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Sammanfattning 

 

Allt fler svenskar dricker alkohol regelbundet och alkoholkonsumtionen har ökat i 

Sverige efter alkoholpolitikens omläggning och medlemskapet i EU. Människor som 

har mer eller mindre problem med alkohol finns överallt i vårt samhälle, dessa 

bekymmer förekommer i alla samhällsklasser. Att fråga en patient om dess 

alkoholvanor är något som kan upplevas både som en känslig och svår utmaning för 

sjuksköterskan. Tanken på hur patienten kommer att reagera kan till viss del göra att 

sjuksköterskan undviker att ställa frågan. Syftet är att beskriva vad som skulle kunna 

inverka på om sjuksköterskan i sin datainsamling ställde frågor om alkoholvanor i mötet 

med patienter. Elva stycken artiklar har analyserats för att komma fram till resultatet, 

två av dessa är kvantitativa och nio är kvalitativa. Resultatet består av två teman med 

fem tillhörande subteman. De två teman som förekommer är; kunskap och osäkerhet att 

samtala om alkohol. De fem subteman som förekommer är; att ha kunskap, brist på 

kunskap, rädsla att orsaka patienten lidande, negativa erfarenheter av att fråga patienten 

och alkohol – ett viktigt men svårt ämne att samtala om. Det visade sig bland annat att 

det är viktigt för sjuksköterskan att ha en god kunskap om alkohol för att känna sig 

trygg då frågan om patientens vanor kring alkohol ställs. Även var någonstans 

sjuksköterskan arbetade visade sig spela stor roll för om frågor om alkohol ställdes eller 

inte. Att diskutera och undervisa om ett ämne där kunskap saknas blir en obekväm 

situation då sjuksköterskan i sin profession vill kunna svara på eventuella frågor som 

patienten ställer. 
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Vi vet att lagen hör till det andliga. Men själv är jag av köttslig natur, såld till slav 

under synden. Ty jag förstår inte mitt sätt att handla. Det jag vill, det gör jag inte, men 

det jag avskyr, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då medger jag att lagen är 

något gott. Då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag vet 

att det inte bor något gott i mig, det vill säga i min köttsliga natur. Viljan finns hos mig, 

men inte förmågan att göra det som är gott. Det goda som jag vill, det gör jag inte, men 

det onda som jag inte vill, det gör jag. Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte 

längre jag som handlar, utan synden som bor i mig. Jag har alltså upptäckt att eftersom 

det onda finns hos mig så är lagen något gott för mig som vill göra det goda. 

Rom .14 (Nya testamentet, 1981) 
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INLEDNING 

Vi har i vårt arbete valt att skriva om alkoholfrågor därför att detta är ett ämne som både 

berör och upprör. Vi tyckte det var intressant att ta reda på om sjuksköterskor brukar 

fråga patienter om deras alkoholvanor och vad det är som gör om frågan väljs bort i 

samtalet med patienten och vad det är som skulle kunna inverka på om frågan ställs 

eller inte. Enligt Andreasson och Allebeck (2005) dricker allt fler svenskar alkohol 

regelbundet och alkoholkonsumtionen har ökat i Sverige bland annat efter 

alkoholpolitikens omläggning och medlemskapet i EU. De allra flesta människor 

kommer någon gång i kontakt med sjukvården, det är därför viktigt att 

sjukvårdspersonal uppmärksammar alkoholens effekter för att kunna diskutera detta 

med sina patienter. Alkoholens hälsoeffekter har alltid väckt stort intresse bland 

sjukvårdspersonal framför allt då det visat sig att till viss del att alkoholen kan har 

positiva effekter på hälsan. Samtidigt finns det en osäkerhet kring alkoholens 

hälsoeffekter. Det finns läkare som rekommenderar ett måttligt intag av alkohol, 

samtidigt som det finns kännedom om alkoholens skador och risker (Andreasson & 

Allebeck, 2005). Enligt Berglund och Rydberg (1995) är tillfälligt eller långvarit 

alkoholmissbruk ett av de största hälsoproblemen i Sverige. Minst 6000 personer 

beräknas dö en alkoholrelaterad död i Sverige, vilket grovt räknat är tio gånger fler än 

antalet trafikoffer. Johansson och Wirbing (2005) beskriver begreppet alkoholist som ett 

ord med en negativ innebörd vilket ofta förknippas med människor som har grava 

missbruksproblem, en person som sitter och väntar utanför systembolaget tills de ska 

öppna för att kunna gå in och handla. Detta är långt från den verkliga bilden av en 

alkoholist, majoriteten av det som missbrukar alkohol är människor som lever under 

ordnade levnadsförhållanden med både jobb, bostad och familj (Johansson & Wirbing, 

2005) 

 

BAKGRUND 
 

Alkoholmissbruk 

 

Ordet alkohol härstammar från arabiskans al Kohl som betyder ”det finaste, det 

lättaste”. Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i världen. Ett glas vin, en öl eller 

fyra centiliter sprit innehåller vardera 100 kilokalorier vilket motsvarar ungefär ett halvt 

wienerbröd. Det finns varken vitaminer eller mineraler i alkohol, patienter med grava 

alkoholproblem som under en längre tid endast druckit alkohol och inte ätit ordentligt 

med mat kan lida av besvärlig vitaminbrist, framförallt brist på B-vitamin. I stort sätt 

alla organ i kroppen kan ta skada av alkohol, oftast är symtomen diffusa och många 

patienter ser inget samband mellan sina bekymmer och sina alkoholvanor (Johansson & 

Wirbing, 2005). Betydande risk för alkoholrelaterade skador finns om en man 

konsumerar mer än 210 gram alkohol per vecka vilket motsvarar tre flaskor vin och 

kvinnor mer än 140 gram alkohol per vecka vilket motsvarar två flaskor vin  

(Heilig, 2004). Enligt Cullberg (2005) tar alkoholkonsumtionen direkt eller indirekt 

10 000 vårdplatser per år. Samhällets kostnad för alkoholmissbruket har beräknats till 

mellan 50 och 80 miljoner kronor per år. Begreppet alkoholism är när förhållningssättet 
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till alkohol karaktäriseras av att kontrollen över drickandet har förlorats. Detta kan leda 

till allvarliga konsekvenser såsom sociala svårigheter vilket kan leda till störningar i 

familjen, ekonomiska bekymmer och problem med arbetet. Det okontrollerade 

förhållandet till alkohol kan även leda till lättväckt alkoholbegär, abstinensbesvär med 

återställarbehov, toleransökning och blackouter. Alkoholmissbruk kan ske utan att ett 

egentligt alkoholberoende är utvecklat. Men det innebär att alkohol konsumeras på ett 

sådant sätt att man skadar sig själv eller andra i en sådan stor mängd att det föreligger en 

risk för ett beroende att utvecklas. Alkohol är även ett oerhört verksamt medel för att 

tillfälligt minska olust och ångest (Cullberg, 2005). 

 

Skillnad mellan missbruk och beroende 

 

Inom sjukvården används begreppen alkoholberoende och alkoholmissbruk där ett 

beroende är ett betydligt allvarligare tillstånd (Andreasson & Allebeck, 2005). 

Om en människa lider av ett beroende har man utvecklat en kroppslig tillvänjning av 

alkoholen. Ett missbruk kan vara i styrka och frekvens medan ett beroende är bestående 

och inget som varierar från dag till dag eller vecka till vecka. När en människa är 

beroende behövs det för att inte få allvarliga konsekvenser att personen helt upphör med 

sitt brukande av alkohol. Ett missbruk kan vara tillfälligt till exempel under en besvärlig 

livssituation, vilket också kan få allvarliga konsekvenser om personen blir aggressiv och 

våldsam eller hamnar i andra svåra situationer. Ett långvarigt missbruk kan leda till ett 

kroppsligt beroende av alkoholen (Johansson & Wirbing, 2005). 

 

Orsaker till alkoholmissbruk 

 

Enligt Cullberg (2005) kan vissa yrken som har tillgång till alkohol också ha en högre 

grad av alkoholister. Detta gäller exempelvis människor som arbetar inom 

restaurangbranschen och personer som representerar mycket inom sitt yrke. 

Uppväxtmönstret är av stor betydelse, det är vanligt att det i missbrukarhem föds nya 

missbrukare. Man skulle kunna tro att barnen till missbrukare skulle ta avstånd från 

alkohol, eftersom de sett alkoholens negativa konsekvenser. En del barn blir också 

absolutister, dvs. att de aldrig intar alkohol, medan andra barn kan reagera tvärtemot och 

utan att egentligen vilja det ta till samma mönster som deras förälder/föräldrar. Att själv 

utveckla ett missbruk kan vara ett straff mot föräldern, att barnet gör det mot föräldern 

som det själv har blivit utsatt för. De som har allvarliga alkoholproblem i sin släkt kan 

ha en större risk för att utveckla fysiologiskt beroende av alkohol mycket snabbare än 

andra och måste kanske just därför vara mer försiktiga i umgänget med alkohol. Den 

genetiska faktorn som är mest påverkbar är hur snabbt ämnesomsättningsmönstret i 

hjärnan och levern anpassar sig till alkoholtillförseln. Det är detta som styr hur snabbt 

det fysiologiska beroendet uppstår (Cullberg, 2005). 
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Hur kan vi lära oss att förstå alkoholens drivkrafter? 

 

Enligt Johansson och Wirbing (2005) är det på grund av alkoholens mångdimensionella 

natur som olika begrepp och teorier utvecklats inom skilda vetenskapliga ämnen, 

alltifrån sociologi till medicin. Tyngdpunkten har ofta legat på att förklara det bruk som 

uppfattas som riskfyllt och problematiskt, dvs. sådant alkoholbruk som strider mot 

etablerade föreskrifter och normer eller som har negativa konsekvenser för den enskilde 

människan och hennes sociala omgivning. Det går aldrig riktigt att förstå 

alkoholkonsumtionens innebörder och orsaker om vi inte breddar vårt perspektiv och 

studerar detta mot bakgrund av olika kulturella och sociala sammanhang. Oftast när det 

talas om problematiskt bruk av alkohol läggs ofta betoningen på alkoholbrukets 

beroendeframkallande egenskaper samt de skador och risker som alkoholbruket kan föra 

med sig för den enskilda individen och hennes omgivning. Men det säger ingenting om 

alkoholbrukets innebörder och orsaker, dvs. varför grupper eller individer av grupper 

använder sig av alkohol. I ett sociologiskt perspektiv ingår alkoholen i en väv av olika 

sociala betydelser som är kopplade till olika kulturer som människan verkar i, där 

alkoholen används som byggstenar för att skapa olika sociala världar. Det är inte 

ovanligt att alkohol används för att skapa sociala tillhörigheter och identiteter eller för 

att definiera olika sociala tillhörigheter eller för att uttrycka känslor (Johansson & 

Wirbing, 2005). 

 

Sjukvårdens roll och attityder 

 

Cullberg (2003) skriver att många människor har en bild av en alkoholist som stora, 

otympliga personer som gör mycket väsen ifrån sig men detta är bara en liten del. De 

flesta alkoholister är oidentifierade inom sjukvården. Många av dessa oidentifierade 

alkoholister uppsöker sjukvården regelbundet. De symtom som de då brukar söka för är 

magkatarr, ryggbesvär, depression och andra psykiska besvär. Berglund och Rydberg 

(1995) skriver att sjukvårdens möjligheter till att kunna bidra med kunskapen om 

alkoholens verkningar och till sparsamma alkoholvanor är mycket stora och skulle 

kunna nyttjas bättre. En övervägande majoritet tycker att det är självklart att 

sjukvårdspersonal ska försöka påverka patienters hållning till alkohol. Troligen har 

också människan lättare att ta till sig information om alkoholens skadliga verkningar om 

den kommer från utbildad sjukvårdspersonal. Enligt Johansson och Wirbing (2005) är 

möjligheterna goda inom sjukvården att tidigt upptäcka patienter som har problem med 

hälsan på grund av för hög alkoholkonsumtion. Det har visat sig att om patienten i ett 

tidigt skede får information och råd i kombination med ett par uppföljande återbesök 

och självhjälpsmaterial till exempel en bok eller informationsbroschyr med sig hem. 

Återbesöken används för att uppmuntra och diskutera alternativ till alkoholen. 

Enligt Berglund och Rydberg (1995) är det vanligt att sjukvårdspersonal har negativa 

attityder och beteende mot patienter som har alkoholproblem. Detta skulle kunna 
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elimineras genom mer kunskap och utbildning om alkoholmissbruk. På en kirurg och 

medicinavdelning på ett universitetssjukhus i Sverige kom det att om det fanns 

alkoholproblem hos patienten såg man inte detta som ett medicinskt problem. Om man 

upptäckte att patienten hade problem med alkohol avstod man från att engagera sig i 

olika behandlingsformer, anledningen till detta kan vara att personalen har utbildats för 

att behandla akut sjuka och skadade patienter. Detta orsakar underdiagnostik och 

utebliven behandling, en adekvat alkoholanamnes är viktig och det kan leda till en tidig 

upptäckt av patienter som har problem med alkohol (Berglund & Rydberg, 1995).  

 

Skam och skuld 

 

Enligt Cullberg (2005) är skam en ofta förekommande känsla hos personer som 

överkonsumerar alkohol. Trots dessa skamkänslor som finns brukar de inte söka någon 

lämpligt hjälp för sitt missbruk, utan istället träder förnekelsen av missbruket i kraft. 

Skam och skuldkänslorna kan bli mer påtagliga då missbrukaren lovat något som inte 

går att hålla, detta är en anledning till varför det bör undvikas att kräva löften av en som 

missbrukar.  Wiklund (2003) menar att människans skamkänslor gör att de ställs inför 

ett vägskäl. Man måste välja, antingen fly undan skammen för att få lindring eller fråga 

sig vad som är orsaken till skammen. En människas skamkänslor kan leda till 

konsekvensen av den kränkta värdigheten. Skam kan orsakas då en människa upplever 

att kontakten med de närmaste och viktigaste personerna riskerar att förloras. Det är 

vanligt att känna ”skam inför skammen” vilket kan innebära att personen som känner 

skam drar sig undan och känslan av att inte duga och inte höra till förstärks (Wiklund, 

2003). 

 

Lidande 

 

Eriksson (2001) menar att lidandet är en kamp mellan det onda och det goda, mellan 

lidandet och lusten. En allmän föreställning är att lidandet hör samman med det onda. 

Lidandet uppfattas i allmänhet som verkningarna av något ont.  I lusten finns rörelsen, 

strävan och åtrån efter det goda, men lusten kan även användas i kampen mot det onda. 

Att lida innebär alltid en kamp. Människan bär på rädsla, ångest eller oro inför lidandet. 

Lidandet är inte liktydigt med ångest, däremot kan en människa som lider ha ångest. 

Ångest kan vara en orsak till lidandet. Då människan upplever ångest är det en 

obestämd och diffus känsla som kan stegras till olidlighet. I den stund människan 

definierar sin ångest innebär det samtidigt att hon är redo att gå in i lidandet. Det är nu 

som kampen börjar. Det första steget för att övervinna oro och ångest är att omvandla 

dem till lidande. Felet är att vi kallar oro och ångest för lidande och försöker eliminera 

dessa känslor istället för att omforma dem och ge möjlighet till lidande och kamp. 

Lidandet är bortom oro och ångest. I lidandet finns det en visshet om att det handlar om 

att kämpa eller att ge upp. Beroende på den enskilde människans livssituation går man 

in i kampen eller ger upp den. I den stund som kampen upphör erfar människan inte 



 5 

längre ett lidande. När lidandets kamp är som mest intensiv saknar människan ofta 

förmåga att förmedla sitt lidande till en annan människa (Eriksson, 2001).  

 

Den vårdande relationen mellan sjuksköterska och patient 

 

Wiklund (2003) menar att om en fungerande vårdrelation ska utvecklas mellan 

sjuksköterskan och patient bör det skapas utrymme för växt, eftersom patienten ska få 

möjlighet att uttrycka både sina begär, behov och problem. Att vårdrelationen mellan 

sjuksköterskan och patienten fungerar är en förutsättning för en fungerande vårdprocess. 

Den vårdande relationen utgår från en ömsesidighet från både sjuksköterskan och 

patienten, det betyder att sjuksköterskan måste vara tillgänglig för patienten samtidigt 

som det är viktigt att patienten öppnar sig för sjuksköterskan. Först då uppkommer en 

ömsesidighet som inte bara får styras av sjuksköterskan utan även måste utgå från 

patienten. Bägge parter är delaktiga i vårdrelationens utformning och den kan då både 

lindra lidande och ge kraft. Men viktigt är att den som har störst makt i relationen är 

sjuksköterskan och det är därför också hon som bär på det största ansvaret. Om 

patienten känner sig välkomnad av sjuksköterskan vid första mötet är detta en grund för 

en fungerande vårdrelation. Det är viktigt att patienten bemöts på ett sätt så inte 

personens värdighet kränks. Man skulle kunna likna relationen mellan en sjuksköterska 

och patient vid relationen mellan två vetenskapsmän som försöker lösa ett problem 

tillsammans, dessa båda har samma värde men bär på lite olika typer av kunskap. 

Sjuksköterskan bär oftast på en större kunskap än patienten om hälsoprocesser och 

behandlingsformer, men patienten bär på en djupare kunskap om sig själv och sina 

upplevelser av lidandet (Wiklund, 2003). 

 

Vårdprocessmodellen och datainsamling 

 

Enligt Wiklund (2003) är vårdprocessmodellen är en process mellan sjuksköterskan och 

patienten där utgången är att båda parter bidrar med någon form av respons. Själva 

vårdprocessen äger rum i nutid, den formas i den aktuella situationen för att sedan 

kunna arbeta framåt. Det sker en bedömning som handlar om att beskriva patientens 

situation där man utgår från hälsan och lidandet. Bedömningen ska genomgå två delar, 

datainsamling och dataanalys då fortgår vårdprocessen när nya data inkommer. Vid 

datainsamlingen försöker sjuksköterskan få fram historiken och den aktuella 

informationen om patienten för att få en förståelse för patientens situation (Wiklund, 

2003). Målet för sjuksköterskans datainsamling är att ha uppsikt över och uppskatta 

tillståndet hos patienten. Datainsamling kan bland annat beröra patientens bakgrund och 

hälsohistoria och ger upplysningar om sociala förhållanden och nätverk. Viss 

datainsamling kan ibland upplevas som svåra att tala om, då kan sjuksköterskan skapa 

en förtroendefull atmosfär genom att ställa några inledande frågor till patienten. Ett 

exempel är då sjuksköterskan ska fråga patienten om alkohol- eller narkotikamissbruk 

kan det vara mer naturligt att inleda med att först fråga om kaffe och nikotinvanor 
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(StØvring & StØvring, 2000). Med datainsamling ska tillräckliga och adekvata data om 

patienten samlas in av sjuksköterskan. Datainsamlingen ligger till grund för 

vårdplaneringen, beslut om vilka mål vården riktas emot (Wiklund, 2003). Ett sätt att 

samla in data på är då sjuksköterskan har ett ankomstsamtal med patienten, detta ska 

bestå av en blandning av uppgifter från patientens situation före vårdtillfället och den 

aktuella situationen. Detta kan bland annat ske enligt en dokumentationsmodell som 

kallas VIPS (Välbefinnande, Integritet, Prevention, Säkerhet). Omvårdnadsanamnesen 

innebär den information som patienten eller närstående ger om hur hälsan och 

livssituationen har sett ut för patienten innan det aktuella vårdtillfället. 

Anamnesuppgifterna ska hjälpa sjuksköterskan att få en bild av patientens livssituation. 

I VIPS modellens omvårdandsanamnes finns bland annat sökordet 

hälsohistoria/vårderfarenhet, där framkommer ordet egenvård, det är då frågan om 

patientens alkoholvanor kan ställas (Ehnfors, Ehrenberg & Thorell-Ekstrand, 2000). Att 

prata om patientens dryckesvanor kan vara ett känsligt ämne oavsett om patienten har 

alkoholproblem eller inte. En kandidat uttryckte sig ”Jag tycker det är svårt att ta upp en 

alkoholanamnes, det känns som om jag våldför mig på patientens personliga integritet” 

(Berglund & Rydberg, 1995). 

 

PROBLEMFORMULERING 

 

För att kunna ge patienten en bra omvårdnad, krävs att sjuksköterskan gör en 

datainsamling. Under datainsamlingen ska bland annat patientens levnadsvanor 

kartläggas. Sjuksköterskor upplever det vanligen inte som svårt eller kränkande att 

ställa frågor till patienter avseende kost, motion och tobaksvanor. Men däremot att fråga 

patienten om alkoholvanor kan upplevas som kränkande och kan innebära att patienten 

blir ledsen eller arg. Det kan även finnas en risk att sjuksköterskan väljer att inte beröra 

ämnet alkohol på grund av att hon saknar kunskaper. Det skulle kunna leda till ett 

problem om sjuksköterskan väljer att inte ta upp frågan om alkoholkonsumtion med 

patienten, det finnas en risk att patienter som redan har eller tenderar att utveckla ett 

beroende negligeras och att de på så sätt inte får den hjälp de är i behov av, detta kan 

leda till att patienten kan känna både skuld och skam vilket kan orsaka patienten ett 

lidande.  

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva vad som skulle kunna inverka på om sjuksköterskan i sin 

datainsamling ställde frågor om alkoholvanor i mötet med patienter.                                                                                                           
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METOD 

 

Litteratursökning 

 

De vårdvetenskapliga artiklarna söktes i databaserna Cinahl och Pub Med, sökorden 

som användes vid första sökningen i Cinahl var nurses, health, care, alcohol, drinking 

och problem, detta gav 176 stycken träffar. Den första sökningen i Pub Med som 

innehöll sökorden nurses, care, alcohol, drinking och problem gav 161 träffar därefter 

genomsöktes titlar för ämnet, varav fem artiklar valdes ut. Sökningen via Cinahl gav 76 

träffar då orden nurses, alcohol och prevention användes. Även då söktes titlar till 

ämnet varav fyra artiklar valdes med att ta med i arbetet. För att få fram ett tillräckligt 

bra resultat bedömdes att minst två artiklar till behövdes. Då gjordes ytterligare en 

sökning i Pub Med med sökorden patient-relation, nursing och alcohol. Detta gav 171 

träffar där två artiklar valdes ut. Varför det valdes att söka artiklar med olika sökord var 

för att det fanns begränsat med artiklar inom det valda ämnet, därav blev det en bredare 

sökning av artiklarna. Sammanlagt blev artiklarna 11 stycken varav två kvalitativa och 

nio kvantitativa. Artiklarna var från Sverige, Australien, Danmark och Finland.  De 

artiklar som var skrivna innan 1999 valdes bort.   

 

Analys 

 

Enligt Friberg (2006) kan en litteraturöversikt göras genom analys av publicerad 

kvalitativ och kvantitativ forskning. På så sätt skapas en överblick över vilka kunskaper 

som finns inom det aktuella forskningsområdet litteraturöversikten tar sin början i en 

fråga som ligger till grund för ett problemområde, för att kunna avgränsa 

forskningsproblemet och skapa en problemformulering görs en inledande 

litteratursökning här skapas ännu en överblick över aktuell litteratur kring området. I 

den första delen av litteratursökningen studeras forskningsområdet med en öppenhet, 

när en första översikt gjorts sker en avgränsning då vissa artiklar väljs ut för att sedan 

ingå i litteraturöversikten medan andra utesluts. Analysen sker igenom att artiklarna 

läses flera gånger för att skapa en uppfattning om innehållet. Därefter studeras 

artiklarnas likheter och/eller skillnader då meningsbärande enheter tas ut och 

sammanställs i olika teman. Hänsyn måste tas till att kvantitativa respektive kvalitativa 

resultat presenteras på olika sätt. Mer exakt presenteras de kvantitativa studierna enligt 

de statistiska beräkningar som gjorts, och de kvalitativa studierna som teman eller 

kategorier. Resultaten är därför av olika art och det går inte att göra en exakt jämförelse, 

så som vid metaanalyser och metasynteser. I detta arbete ingår både kvalitativa och 

kvantitativa vårdvetenskapliga artiklar. Vid analysarbetet i litteraturöversikten medför 

att de 11 valda artiklarna lästs igenom av båda författarna flera gånger för att skapa en 

uppfattning om innehållet i det valda ämnet. I de kvalitativa artiklarna gjordes en 
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innehållsanalys där likheter och skillnader sammanställdes och meningsbärande enheter 

togs ut. Ett collage gjordes där de olika teman och subteman sorterades in.  De som 

gjordes därefter var att välja ut meningsbärande enheter i kvalitativa artiklarna och välja 

ut teman till dessa. De meningsbärande enheterna valdes ut genom det ämnen som i 

artiklarna i förhållande till syfte. Dessa markerades med olika färger för att lättare få en 

överblick. Utifrån detta skapades relevanta teman och subteman, dessa skrevs in i ett 

collage för att få en bättre översikt. De artiklar som var kvantitativa sammanfördes till 

olika teman, även dessa markerades i olika färger och sedan fördes även dessa in i ett 

collage. I resultatet har de kvantitativa och kvalitativa artiklarnas sammanförts i teman 

och subteman.   

 

 

RESULTAT 

Efter att artiklarna analyserats har resultatet delats in i två olika teman; kunskap och 

osäkerhet att samtala om alkohol. Temat kunskap innehåller två subteman; att ha 

kunskap och brist på kunskap. Temat osäkerhet att samtala om alkohol innehåller tre 

subteman; rädsla att orsaka patienten lidande, negativa erfarenheter av att fråga 

patienten och alkohol - ett viktigt men svårt ämne att samtala om. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunskap  

 

I detta tema framkom att sjuksköterskans kunskap påverkar hennes förmåga att 

identifiera patienter med alkoholproblematik. Det handlar om att ha kunskap om 

alkohol och dess effekter, men också att ha kunskap om metoder för datainsamling. 

TEMA SUBTEMA 

Kunskap Att ha kunskap 

Brist på kunskap 

Osäkerhet att 

samtala om 

alkohol 

Rädsla att orsaka 

patienten lidande 

 

Negativa 

erfarenheter av att 

fråga patienten 

 

Alkohol – ett 

viktigt men svårt 

ämne att samtala 

om 
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Även var någonstans sjuksköterskan arbetade hade betydelse för hennes inställning till 

att fråga frågor om alkoholvanor. 

 

Att ha kunskap      

 

Enligt Geirsson, Bendtsen och Spak (2005) visade det sig att de sjuksköterskor som 

hade mer utbildning om alkohol var mer positiva till att ta upp frågor som handlade om 

alkohol än de som hade mindre utbildning om ämnet. Det var dock många av 

sjuksköterskorna i denna studie som var intresserade av vidareutbildning om alkohol. 

Detta är i motsats till Hapell, Carla och Pinikahana (2002) och Andreasson, 

Hjalmarsson och Rehnman (2002) som utifrån sina studier menar att sjuksköterskor 

redan tyckte att de hade tillräckligt med kunskaper för att prata om alkohol med 

patienten, och sjuksköterskorna ansåg också att de frekvent frågade patienterna om 

deras alkoholvanor. Enligt Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen och Seppä, (2000) tyckte 

68 % av 185 sjuksköterskor som deltagit i deras studie att det gick ganska bra att 

diskutera alkohol med patienterna. 18 % av 182 sjuksköterskor ansåg sig ha tillräckligt 

bra kunskaper för att kunna motivera patienter till att vilja förändra deras dryckes vanor 

på ett bra sätt. 

 

Johansson, Bendtsen och Åkerlind (2002) visade genom sin studie att de flesta 

sjuksköterskor var villiga att ge sina patienter råd om alkohol, men att många saknade 

kunskap om alkoholrådgivning. Det visade sig även i denna studie att sjuksköterskans 

inställning till att prata med patienter om deras alkoholvanor påverkades av hur mycket 

kunskap sjuksköterskan hade om alkohol. Även kunskaper om hur man kan samtala om 

alkohol visade sig vara av betydelse. Enligt Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen och 

Seppe (2000) visade det sig att 19 % av 149 sjuksköterskor som deltagit i deras 

undersökning trodde att de kunde påverka patienterna på ett bra sätt genom att samtala 

med dem om riskerna med för hög alkohol konsumtion. 48 % av 184 sjuksköterskor 

ansåg att överdriven alkohol konsumtion skulle kunna upptäckas enkelt, endast genom 

att fråga patienten om dennes alkoholvanor. Om sjuksköterskan samtalade med 

patienterna om riskerna med en för hög konsumtion av alkohol visade detta goda 

resultat som gjorde det möjligt för sjukvården att kunna ingripa i ett tidigt skede och att 

kunna upptäcka patienter med en för hög alkoholkonsumtion. De viktigaste delarna att 

ha kunskap om i samtalet med patienterna om alkohol var att kunna identifiera en för 

hög alkoholkonsumtion, kunna ge information till patienterna om nackdelarna med för 

hög alkoholkonsumtionen, kunna ge motivation till förändrande alkoholvanor samt att 

personalen hade ett syfte med samtalet och slutligen se till att samtalet följdes upp. Att 

samtala med patienter om alkoholens risker visade sig ge goda resultat och 

behandlingskostnaderna minskade. Det visade sig också i studien att trots att korta 

samtal om alkohol gav bra resultat så gjordes det alltför sällan. Detta kunde bland annat 

förklaras av konservativa attityder, stress hos sjuksköterskan, brist på kunskap, 

bristande förmåga, negativa attityder och relativt begränsade erfarenheter om korta 
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samtal om alkohol, men det skulle också kunna förklaras av många patienters 

förväntningar på att det skulle vara en läkare som ställde frågor om alkoholkonsumtion 

eller andra hälsofaktorer. Men det framgick också av studien att en annan anledning 

skulle kunna vara att patienter med tunga alkoholproblem ansågs vara svåra och 

hopplösa patienter att behandla. Men attityden till ett ingripande av överdriven 

alkoholkonsumtion var positiv trots att det också visade sig att tron på att korta samtal 

om alkohol med patienter skulle vara framgångsrikt inte var särskilt hög (Kääriäinen, 

Sillanaukee, Poutanen & Seppe, 2000). 

 

In addition, the respondents working in specialized health care did not 

find early recognition and treatment of alcohol consumption to be very 

appropriate to their work, compared to respondents working in primary 

and occupational health care. 

(Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen & Seppe, 2000, s. 145). 

 

En faktor som också påverkade sjuksköterskans kunskap om alkohol, och inställning till 

att ställa frågor om alkoholvanor var enligt Willaing och Ladelund (2005) var 

sjuksköterskan arbetade. Enligt författarna visade det sig att 46 % av 34 stycken 

sjuksköterskor på en kirurgavdelning och 29 % av 39 stycken sjuksköterskor på en 

medicinavdelning inte kände sig tillräckligt kvalificerade för att kunna rådgöra med 

patienter om att minska deras alkoholkonsumtion. Däremot kände sig 46 % av 134 

stycken psykiatrisjuksköterskor att de var kvalificerade att rådgöra med patienter om 

deras alkoholvanor.  

 

Hospital patients are often highly motivated to change their lifestyle 

to improve their health, so hospitals are an appropriate site for 

prevention. (Willaing & Ladelund, 2005, s.31). 

 

Det visade sig också av studien att psykiatrisjuksköterskor hade en bättre tilltro till sin 

förmåga till rådgivning av patienter som hade en överkonsumtion av alkohol i 

jämförelse med medicin eller kirurgisjuksköterskor. 

 

Brist på kunskap 

 

I en av artiklarna framkom det att en del sjuksköterskor upplevde att de hade sämre 

kunskaper om alkoholrelaterade problem än vad allmänläkare hade. Det verkade också 

som att den bristande kunskapen hos sjuksköterskorna angående alkoholrelaterade 

sjukdomar också bidrog till svårigheter att arbeta med insatser gällande alkoholproblem 

(Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 2002). Holmqvist et.al. (2007) menar att 

sjuksköterskor behöver lika mycket utbildning som läkare om alkoholrelaterade frågor 

och problem, eftersom det enligt författarna framkom att det var viktigt för 

sjuksköterskan att det fanns en god kunskap om alkohol för att kunna diskutera ämnet 
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med patienten. Som tidigare nämnts så var det av betydelse var sjuksköterskan arbetade. 

Willaing och Ladelund (2005) menar att kirurgisjuksköterskor inte tyckte att 

förebyggande vård var en nödvändig del av deras arbete, trots det faktum att många av 

de sjukdomarna som patienterna behandlades för på deras arbetsplats var relaterade till 

en överdriven konsumtion av alkohol. Författarna till studien kom fram till att 

alkoholrelaterad utbildning borde ingå i den grundläggande undervisningen för 

sjuksköterskan. Det framgick slutligen att en medvetenhet om riskerna med en 

överdriven alkoholkonsumtion var en förutsättning för att ändra de negativa attityderna 

bland personalen som fanns när det gällde att hantera dessa problem. 

 

Även sjuksköterskor som arbetade inom primärvården undvek att ställa frågor om 

alkoholkonsumtion (Johansson, Åkerlind & Bendtsen, 2005). Författarna kom fram till i 

sin studie att sjuksköterskor som arbetade inom primärvård var en outnyttjad tillgång 

för att upptäcka och förebygga alkoholproblem. De sjuksköterskor som deltog i studien 

ville huvudsakligen engagera sig i patienter som hade måttliga problem än i de som 

hade stora alkoholproblem eller symtom. Den enda situationen där sjuksköterskor kände 

sig rättfärdigade att fråga patienter om deras alkoholvanor var när det var ett 

obligatoriskt åtagande. I annat fall upplevde de att det var obekvämt att fråga alla 

patienter även om det kunde vara avgörande. En del av deltagarna upplevde en känsla 

av att en del patienter hade en för hög alkoholkonsumtion, men trots det så undvek de 

att ställa frågor på grund av bristande självförtroende eller att de ansåg att ett ingripande 

hade blivit för tidskrävande.  

 

Ett sätt att samla in data om patientens alkoholvanor var genom speciellt utformade 

frågeformulär. Kääriäinen, et al. (2000) fann dock att 75 % av 186 stycken 

sjuksköterskor som deltagit i deras studie saknade kunskap om dessa speciellt 

utformade frågeformulär. Av de i studien nämnda frågeformulären (AUDIT, CAGE och 

Mm-MAST) hade endast mellan 10-19% av 186 stycken av de tillfrågade 

sjuksköterskorna hade kännedom om frågeformulären. 85 % av 177 sjuksköterskor 

ansåg att det behövdes bredare kunskap om olika frågeformulär för att kunna använda 

dessa i syfte att identifiera patienter med för hög alkoholkonsumtion. 

 

Osäkerhet att samtala om alkohol  

 

I detta tema framkom att sjuksköterskan undviker att fråga patienten om dennes 

alkoholkonsumtion på grund av rädsla för att orsaka patienten ett ökat lidande eller på 

grund av rädsla för reaktioner från patienten. Rädslan var dels en föreställning som 

sjuksköterskan hade, men kunde också grunda sig på en självupplevd händelse. Det 

framkommer också i detta tema att sjuksköterskan känner sig tryggare med att samtala 

om andra hälsofaktorer såsom rökning och kost, vilket leder fram till det sista subtemat 

som är; Alkohol – ett viktigt men svårt ämne att samtala om. 
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Rädsla att orsaka patienten lidande 

 

Det fanns en rädsla för att relationen med patienten skadades om frågor kring alkohol 

togs upp, en anledning till att man var rädd för att ta upp frågan med patienten var att 

sjuksköterskorna upplevde en rädsla för att relationen med patienten helt skulle upphöra 

om alkoholfrågan togs upp. En del sjuksköterskor tyckte att det borde finnas en bra 

motivering för att fråga patienten om dess alkoholvanor eftersom det ansågs vara ett 

känsligt ämne (Johansson, Åkerlind & Bendtsen, 2005). 

 

There should be a clear justification for asking about alcohol habits inasmuch 

as alcohol is considered to be a sensitive topic. 

(Johansson, Åkerlind & Bendtsen, 2005, s. 1051). 

 

I en av studierna visade det sig att vissa av sjuksköterskorna var rädda för att om de tog 

ifrån patienten den sociala biten som alkoholen innebar så skulle patienten sitta hemma 

istället och isolera sig. Det fanns också en rädsla inför att inte kunna hantera eller ta 

hand om de problem som dök upp i samband med att patienter konfronterades med 

frågor gällande deras alkoholkonsumtion (Lock, et al.,2002). 

 

Johansson, Bendtsen och Åkerlind, (2002) genomförde en studie där 141 sjuksköterskor 

tillfrågades om deltagande. 63 % valde att delta i undersökningen, som utfördes på 19 

olika vårdcentraler. 97 % av sjuksköterskorna som medverkade var kvinnor. Författarna 

berättade att sjuksköterskorna rapporterade att de oftare frågade patienter om deras 

alkoholvanor när de misstänkte att patienternas hälsa var påverkad, och de frågade inte 

lika ofta patienterna om deras alkoholvanor när de inte ansåg att hälsan var i fara. En 

anledning till detta var att de var oroliga för att patienterna skulle reagera negativt på 

frågor om alkohol, många sjuksköterskor upplevde att de flesta patienter reagerade 

negativt när ämnet alkohol togs upp. Detta ledde till att en hel del av sjuksköterskorna 

kände en rädsla och osäkerhet inför att fråga och konfrontera patienterna. 

 

Thus, the nurses indicated that they, more often than GPs, believed that the 

“other patients suffer as alcohol problems take a lot of time”, and “ most 

patients react negatively to questions about alcohol habits”, and “patients 

might not dare to seek help in primary care if they would be asked about 

their alcohol habits”. (Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 2001, s. 40). 

 

Rädslan för att prata med patienter om alkohol motsägs till viss del i en studie av 

Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen och Seppä (2000) i vilken 32 % av 182 stycken 

sjuksköterskor visserligen inte tyckte att det var acceptabelt att diskutera patienters 

alkoholkonsumtion eftersom det kunde uppfattas som störande för patienten och som ett 

intrång i dennes privatliv, men en majoritet (59 %) av sjuksköterskorna tyckte dock att 

det var meningsfullt att fråga patienterna om deras alkoholvanor. 51 % av 183 stycken 
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sjuksköterskor upplevde att patienternas reaktioner som positiva när de tillfrågades om 

deras alkoholvanor och endast 9 % av 183 sjuksköterskor upplevde patienternas 

reaktioner som negativa. Det visade sig i studien att både anställda och patienter i 

allmänhet hade en positiv inställning till att prata om riskerna med en för hög 

alkoholkonsumtion och att det borde prioriteras att utveckla kunskap om förmågan att 

samtala när det gäller ingripande och behandling av patienter med överdriven 

alkoholkonsumtion. 

 

Alkoholrelaterade frågor visade sig vara svåra att ta upp eftersom sjuksköterskor var 

rädda för att förolämpa patienten. Om det inte fanns tydliga kliniska tecken på 

alkoholism var sjuksköterskorna inte beredda att ta upp frågan. Enligt Lock et al (2002) 

framkom det att det är ett förvirrande och ett känsligt ämne att ta upp för 

sjuksköterskan, och att det var svårt att fastställa om de negativa och starka reaktionerna 

som väcktes hos patienten byggde på verkliga reaktioner hos patienterna eller om det 

var sjuksköterskornas egna känslor av obehag som påverkade om de tog upp frågan om 

alkohol eller inte. En sjuksköterska gick så långt som att beskriva alkoholkonsumtion 

som det svåraste ämnet att hantera i praktiken eftersom det var väldigt lätt att göra 

patienterna upprörda. Patienternas reaktioner av att diskutera alkoholproblem varierade 

från ilska till att de kände sig fyllda av skam. 

 

Negativa erfarenheter av att fråga patienten 

 

Enligt Kääriäinen, et al. (2000) uppgav 47 % av de 186 stycken sjuksköterskor som 

deltagit i deras studie att de ganska ofta eller ofta mötte onyktra patienter i sina arbeten, 

och 85 % av 178 stycken sjuksköterskor ansåg att de patienter som oftast uppsökte 

sjukvård var de patienter som hade alkoholproblem. Enligt Lock, et al. (2002) framkom 

det av patienters reaktioner på frågan om alkohol och dryckesvanor att detta var en 

mycket känsloladdad fråga. En av sjuksköterskorna i studien gick så långt som att 

beskriva alkoholfrågor som det svåraste att hantera i praktiken eftersom det var väldigt 

lätt att störa patienten. En del sjuksköterskor berättade att de upplevt att en del av 

patienterna var positiva när alkoholfrågan togs upp men att majoriteten visade ett 

missnöje när frågan togs upp. Flera sjuksköterskor berättade att de upplevt kraftiga och 

till och med aggressiva reaktioner hos patienter, vilket gjorde att de var rädda för att ta 

upp frågan igen. 

 

One nurse had a complaint made about her to the GP, after she had enquired 

about a male patients alcohol consumption, which had made her cautious 

about the subject. (Lock, Kaner, Lamont & Bond 2002, s. 338). 

 

En av sjuksköterskorna som deltog i studien hade fått klagomål på sig av en patient och 

efter det var hon varit rädd för att ta upp frågan igen (Lock, et al.  2002). 
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Two nurses had called the police on several occasions because a drunk patient 

had threatened people in the waiting room. The patient was eventually 

removed from the practice list. With such difficult experiences it is no 

surprise that some nurses did not feel enthusiastic about alcohol intervention 

work. (Lock, Kaner, Lamont & Bond, 2002, s. 338). 

Alkohol – ett viktigt men svårt ämne att samtala om 

 

I studien som gjorts av Holmqvist et al. (2007) där 3125 sjuksköterskor tillfrågades att 

vara med svarade 55 % av dessa på frågeformulären. 28 % av dessa uppgav att de 

frekvent frågade patienter om deras alkoholvanor. 80 % av sjuksköterskorna bedömde 

det som väldigt viktigt att tidigt identifiera patienter som låg i riskzonen och kunna ge 

råd om hur patienter kunde hantera detta. Medan 17 % av sjuksköterskorna tyckte det 

var ganska viktigt att identifiera patienter med som låg i riskzonen. 74 % av 

sjuksköterskorna uppgav att anledningen till varför de frågade patienterna om deras 

alkoholvanor var av ren rutin. 39 % av sjuksköterskorna i åldersgruppen 51-55 år 

frågade oftast patienter om deras alkoholvanor, detta av ren rutin. 28 % av 

sjuksköterskorna som var yngre än 45 år frågade frekvent patienter om deras 

alkoholvanor. 17 % av sjuksköterskorna ställde aldrig frågan om alkoholvanor. Detta på 

grund av patienternas negativa respons och sjuksköterskornas upplevelser av tidsbrist.  

De flesta sjuksköterskor som ingått i studien tyckte det var lättare att diskutera andra 

livsstilsfaktorer som övervikt, rökning eller stress än att diskutera alkoholfrågor med 

patienterna.  

 

I en annan studie som gjorts av Geirsson, Bendtsen och Spak, (2005) blev 193 stycken 

sjuksköterskor tillfrågade att medverka i studien varav 67 % deltog av dessa hade 17 % 

ingen utbildning om alkohol eller alkoholrelaterade problem. 62 % av sjuksköterskorna 

var nykterister eller lågkonsumenter av alkohol. 50 % av sjuksköterskorna tyckte det var 

viktigt att informera patienter att dricka alkohol varsamt för att kunna bibehålla en bra 

hälsa. Även i denna studie belystes det att andra livsstilsrelaterade sjukdomar som 

rökning, vikt och stress diskuterades oftare än frågor om alkohol. Enligt Andreasson, 

Hjalmarsson och Rehnman, (2000) var det 45 stycken sjuksköterskor som deltog och  

42 % av dessa kände att de var kapabla att ge rådgivning om alkohol och dess effekter. 

67 % ansåg att deras patienter tyckte att de hade rättigheter att fråga om deras 

alkoholvanor. Det var mindre än 50 % som sällan diskuterade alkoholvanor med 

patienter. Även i denna studie visade sig dock att alkoholfrågor hade en låg prioritet i 

förhållande till att hjälpa patienter med att minska sin rökning eller uppmuntra till att 

behålla en normal vikt. 
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Vår uppsats är ett litteraturbaserat examensarbete där det enligt Friberg (2006) handlar 

om att skapa en översikt om kunskapsläget inom ett vårdvetenskapligt område eller ett 

problem inom sjuksköterskans verksamhetsområde. Detta innebär att ta reda på tidigare 

forskning inom ett område för att få en uppfattning om det som ska studeras. Detta 

gjordes genom att till en början att finna de vårdvetenskapliga artiklarna som var 

relevanta för det valda ämnet. Detta upplevdes till en början som svårt, då det fanns 

funderingar på hur mycket forskning som fanns. När sökningen påbörjades visade det 

sig att det fanns relativt mycket forskning men en hel del artiklar visade sig vara äldre 

än tio år. Det var trots allt tidskrävande att få fram relevanta artiklar till uppsatsen då 

träffarna under sökningarna blev många och mycket tid gick åt till att läsa igenom 

artiklarnas sammanfattning för att få fram just de artiklar som verkade vara mest 

intressanta för vårt arbete. Det visade sig att övervägande artiklar var skrivna av samma 

författare och de artiklar som inte var skrivna av dessa hade refererat till dessa 

författare. Till slut valdes 11 stycken artiklar ut att ta med i arbetet, 9 stycken av dessa 

var kvantitativa och 2 var kvalitativa. När artiklarna hade lästs igenom flera gånger av 

båda författarna valdes det att detta det räckte för att få svar på vårt syfte i uppsatsen. 

Motivet till att det valdes att ta med både kvalitativa och kvantitativa artiklar i uppsatsen 

var att vi bedömde de artiklar vi valt som det som bäst svarade på vårt syfte. Eftersom 

utbudet på artiklar var begränsat kan vi i efterhand ångra att de artiklar som var mer än 

tio år gamla inte togs med i arbetet eftersom vissa av dessa artiklar hade ett bra abstract 

och verkade intressanta.   

 

Under artikelsökningen gjordes även sökningar i Scopus via Karolinska Institutet då 

användes sökorden nurce, patient-relation och alcohol detta gav två träffar, dessvärre 

uppfyllde inte dessa artiklar författarnas önskemål.  Vidare gjordes ytterligare en 

sökning på samma databas med sökorden nurce, communication och alcohol, denna 

sökning gav åtta träffar. Alcohol, abuce och nursing- relation gav sex träffar.  Inte 

någon av dessa artiklar bedömdes att ta med i uppsatsen på grund av att de inte passade 

in i det som vi ville få fram i resultatet.  

 

 

Resultatdiskussion 
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Syftet med föreliggande arbete var att beskriva faktorer som skulle kunna inverka på om 

sjuksköterskan i datainsamlingen ställer frågor om alkoholvanor i mötet med patienter. 

Det som resultatet visade efter att artiklarna analyserats var att sjuksköterskor i 

allmänhet saknar kunskap om alkohol och dess skadliga effekter men att det även fattas 

kunskap om hur alkoholproblemen skall hanteras.  Det visade sig också att de 

sjuksköterskor som hade mer kunskap om alkohol inte heller tyckte att det var några 

större problem att prata med patienten om ämnet. Der kom även fram att det fanns en 

negativ attityd till att ställa frågor om alkohol, dels för att det var ett känsligt ämne som 

skulle kunna vara förknippat med begreppen skam och skuld.  Även patienternas starka 

reaktioner gjorde att en del sjuksköterskor tyckte att det var ett obekvämt ämne att prata 

om. Många av sjuksköterskorna upplevde att patienterna intog en försvarsställning när 

de pratade om alkoholvanor med dem. De sjuksköterskor som hade en bredare 

utbildning och bättre kunskap om alkohol upplevde det som mindre svårt att diskutera 

ämnet med patienterna. Wiklund (2003) anser det som viktigt att den som bemöter 

patienten gör detta på ett sätt som inte kränker personens värdighet. Det som främst bör 

prägla relationen är att den äger rum mellan två människor som relaterar till varandra på 

ett mellanmänskligt plan, inte att den ena genom sin yrkesfunktion utövar makt över 

den andre, vilket skulle kunna leda till att patienten får skam eller skuldkänslor.  

 

Vi valde att skriva om detta ämne på grund av att det både berör och upprör oss då vi 

har förstått genom vår bekantskapskrets att många människor inte är medvetna om 

hälsoriskerna kring alkohol. De vi har reagerat över vid flera tillfällen är hur knepiga 

rektionerna blir då man avböjer att dricka alkohol vid festliga tillfällen, frågor som ”är 

du gravid” eller ”ska du köra bil” eller ”är du sjuk” är ofta frågor som man måste svara 

på, väljer man att inte dricka alkohol måste detta försvaras och förklaras. Då en av oss 

är nykterist och den andre tar sig ett eller två glas vin vid speciella tillfällen tänkte vi att 

detta kunde bli en intressant resa att skriva detta arbete ihop. En av de saker som är svårt 

att få av människor som idag lever i vårt så kallade ”elitsamhälle” är tid, att någon tar 

sig tid att lyssna, är idag en bristvara. Väntetiderna för att få komma till en psykolog, 

kurator eller någon annan som har särskild kompetens när det gäller att lyssna är lång. 

Det finns alternativ och det är att man väljer att gå privat till en psykolog, då kan detta 

besöket kosta 1000 kronor per timme, skall människans möjlighet till att få medkänsla 

och någon annans tid bero på om man har råd eller inte?  Som blivande sjuksköterskor 

kostar det oss inget att ta sig lite extra tid till att vara en god lyssnare och våga fråga 

patienten hur de mår. I resultatet kom det bland annat fram att de flesta sjuksköterskor 

kände ett obehag av att fråga patienter om deras alkoholvanor, detta tyckte vi båda var 

lite märkligt då ingen av oss kunde förstå hur det är olustigt att fråga en patient om hur 

mycket alkohol som förtärs.  

 

En människa som har en dold alkoholproblematik kan varken identifieras genom sitt 

utseende, kön, yrkesroll eller ekonomiska status. Många personer med begynnande eller 

dold alkoholproblematik kan utåt sett upplevas som renliga, socialt kompetenta, kunna 
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sköta jobb och ha en god ekonomi, dessa människor passar inte alltid in i den bilden 

som felaktigt konstruerats av samhället att de som har problem eller är på väg att få 

problem med alkohol är smutsiga, inte förmår sköta sitt jobb, eller är socialt 

inkompetenta. Enligt Cullberg (2005) har ett alkoholmissbruk två viktiga sociala 

följder, det sänker upplevelsen av ansvar och reducerar den aktivitet som är en viktig 

drivkraft till att åstadkomma förändring i livet. Människor gör oöverlagda saker, och 

detta kan störa de relationer man lever i. Ett alkoholmissbruk riskerar inte bara att 

ödelägga den enskilde individens liv, det finns också risk att människor i omgivningen 

blir skadade både fysiskt och psykiskt. Det finns en mängd oidentifierade missbrukare. 

Många av dessa går regelbundet på läkarmottagningar och besvären kallas ofta för 

ryggbesvär, magkatarr, förkylning, depression och nervbesvär osv. Sjuksköterskans 

egen förförståelse kan vara av stor vikt vid mötet med patienten och påverka hur frågan 

om alkohol ställs viddatainsamling, till vem den ställs och hur den ställs. 

 

Det verkar vara av stor vikt på vilket sätt sjuksköterskan pratar med patienten för att få 

denne att vilja bemöta samtalet så att det utvecklas till ett givande samtal mellan två 

personer och inte ett samtal där den ena personen är maktutövare och den andre 

personen befinner sig i ett underläge. För att kunna skapa ett bra och givande möte 

mellan sjuksköterska och patient behövs inte bara förutsättningar som förtroende, 

balans, närvaro, trygghet utan det krävs även god kunskap om alkohol och dess effekter 

och konsekvenser när alkoholen missbrukas. När denna kunskap finns hos 

sjuksköterskan kommer ämnet till viss del kännas lättare och mer bekvämt att prata om. 

Att generellt diskutera och undervisa om ett ämne där kunskap saknas blir en obekväm 

situation då sjuksköterskan i sin profession vill kunna svara på eventuella frågor som 

patienten ställer. 

 

Det skulle kunna antas att de sjuksköterskor som har mycket kunskap om alkohol och 

inte känner någon större rädsla inför att ta upp detta ämne med patienter också blir mer 

trygga i sin yrkesroll än de sjuksköterskor som saknar kunskap om ämnet och endast 

upplever en känsla av rädsla inför att prata med patienten om alkoholvanor. Enligt 

Cullberg (2005) är det viktigaste i förebyggande arbete en balanserad optimistisk 

inställning hos behandlaren. Om behandlaren i detta fall sjuksköterskan har en 

auktoritär inställning i samtalet med patienten skrämmer detta de flesta patienter. Därav 

kan sjuksköterskan välja hur frågan ställs till patienten, om sjuksköterskan ställer frågan 

på ett sätt som får patienten att känna sig kränkt eller orättvist behandlad kan detta leda 

till att patienten intar en försvarsställning och då blir det också svårt med ett samarbete 

mellan bägge parter. 

 

Wiklund (2005) menar också att det är viktigt att vårdaren är närvarande för att kunna 

förstå och dela patientens upplevelser, och kunna stå ut med att bära, ta emot och 

härbärgera dem. Att visa medlidande är inte detsamma som att själv lida, utan vårdaren 

skall kunna ”lida med” patienten men också kunna behålla sin proffesion och inte bli 
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privat. När vårdaren visar medlidande med patienten innebär det att det finns en 

känslighet och öppenhet inför den andres lidande. Det är denna känslighet som 

motiverar människan till att lindra den andre personens lidande. 

 

Det kan tänkas bli ett för stort ansvar för sjuksköterskan att hantera när det gäller 

patienters problem med alkohol eller de problem som kan tänkas komma upp till ytan i 

samband med identifierandet av en begynnande eller latent alkoholproblematik. Det 

skulle kunna vara så att det finns en orimlighet i att sjuksköterskan skall vara kapabel att 

identifiera, hantera eller eventuellt behandla dessa situationer eller problem när det har 

visat sig att det finns en övergripande kunskapsbrist, negativa attityder och att alkohol 

verkar vara ett känsligt ämne att prata om med patienter. Det bör finnas en vilja hos 

sjuksköterskan att ha ett vårdande samtal med patienten för att det skall bli möjligt.  

 

Fredriksson (1999) menar att det är viktigt att skilja mellan vårdrelationen och den 

vårdande relationen, där vårdrelationen avser alla relationer mellan vårdare och patient. 

Den vårdande relationen ses däremot som en relation som skulle kunna lindra och röra 

vid patientens lidande. Lidande kan upplevas som olika tillstånd, situationer eller 

känslor, men det som djupast förorsakar lidandet är att människan fråntagits sin 

värdighet i subjektiv eller objektiv mening. Att lindra patientens lidande är kärnan i alla 

former av vårdande. Det som utgör vårdandets viktigaste etiska fundament är värnandet 

av människans värdighet. Det skulle kunna tänkas att människor som har eller är på väg 

att få problem med alkohol saknar värdighet, om dessa människor bemöts med 

moraliska predikningar om hur fel och farligt det är med för mycket alkohol kan det 

hända att de får sin egen känsla av oduglighet bekräftad, genom ett sådant möte. Det 

vore naivt att endast se alkoholen i sig som ett problem, att det finns en människa 

bakom det problemet som eventuellt bär på ett lidande bör aldrig glömmas bort, 

vårdandets djupaste kärna är att minska människors lidande. 

 

Det kanske är svårt för en vårdare som inte har någon erfarenhet av alkoholproblem att 

förstå vad som ligger bakom det missbruket eller vilka känslor och upplevelser den 

människan har som bär på detta. Wiklund (2005) menar att närhet inte är detsamma som 

att identifiera sig, eller helt gå upp i patienten. Närheten förutsätter att vårdaren är 

medveten om sig själv och känner sig trygg i sin egen identitet. Det är först när vårdaren 

är trygg i sin egen identitet som man kan komma nära utan att riskera att blanda ihop 

sina egna behov och känslor med patientens. När vårdaren kan detta så behöver man 

inte avskärma sig för att försvara sig mot den närhet man möter med patienten. Den 

vårdande relationen skiljer sig från vänskapsrelationen. Vårdrelationen blir asymmetrisk 

eftersom vårdaren har större makt och att makt innebär ett ansvar. Relationer mellan 

människor, i detta fall vårdare och patient handlar inte om syntes, utan det handlar om 

att stå mitt emot varandra, ansikte mot ansikte. Det är först då man kan ge ett äkta 

gensvar på den andre personen istället för att reagera utifrån sig själv och sina egna 
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önskningar eller rädslor. Patienten måste få tillåtelse att stå framför vårdaren som ”sig 

själv” och vårdaren måste ”tillåta” patienten att få förbli sig själv. 

 

Sjuksköterskans motiv när man frågar patienten om dennes alkoholvanor bör vara med 

avsikt att vilja ”fånga upp” ett problem, inte att ”sätta dit” en annan människa. 

Motiveringen till att vilja fråga patienter om alkoholvanor bör vara av den anledningen 

att man vill kunna lindra ett lidande hos en annan människa. För att sjuksköterskan skall 

vilja och våga ta upp frågan med patienter krävs att man kan ha distans till sina egna 

känslor och att man är beredd på att hantera de problem som kan vara orsaken till en 

människas alkoholproblem. Men det krävs också kunskap, eftersom det verkar svårt att 

prata om ett ämne som innebär så många olika känslor och reaktioner, om det saknas 

kunskap så kan det bli svårt att motivera sjuksköterskor att få en mer positiv attityd till 

att ta upp detta ämne med sina patienter. Fredriksson (1999) anser att det finns en helhet 

i ett samtal mellan vårdare och patient och att denna helhet kan beskrivas ur tre 

aspekter, den relationella aspekten där förbindelse mellan vårdare och patient präglas av 

lyssnande, beröring och medvaro, den narrativa aspekten där lidandeberättelsen börjar 

genom den fasad som skyddar patienten mot skam och lidande. Vårdaren strävar här 

efter att patienten skall våga överge fasadens skydd. Den sista aspekten är den etiska 

aspekten där vårdarens medlidande och patientens lidande är asymmetriskt, men ändå 

omfattar en ömsesidig respekt (Fredriksson, 1999).  

 

Om sjuksköterskan har mycket kunskap om alkohol så ger detta en större trygghet i 

yrkesrollen. Att prata och rådgiva med patienten om något som själv inte känns 

bekvämt kan detta leda att det blir osäkerhet och kanske tvivlar på sin egen trovärdighet, 

detta kan också leda till att patienten inte heller känner sig trygg. Det kanske finns en 

rädsla att riva upp något som man själv inte orkar handskas med när det som kommer 

upp till ytan. Vad är värst, att fråga och därmed riva upp och sen inte kunna backa upp 

och ge svar på patientens frågor eller är det värre att inte fråga och på så sätt inte heller 

riva upp något. Det är viktigt hur man frågar och varför man frågar och inte fördöma 

eller moralisera. De som vi kommit fram till i resultatet är att det fattas kunskap hos 

sjuksköterskan att ställa frågor till patienter om alkohol vid datainsamling, detta betyder 

att det skulle behövas mer utbildning om alkoholens förödelser. Om det skulle satsas 

mer utbildning om alkohol och därmed få sjuksköterskan att känna sig tryggare med att 

ta upp frågan med patienten kan man på så sätt eventuellt minska samhällskostnaderna 

för alla följdsjukdomar som alkoholen medför så som till exempel pancreatit, 

levercirros, magkatarr, diabetes och allvarliga skador på hjärnan.  
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 Perspektiv Problem & syfte Metod Resultat 

Titel: 

Implementation 

of computerized 

alcohol 

screening and 

advice in an 

emergency 

department – a 

nursing staff 

perspective 

Författare: 

Bendtsen P, 

Holmqvist M & 

Johansson K 

Tidskrift: 
Accident and 

Emergency 

Nursing 

Årtal: 2006 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Man ville undersöka hur 

patienter på en 

akutavdelning reagerar på 

frågor om deras 

alkoholvanor.  

Patienterna fick 

utföra ett e- SBI test 

om sina alkoholvanor  

på en dator. Detta 

pågick under ett år.  

Förändringar visade 

sig i personalens 

attityder till alkohol 

screening.  

Titel: Attitudes 

of swedish 

general 

practitioners and 

nurses to 

working with 

lifestyle change, 

with special 

reference to 

alcohol 

consumption 

Författare: 
Geirsson M, 

Bendtsen P & 

Spak F 

Tidskrift: 

Alcohol and 

Alcoholism 

Årtal: 2005 

Vårdvetenskapligt 

Perspektiv 

Att undersöka attityder 

hos svenska almännläkare 

och sjuksköterskor för en 

tidig upptäckt av 

alkoholrelaterade  

problem. Dessa 

jämfördes med andra 

livsstilsrelaterade 

sjukdomar som rökning, 

övervikt och stress.  

Ett urval av läkare 

och sjuksköterskor i 

Skaraborgs län 

deltog i studien.  

Både läkare och 

sjuksköterskor ansåg 

sig ha en lägre 

kunskap om 

rådgivning kring 

alkohol än andra 

livsstilsrelaterade 

sjukdomar. Ssk som 

får mer 

alkoholrelaterad 

utbildning var mer 

positiva till 

rådgivning än de men 

mindre utbildning.  

Titel: Nurses 

knowledge, 

attitudes and 

beliefs regarding 

substance use: A 

guestionnaire 

survey 

Författare: 

Happell B, Carta 

B & Pinikahana 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Man ville utveckla ett 

omfattande 

utbildningspromram om 

alkohol och drogmissbruk  

för sjuksköterskor i   

Frågeformulär om 

kunskaper, attityder 

och åsikter om 

drogmissbruk  

delades  ut till 302 

stycken 

sjuksköterskor som 

besvarades av 134 

stycken 

Undersökningen 

visade att 

kunskapsbrister finns 

i bedömning och 

hantering av 

alkoholproblem. De 

övergripande 

kunskaperna var 

tillräckliga.  
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J 

Tidskrift: 

Nursing and 

Health Sciences 

Årtal: 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titel:  Under 

what 

circumstances 

are nurses 

willing to 

engage in brief 

alcohol 

interventions? A 

qualitative study 

from primary 

care in Sweden 

Författare: 
Johansson K, 

Åkerlind I & 

Bendtsen P 

Tidskrift: 

Addictive 

Behaviors 

Årtal: 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiv 

 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem och syfte 

 

Syftet var att fastställa 

under vilka 

omständigheter 

sjuksköterskor i 

primärvården var beredda 

att engagera sig i 

förebyggande 

alkoholfrågor med sina 

patienter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 

 

Alla sjuksköterskor 

som arbetar på tre 

olika vårdcentraler i 

Östergötland. De fick 

fyra olika frågor på 

ett frågeformulär 

som var grupperade i 

fyra ämnesområden.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

Sjuksköterskorna 

som deltog om var 

och hur man når 

personer med hög 

alkoholkonsumtion. 

De ansåg att 

sjukvården var viktig 

för att ta ansvar för 

alkoholförebyggande.  

   

 

  

 

 

 

 

Tidskrift: 
Implementation 

and 

dissemination of 

methods for 

prevention of 

alcohol 

problems in 

primary health 

care: A 

feasibility study 

Författare: 
Andreasson S, 

Hjalmarsson K 

& Rehnman C 

Tidskrift: 
Alcohol and 

Alcoholism 

Årtal: 2000 

 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

 

Syftet var att ta reda på 

om allmänläkare och  

sjuksköterskor tar upp 

alkoholrådgivning med 

sina patienter. 

 

53 stycken 

allmänläkare och 45 

stycken 

distriktsjuksköterskor 

deltog i en kort 

telefonintervju om 

hurvida de hade 

möjlighet att ge 

rådgivning om 

alkohol och dess 

effekter  

 

34 stycken av 

allmänläkaren och 19 

stycken av 

sjuksköterskorna 

ansåg att de hade 

möjlighet att ge 

rådgivning om 

alkohol och dess 

effekter.  
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Titel: A 

qualitative study 

of nurses 

attitudes and 

practices 

regarding brief 

alcohol 

intervention in 

primary health 

care 

Författare: 
Lock C, Kaner 

E, Lamont S & 

Bond S 

Tidskrift: Issues 

and innovations 

in nursing 

practice 

Årtal: 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspektiv 

 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problem & syfte 

 

Syftet var att utforska 

sjuksköterskor inom 

primärvården och deras  

attityder kring ett 

ingripande av patienters 

alkoholproblem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metod 

 

Kvalitativ metod. 24 

stycken 

sjuksköterskor i 

primärvården deltog i 

studien och  

intervjuades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

 

Sjuksköterskor inom 

primärvården har 

många möjligheter 

att engagera sin i 

patienters 

alkoholproblem men 

de flesta har för liten 

eller ingen 

förberedelse för detta 

.  

 

Titel: 
Implementation 

of brief alcohol 

intervention in 

primary health 

care: do nurses 

and general 

practitioners 

attitudes, skills 

and knowledge 

change? 

Författare: 
Aalto M, Pekuri 

P & Seppä K 

Tidskrift: Drug 

and Alcohol 

Review  

Årtal: 2005 

 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

 

Sytfet var att utvärdera 

allmänläkare och ssk, vad 

de hade för kunskaper om 

att ge korta inlägg om 

alkohol rådgivning.  

 

Samtliga 

allmänläkare och 

sjuksköterskor som 

arbetade inom 

primärvården i 

staden Tammerfors i 

Finland deltod i 

studien.  

 

Sjuksköterskorna 

hade en mer positiva 

attityder till kunskap 

om en kort 

alkoholrådginving 

med patienter efter 

studien.  

 

Titel: Early 

intervention for 

problem 

drinkers: 

Readiness to 

participate 

 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

 

Syfter var att ta reda på 

om sjuksköterskor och 

läkare frågar om 

patienters alkoholvanor.  

 

 

Ett frågeformulär 

delades ut till 65 

stycken läkare och 

141 stycken 

sjuksköterskor . Det 

omfattade deras 

 

Båda grupperna 

uppgav att de ofta 

frågade om 

alkoholkonsumtion 

om de ansåg att 

patienternas hälsa var 
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among general 

practitioners and 

nurses in 

swedish primary 

health care 

Författare: 
Johansson K, 

Bendtsen P & 

Åkerlind I 

Tidskrift: 
Alcohol & 

Alcoholism 

Årtal: 2002 

erfarenheter av 

patienter med 

alkoholrelaterade 

hälsoproblem.  

 

 

 

 

 

 

 

påverkad av alkohol.  

 

 

 

 

Titel:Asking 

patients about 

their drinking: A 

national survey 

among primary 

health care 

physicians and 

nurses in 

Sweden 

Författare: 
Holmqvist M, 

Bendtsen P, 

Spak F, 

Rommelsjö A, 

Geirsson M & 

Nilsen P 

Tidskrift: 
Addictive 

Behaviors  

Årtal: 2008 

 

 

 

 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

 

 

 

 

Undersöka i vilken 

utsträckning svenska 

almännläkare och ssk 

diskuterar alkoholvanor 

med sina patienter  

 

 

 

 

Kvantitativ metod. 

Svenska 

sjuksköterskor som 

hade behörighet att 

skriva ut recept och 

almännläkare deltog i 

studien.  

 

 

 

 

50% av 

allmänläkarna och 

28% av 

sjuksköterskorna 

uppgav att de ofta 

diskuterar 

alkoholvanor med 

sina patienter. 

Orsakerna till detta 

berodde på att de 

ansåg att det var en 

del av deras rutiner 

om det fanns 

misstanke om att 

patienten hade 

alkoholproblem.  

 

 

 

 

 

 

Titel: Nurse 

counseling of 

patients with an 

overconsumption 

of alcohol 

Författare: 
Willaing I & 

Ladelund S 

Tidskrift: 
Journal of 

nursing 

scholarship 

Årtal: 2005 

 

 

 

Vårdvetenskapligt 

perspektiv. 

 

 

 

 

 

Problem och syfte 

 

Att identifiera olika 

kopplingar i hur 

sjuksköterskor  pratar 

med patienter om deras 

alkoholproblem, för att 

kunna hjälpa dessa 

patienter och ge en bra 

vård. 

 

 

 

 

Metod  

 

Kvantitativ studie 

där  frågeformulär 

delats ut till 

psykiatri, kirurgi och 

medicin 

sjuksköterskor. 

Frågorna bygger på 

ssk s attityder mot 

patienter som 

överkonsumerar 

alkohol  

 

 

 

 

Resultat 

 

Sjuksköterskor 

behöver mer 

utbildning om 

alkohol relaterade 

problem och om hur 

dessa skall hanteras. 

 

Titel: Opinions 

on alcohol-

Vårdvetenskapligt 

perspektiv 

Analysera skillnader hos 

sjukvårdpersonals 

Kvantitativ studie 

där frågeformulär 

Sjukvårdspersonalens 

attityder behöver 
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related issues 

among 

professionals in 

primary, 

occupational and 

specialized 

health care 

Författare: 

Kääriäinen J, 

Sillanaukee, 

Poutanen P & 

Seppä K 

Tidskrift: 
Alcohol & 

Alcoholism 

Årtal: 2001 

kunskaper,färdigheter,och 

attityder till alkohol 

relaterade problem. Pga. 

Alkoholproblem var 

vanligt bland patienter. 

skickades till 

primärvård, 

specialistvård. 

 

 

förändras och det 

behövs mer 

utbildning. 

 

 

 


