mötet med patienten. Insikten om hur sjuksköterskan har hjälpt eller inte hjälpt 

patienten ligger till grund för utveckling och förbättring av sjuksköterskans kunskaper 

och färdigheter (a.a.). Författarna menar att både praktisk erfarenhet och teoretisk 

utbildning är lika viktiga delar för att öka sjuksköterskors kunskap om alkoholfrågor, att 

det ena inte utesluter det andra. I svåra situationer räcker inte den praktiska kunskapen, 

utan sjuksköterskan måste ha en teoretisk kunskapsbas att luta sig mot. Att bara utföra 

en handling utan att veta varför gör att sjuksköterskan inte heller helt och fullt kan 

utvärdera om den fungerar. Benner, Hughes och Sutphen (2008) skriver att för att 

erfarenheter ska bli till kunskap krävs inte bara att samma sak görs många gånger, utan 

sjuksköterskan måste också reflektera över och kritiskt granska sitt handlande i 

förhållande till tidigare kunskap.  

 

Det tredje fyndet berör sjuksköterskans handlingar. Resultatet visar att sjuksköterskor 

låter bli att handla på grund av sina tankar och känslor. Osäkerhet och tankar om att 

personer ändå inte är ärliga om sin alkoholkonsumtion gör att sjuksköterskor avstår från 

att prata med patienter om deras alkoholvanor. Samma fenomen går att se i andra 

studier. Wadell och Skärsäter (2007) tar upp att sjuksköterskor sällan frågar patienter 

om deras alkoholkonsumtion därför att de är rädda att väcka anstöt. Sjuksköterskors 

misstro gentemot patienter som missbrukar alkohol påverkar den vård de ger patienterna 

(Hoffmann, 2006). Orlando (1990) påpekar att sjuksköterskan i varje situation måste 

fundera över varför hon reagerar som hon gör i mötet med patienten och vad detta får 

för konsekvenser. Den automatiska reaktionen på tankar och känslor bygger på 

antaganden och är därför ingen grund för en god handling. Sjuksköterskans iakttagelse 

av patienten ligger till grund för hennes tankar och känslor, som sedan speglar sig i 

handlingen (a.a.). Således påverkar allt detta, direkt eller indirekt, hur sjuksköterskans 

möte med patienten blir. När sjuksköterskan låter sina tankar och känslor styra kan det 

leda till att patienten inte får den hjälp han eller hon behöver och som kanske hade gjort 

patienten bättre. Alkoholproblematik är ett tabubelagt område vilket är en orsak till att 

ämnet är svårt att prata om. Det är först vid samtal som det går att se förbi sin 
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förförståelse och sina känslor och ge god vård. Tankar och känslor påverkar omedvetet 

mer än vi tror att de gör.  

 

SLUTORD 
Även om mycket i resultatet var väntat utifrån författarnas förförståelse, anser 

författarna att ämnet alkohol är viktigt att föra upp till ytan. En sammanställning av 

andras erfarenheter kring mötet med patienter med alkoholproblematik kan vara ett 

redskap för sjuksköterskor inom alla områden. Det kan ge hjälp och stöd att hantera sina 

egna tankar, känslor och handlingar. Författarna efterlyser ytterligare kvalitativ 

forskning om sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patienter med 

alkoholproblematik, likaså kvalitativa studier om hur patienter med alkoholproblematik 

upplever mötet med vården. Båda perspektiven behövs för att en helhetsbild ska kunna 

skapas. Då kan kunskap ges om hur arbetet för att förändra attityder gentemot 

alkoholproblematik inom sjukvården ska fortgå och utvecklas.  

 

Författarna har sett i resultatet, precis som Orlando (1990) säger, att tankar och känslor 

styr hur sjuksköterskan handlar. Genom ökad kunskap och medvetenhet kan 

sjuksköterskan förstå vikten av att reflektera över sina egna tankar och känslor, varför 

hon känner som hon gör och vad detta leder till. Det är först då som sjuksköterskan kan 

hindra sina tankar och känslor från att styra hennes handlingar och då kan bra möten 

uppstå oavsett situation, patient och problem.    
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nurses’ and 

physicians’ attitudes, 

knowledge and beliefs 

regarding brief 

intervention for heavy 

drinkers  

 

Nurse counseling of 

patients with an over-

consumption of 

alcohol 

 

Alcohol, alcoholism 

and alcohol addicts: 

Conceptions and 

attitudes of nurses 

from district basic 

health centers  

 



 

 

111123 PsycINFO Alcohol abuse OR alcohol 

addiction (Subject heading) 

AND nurse (abstract) 

Peer reviewed, 2001-

2011, English, Danish, 

Norwegian, Swedish, 

Focus group, Qualitative 

study, Interview 

Subject heading, 

Abstract 

18 Svarade inte mot 

syftet, artiklarna 

hittats i tidigare 

sökningar 

Routine alcohol 

screening and brief 

interventions in 

general hospital in-

patient wards: 

Acceptability and 

barriers  

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

 
Modell för kvalitetsbedömning av artiklar 
 

Kvantitativ 

 

Urval:    Antal    Otillräckligt (0p)  Något få (1p)   Rimligt (2p) 

Ålder    Smal (0p)   Mellan (1p)   Bred (2p) 

Kön    Endast ena (0p)  Ojämnt (1p)   Lika många av båda (2p) 

Urval relevant      Ja (1p)   Nej (0p) 

Adekvata kriterier för exkludering   Ja(1p)    Nej (0p) 

Syfte tydligt       Ja (1p)   Nej (0p) 

Bortfallsanalysen beskriven    Ja (1p)   Nej (0p) 

Bortfallsstorlek beskriven     Ja (1p)   Nej (0p) 

Adekvat metod      Ja (1p)   Nej (0p) 

Etiskt resonemang      Ja (1p)   Vet ej (0p) 

Är resultatet generaliserbart    Ja (1p)   Nej (0p) 

Besvaras syftet      Ja (2p)   Sådär (1p)   Nej (0p) 

 

Sammanfattad bedömning av kvalitet   Hög 13p-16p  Medel 10p-12p Låg 0p-9p 



 

 

 
 
Modell för kvalitetsbedömning av artiklar 
 

Kvalitativ 

 

Tydlig problemformulering, syfte   Ja (1p)   Nej (0p) 

Urval:    Antal    Otillräckligt (0p)  Något få (1p)   Rimligt (2p) 

Ålder    Smal (0p)   Mellan (1p)   Bred (2p) 

Kön    Endast ena (0p)  Ojämnt (1p)   Lika många av båda (2p) 

Etiskt resonemang      Ja (1p)   Nej (0p) 

Datainsamling beskrivet     Ja(1p)    Nej (0p) 

Analys beskriven     Ja (1p)   Nej (0p) 

Logiskt/begripligt resultat     Ja (1p)   Nej (0p) 

Klart och tydligt resultat     Ja (1p)   Nej (0p) 

Svarar resultatet till syftet     Ja (2p)   Sådär (1p)  Nej (0p) 

 

Sammanfattad bedömning av kvalitet   Hög 13p-16p  Medel 10p-12p Låg 0p-9p 

 

 



 

 

Bilaga 3 

Artikelöversikt      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Aalto, M., 

Pekuri, P 

och Seppä, 

K. 

 

Finland 

2001 

 

Primary health 

care nurses’ and 

physicians’ 

attitudes, 

knowledge and 

beliefs regarding 

brief intervention 

for heavy drinkers 

Att identifiera vilka hinder som 

finns för vårdgivare att utföra 

kompetent 

alkoholinterventionsarbete.  

167 sjuksköterskor och 84 

läkare verksamma inom 

primärvård svarade på en 

enkät.  

Enkäten innehöll frågor 

om attityder, 

färdigheter, kunskap 

och utbildningsbehov 

för att utföra insatser 

och hjälpa 

storkonsumenter av 

alkohol.  

 

Statistisk analys. 

Det största hindret var bristen på 

kunskap; endast 18 % av 

respondenterna ansåg sig ha 

tillräcklig kunskap och hälften 

ville ha mer träning i frågan. 

Läkarna ansåg sig vara mer 

kompetenta än vad 

sjuksköterskorna ansåg sig vara.  

12 p = 

medel 

Aalto, M., 

Pekuri, P 

och Seppä, 

K. 

 

Finland 

2003 

 

 

Obstacles to 

carrying out brief 

intervention for 

heavy drinkers in 

primary health 

care: A focus-

group study  

Att identifiera tänkbara hinder 

mot att utföra insatser för och 

tidigt upptäcka personer som 

storkonsumerar alkohol. 

18 allmänläkare och 19 

sjuksköterskor från sex 

olika vårdcentraler deltog i 

fokusgrupper. 

Sex fokusgrupper hölls 

med fyra till åtta 

deltagare i varje. 

Samtalen spelades in på 

video och 

transkriberades.  

 

Innehållsanalys med 

deduktiv ansats.  

Läkarna och sjuksköterskorna 

hade överlag en positiv inställning 

till att arbeta med patienter som 

storkonsumerar alkohol. Tänkbara 

hinder som identifierades var bl.a. 

tidsbrist, att lämpliga verktyg 

saknades, att det var svårt att 

identifiera dessa personer, att det 

var svårt att veta när det var 

lämpligt att diskutera 

alkoholfrågor.  

10 p = 

medel  

 

 

 

 

 



 

 

      

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Crothers, C.E 

och Dorrian, J. 

 

Australien  

2011 

 

Determinants of 

nurses’ attitudes 

toward the care 

of patients with 

alcohol 

problems 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

attityder till alkoholism 

samt deras attityder till 

vård av patienter med 

alkoholproblem. 

49 sjuksköterskor  

(33 % av de tillfrågade) 

verksamma på ett 

universitetssjukhus i 

Australien svarade på en 

enkät.  

Redan utarbetade 

frågeformulär användes efter 

modifiering. Frågorna 

handlade om sjuksköterskornas 

erfarenheter kring alkohol, 

både personliga och 

yrkesmässiga, attityder till 

alkoholister och alkoholism, 

samt attityder till att vårda 

patienter med 

alkoholproblematik.  

 

Statistisk analys gjordes i 

SPSS. 

Nästan alla sjuksköterskor i 

studien hade erfarenhet av att 

arbeta med patienter med 

alkoholproblematik. Överlag 

hade sjuksköterskorna en neutral 

eller positiv inställning till 

alkoholproblem. Attityder till 

vård hängde samman med bland 

annat ålder, personliga 

alkoholvanor och om man trodde 

att patienterna ville bli hjälpta.  

11 p = 

medel 

Deehan, A., 

McCambridge, 

J., Ball, D.M 

och Strang, J. 

 

Storbritannien 

2002 

 

Increasing 

practice nurse 

access to 

alcohol training 

Att undersöka viljan 

hos sjuksköterskor att 

tränas i 

alkoholscreening och 

interventionsarbete. 

82 sjuksköterskor 

verksamma inom 

primärvård deltog i 

telefonintervjuer.  

Sjuksköterskorna intervjuades 

om arbetserfarenheter, deras 

hälsofrämjande roll och 

utbildningshistorik. 

 

Statistisk analys gjordes i 

SPSS.  

Mer träning och utbildning i 

alkoholscreening och 

interventionsarbete önskades och 

behövdes.  

10 p = 

medel 

 

 

 

 

      



 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Groves, P., Pick, 

S., Davis, P., 

Cloudesley, R., 

Cooke, R., 

Forsythe, M., et 

al. 

 

Storbritannien 

2010 

 

Routine alcohol 

screening and 

brief 

interventions in 

general hospital 

in-patient wards: 

Acceptability 

and barriers 

Att undersöka patienters 

och sjuksköterskors 

inställning till 

sjuksköterskeledd 

alkoholscreening på 

allmänna vårdavdelningar, 

samt vilka hinder som 

finns. 

Både kvantitativ och kvalitativ 

metod. 

 

Kvantitativ: 146 patienter på 

tre olika avdelningar, en 

gastrointestinal, en infektions- 

och en medicinavdelning 

screenades. 

 

Kvalitativ: 11 patienter och 15 

sjuksköterskor intervjuades. 

Kvantitativ: Alla 

nyinkomna patienter under 

en till två månader 

(beroende på avdelning) 

screenades för 

alkoholmissbruk. Statistisk 

analys. 

 

Kvalitativ: 

Semistrukturerade 

intervjuer gjordes med 

patienter och 

sjuksköterskor. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades och 

analyserades därefter med 

hjälp av FRAMEWORK.  

Kvantitativ: Flest antal 

screeningar gjordes på den 

gastrointestinala 

avdelningen, som också 

hade högst antal positiva 

screeningar, alltså patienter i 

riskzonen för ett 

alkoholmissbruk. 

 

Kvalitativ: Både 

sjuksköterskor och patienter 

hade mestadels en positiv 

inställning till 

alkoholscreening. En hel del 

hinder kunde dock 

identifieras.  

11 p = 

medel 

Holmqvist, M., 

Bendtsen, P., 

Spak, F., 

Rommelsjö, A., 

Geirsson, M och 

Nilsen, P. 

 

Sverige 

2008 

 

Asking patients 

about their 

drinking: A 

national survey 

among primary 

health care 

physicians and 

nurses in 

Sweden 

Att undersöka i vilken 

omfattning läkare och 

sjuksköterskor på svenska 

vårdcentraler diskuterar 

alkoholfrågor med sina 

patienter, orsaker för och 

emot att ta upp dessa 

frågor, hur viktiga de 

tycker dessa frågor är samt 

faktorer som kan hindra 

ökade insatser mot alkohol. 

Alla allmänläkare och 

sjuksköterskor med 

förskrivningsrätt i Sverige. 

1821 läkare (47 % av de 

tillfrågade) och 3125 

sjuksköterskor (55 % av de 

tillfrågade) svarade på en 

enkät. Efter exklusion återstod 

1790 läkare och 2549 

sjuksköterskor. 

Enkäten bestod av 23 

frågor om hur ofta alkohol- 

och livsstilsfrågor 

diskuterades med patienter, 

hur man värderade vikten 

av att identifiera och 

erbjuda hjälp till patienter i 

riskzonen samt orsaker till 

att ta upp respektive inte ta 

upp frågan om 

alkoholvanor.  

 

Statistisk analys gjordes i 

SPSS. 

Hälften av läkarna och 

knappt en tredjedel av 

sjuksköterskorna angav att 

de regelbundet diskuterade 

alkohol med sina patienter. 

De två vanligaste orsakerna 

till att ta upp frågan var att 

respondenterna ansåg att det 

var en del av deras rutiner 

och att de trodde att 

patienten hade 

alkoholrelaterade symtom.  

14 p = 

hög 

 



 

 

 

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Johansson, 

K., 

Bendtsen, P 

och 

Åkerlind, I. 

 

Sverige 

2002 

 

 

Early 

intervention for 

problem drinkers: 

Readiness to 

participate among 

general 

practitioners and 

nurses in 

Swedish primary 

health care 

Att undersöka om 

inställning och praxis 

skiljer sig åt mellan 

allmänläkare och 

sjuksköterskor, när det 

gäller att tidigt 

identifiera 

alkoholproblem hos 

patienter och utföra 

insatser. 

Alla allmänläkare och 

sjuksköterskor på 19 

vårdcentraler i Östergötland 

tillfrågades. Totalt deltog 65 

läkare (57 % av de 

tillfrågade) och 141 

sjuksköterskor  

(63 % av de tillfrågade). 

Ett tidigare utarbetat 

frågeformulär bearbetades och 

delades ut. Det innehöll 28 

frågor, om erfarenheter kring 

att arbeta med 

alkoholrelaterade 

hälsoproblem, personalens 

självskattade förmåga att 

identifiera och hjälpa patienter 

med alkoholrelaterade problem 

och frågor som undersökte 

attityder och övertygelser om 

primärvårdens roll i detta.  

 

Statistisk analys gjordes i 

SPSS. 

 

Överlag hade läkare och 

sjuksköterskor en positiv 

inställning till tidig identifikation 

och tidiga insatser. Båda grupperna 

angav att de oftare frågade om 

alkoholkonsumtion i de fall då de 

trodde att patientens hälsa 

påverkades av alkohol. 

Sjuksköterskorna frågade mer 

sällan än läkarna och visade också 

större ovilja att fråga då de var 

oroliga att patienterna skulle 

reagera negativt.  

12 p = 

medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Lock, C.A., 

Kaner, E., 

Lamont, S och 

Bond, S. 

 

Storbritannien 

2002 

 

A qualitative study of 

nurses’ attitudes and 

practices regarding 

brief alcohol 

intervention in 

primary health care 

Att undersöka 

primärvårdssjuksköterskors 

attityder och praxis gällande 

alkoholinterventionsarbete. 

24 sjuksköterskor deltog i 

semistrukturerade 

intervjuer. Grounded 

theory användes som 

metod. 

Intervjufrågorna 

handlade om attityder 

och praxis gällande 

interventionsarbete. 

 

Materialet 

transkriberades och 

analyserades. 

 

Sjuksköterskorna hade många 

möjligheter att delta i 

alkoholinterventionsarbete, 

men de flesta hade fått lite eller 

ingen förberedelse för detta. 

10 p = 

medel 

Lovi, R och 

Barr, J. 

 

Australien 

2009 

 

Stigma reported by 

nurses related to those 

experiencing drug and 

alcohol dependency: 

A phenomenological 

Giorgi study 

Att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av arbete med 

alkohol- och drogfrågor.  

Sex sjuksköterskor 

intervjuades. 

Frågorna handlade om 

hur det är att arbeta 

med 

alkoholproblematik. 

 

Datan transkriberades 

och analyserades 

sedan utifrån Giorgis 

fenomenologiska 

metod. 

Resultatet presenterades i tre 

teman om stigma: olämpligt 

dömande, att tillvarata någons 

intresse samt utbildning. 

12 p = 

medel 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

de Vargas, 

D och 

Lewis, 

M.A.V. 

 

Brasilien  

2008 

 

 

Alcohol, alcoholism 

and alcohol addicts: 

Conceptions and 

attitudes of nurses 

from district basic 

health centers 

Att lära sig tendenser i 

sjuksköterskors attityder 

till alkohol, alkoholism 

och alkoholberoende. 

Tio sjuksköterskor 

intervjuades. 

Intervjun var 

semistrukturerad med tre 

stora frågor: åsikter om 

alkoholdrickande, åsikter 

om personer som 

konsumerar alkohol och hur 

man hanterar/arbetar med 

patienter med 

alkoholberoende.  

 

Innehållsanalys gjordes. 

Sjuksköterskorna hade en tillåtande 

inställning till måttligt alkoholbruk, 

men förkastade alkoholism. 

Alkoholism sågs som en potentiellt 

dödlig sjukdom.  

10 p = 

medel 

Willaing, I 

och 

Ladelund, 

S. 

 

Danmark 

2005 

 

Nurse counseling of 

patients with an 

overconsumption of 

alcohol 

Att identifiera samband 

mellan sjuksköterskors 

alkoholrelaterade 

kliniska arbete och deras 

a) självskattade 

kvalifikationer att ge råd 

i alkoholfrågor och b) 

inställning till vård av 

patienter som 

överkonsumerar alkohol.  

522 sjuksköterskor 

verksamma på ett 

sjukhus i Köpenhamn 

svarade på en enkät. 

Enkäten innehöll frågor 

sjuksköterskornas 

självskattade förmåga att 

råda patienter som 

överkonsumerar alkohol, 

attityder kring arbetet med 

alkohol- och andra 

livsstilsfrågor och attityder 

kring att arbeta med 

patienter som 

överkonsumerar alkohol. En 

fyragradig Likert-skala 

användes.  

 

Beskrivande statistik.  

Vården av patienter som 

överkonsumerar alkohol påverkades 

av sjuksköterskans självskattade 

förmåga att ta hand om sådana 

problem, hennes inställning till 

vården av dessa patienter samt 

vilken typ av avdelning hon 

arbetade på. Psykiatrisjuksköterskor 

värderade sin förmåga högre än vad 

sjuksköterskor verksamma inom 

medicin och kirurgi gjorde.  

14 p = 

hög 

 

 

 


