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Sammanfattning    

Alkoholrelaterade problem är idag ett av de främsta skälen till att människor söker vård. 

Även om det är störst andel som söker hjälp inom psykiatrin är det också mycket vanligt 

på somatiska vårdavdelningar. Vi tyckte därför att det kändes angeläget att ta reda på 

om sjuksköterskornas bemötande påverkade omvårdnaden av de alkoholberoende 

patienterna. Det är för en sjuksköterska en skyldighet att bemöta och behandla alla 

människor med respekt så att inte deras integritet och värdighet kränks. Detta är möjligt 

om sjuksköterskan inger förtroende och är på ett mellanmänskligt plan med patienten.  

Bemötandet är avgörande för kvalitén på omvårdnaden.  Vi ville därför undersöka om 

det finns hinder och brister i mötet med den alkoholberoende patienten och isåfall vad 

det beror på. Syftet med studien blev därför att beskriva sjuksköterskors bemötande av 

alkoholberoende patienter. 

 

Studien är en litteraturöversikt och uppbyggd på tre kvalitativa artiklar och åtta 

kvantitativa artiklar. Studiens resultat presenteras i två huvudteman; Mötet mellan 

patient och sjuksköterska samt kunskap påverkar vårdandet. Dessa huvudteman fick tre 

subteman var. Det huvudsakliga resultatet visade på att sjuksköterskorna generellt har 

fått för lite utbildning i att vårda alkoholberoende patienter. Därför hade de en låg 

kunskap i ämnet och detta påverkade deras bemötande och omvårdnad av patienten. 

Psykiatrisjuksköterskorna var däremot självsäkra och trygga i sin roll och upplevde inte 

att de saknade något kunskapsmässigt. I resultatdiskussionen diskuteras kring hur en 

god kunskap kan påverka en sjuksköterskas arbete samt att vi tror att attityden går att 

förändra. 
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INLEDNING 

Alkoholrelaterade problem finns idag i en stor utsträckning och förutom det fysiska, 

psykiska och sociala lidande som det ger, så kostar det även samhället åtskilliga 

miljarder varje år. (Kinney & Leaton, 1997). Främst sker inläggningar inom psykiatrin 

men även vid de somatiska avdelningarna utgör denna patientgrupp en stor del eftersom 

följdsjukdomarna är många och svåra. De våldsbrott, fallolyckor och trafikskador som 

akutvården stöter på är ofta relaterade till alkoholen. Problemen som ett 

alkoholberoende kan medföra drabbar inte endast den beroende, utan även anhöriga och 

närstående, då de också ofta uppsöker vård för de somatiska, psykiska och sociala 

problem som kan uppstå av den påfrestande situationen (Kinney & Leaton, 1997). 

 

Vi har valt att undersöka hur sjuksköterskor bemöter denna patientgrupp eftersom vi 

som färdigutbildade sjuksköterskor kommer att komma i kontakt med dessa patienter, 

oavsett vilken avdelning eller inrättning vi väljer att arbeta på. 

 

Vi tror att en sjuksköterskas bemötande och kunskap kan ligga till grund och inverka på 

omvårdnaden. Ett professionellt förhållningssätt skulle vara att bortse från tidigare 

erfarenheter, och att vara öppen för att kunskap kan förnyas. Just därför undrar vi om 

den utbildning som en sjuksköterska får, är tillräcklig för att kunna bemöta och vårda 

denna patientgrupp på bästa möjliga sätt. 

 

 

BAKGRUND     

Förekomst av alkoholberoende   

Alkohol är det äldsta berusningsmedlet mänskligheten känner till (Nordegren & 

Tunving, 1997). Enligt Leissner (1998) är det också ett av de mest använda 

beroendeframkallande medlen som finns och därmed ett av våra största 

folkhälsoproblem. Ett alkoholberoende handlar om att man inte längre har någon 

kontroll över sitt drickande och regelbundet intar stora mängder alkohol (Cullberg, 

2003). Alkoholberoendet mäts genom ett antal olika tester och för att fastställa ett 

alkoholberoende används diagnossystemet (ICD-10)1997 med nio diagnosundergrupper 

av alkoholutlösta tillstånd. För att ställa diagnosen att en människa har ett 

alkoholberoende måste tre av sex kriterier vara uppfyllda under det senaste året. Dessa 

kriterier är följande: starkt behov; ”sug”, svårigheter att kontrollera 

alkoholkonsumtionen, förekomsten av abstinenssymtom, toleransökning, tilltagande 

ointresse av annat än alkohol och fortsatt konsumtion trots skador. 

((http://www.can.se/sa/node.asp?node=1564) 

 

Alkoholkonsumtionen har ökat sedan början av 1990-talet. År 2006 uppgick den 

registrerade försäljningen av öl, vin och sprit till 6,7 liter ren 100 procentig alkohol per 

person. Den motsvarande siffran år 1996 var 6,0 liter (Socialstyrelsen, 2009). 

De som konsumerar mest alkohol är män i 20-24års åldern. De dricker i genomsnitt 20 

liter ren alkohol om året (Can, 2009). Fler män än kvinnor dör också i en 
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alkoholdiagnos, som en direkt följd av beroendets skadliga effekter på kroppen 

(Socialstyrelsen, 2009). 

 

Det finns en stor mängd oidentifierade människor som är alkoholberoende. Många av 

dessa söker läkarvård, men då för andra åkommor som i grunden egentligen kan vara ett 

resultat av deras alkoholintag. För att dölja det egentliga problemet byter de ofta läkare 

och det blir då svårt att identifiera dem. Det är alltså mycket svårt att beräkna hur många 

alkoholberoende människor det finns, eftersom man ofta definierar en alkoholberoende 

på olika sätt, och många lever i ett dolt beroende. Mörkertalet är antagligen stort, då 

alkoholen idag är en stor del av många sociala sammanhang. Alkoholen i vårt samhälle 

idag är helt accepterat och kan ses som en nödvändighet som ingår i nästan alla sociala 

kretsar. Detta gör att de som avstår från alkohol kan anses vara mer annorlunda än de 

som dricker stora mängder. Många av dem som har problem kan trots sitt dolda 

beroende klara av att ha ett arbete och sköta sina vardagliga plikter. Det är ofta bara en 

tidsfråga innan kroppen tar stryk och det sociala livet blir lidande (Cullberg, 2003). Ett 

vanligt påstående är dock att det finns ca.300.000 alkoholberoende personer varav 

50.000-100.000 är ”gravt alkoholberoende”. Forskarna räknar också med att ca.10 

procent av de vuxna männen är storkonsumenter av alkohol (Can, 2009). 

 

Vem blir alkoholberoende? 

Då människor intar för stora mängder alkohol under en lång tid kan de utveckla ett 

beroende. Detta beroende kan definieras på två olika sätt. Psykologiskt eller fysiologiskt 

beroende (Cullberg, 2003). 

 

Psykologiskt beroende 

Det psykologiska beroendet innebär att man tar till alkoholen för att dämpa 

olustupplevelser som t.ex. ångest. Personer som lättare kan utveckla detta beroende är 

de personer som lever med olösta behov, t.ex. från sin uppväxt. Uppväxtmönstret har en 

stor betydelse. Om man har en alkoholberoende förälder är risken större att man hamnar 

i samma situation och följer samma mönster. En beroende förälder kan ge en osäker 

uppväxt, och detta kan skada barnets självkänsla och jagstyrka på grund av den 

ambivalens som förhållandet mellan förälder och barnet då ger. Cullberg (2003) menar 

att risken för att utveckla ett beroende är sju gånger större om beteendemönstret finns 

hos en nära släkting. 

 

Fysiologiskt beroende 

Enligt Cullberg (2003) utvecklas det fysiologiska beroendet olika snabbt hos olika 

individer och är sammankopplat med både genetiska och miljömässiga faktorer. 

Beroendet innebär att kroppens celler har vant sig vid alkoholen och därför förändras 

ämnesomsättningen i kroppen. Enligt Leissner (1998) utgör ett genetiskt betingat 

beroende ungefär 25 procent av alla alkoholberoende och det är mest män som är 

drabbade. 

 



 3 

Alkoholens effekter på hälsan 

Mellan 5.000 och 7.000 svenskar dör varje år på grund av sjukdomar eller skador som 

har samband med alkohol (Can, 2009). En stor andel av dessa är de som intar stora 

mängder alkohol och således belastar kroppens organ, vilket leder till svåra 

komplikationer och allvarliga följdsjukdomar. 

  

Fysiska effekter 

Vid ett långvarigt alkoholberoende skadas kroppen på många olika sätt. Levern och 

hjärnan är två av de organ som är mest utsatta (Cullberg, 2003). 

 

Levern 

Alkoholen försämrar leverns funktion pga. förfettning. Detta kan leda till att patienten 

söker vård vid somatiska avdelningar för gulsot, höga levervärden samt feber. 

Tillståndet är allvarligt eftersom det innebär att de har en akut inflammation som kan 

utvecklas till en akut leversvikt. Den akuta leversvikten kan övergå till att bli kronisk. 

Kronisk leverinflammation är ett farligt tillstånd som gör att levern så småningom 

skrumpnar och försvårar därmed blodets passage. Härigenom ökar trycket i 

portådersystemet kraftigt och motståndet blir stort och därför tvingas blodet att ta andra 

vägar. En väg som blodet kan ta då är genom matstrupens kärl, som vidgas och detta 

kan leda till åderbråck. Pga. den nedsatta koagulationsförmågan som sjukdomen ger, 

kan kärlen i matstrupen brista och ge störtblödningar. Detta är den vanligaste 

dödsorsaken för kroniska alkoholister (Grefberg & Johansson, 2007). 

 

Hjärnan 

En hög alkoholkonsumtion har en skadlig effekt på hjärnans celler. Alkoholdemens med 

hjärnatrofi (vävnadsdöd) drabbar den alkoholberoende oftare och i tidigare ålder än hos 

andra menar Cullberg (2003). Alkoholberoende människor har en väldigt hög 

förbränning av B-vitamin pga. alkoholintaget. Detta resulterar i B-vitaminbrist. Denna 

brist kan bl.a. leda till Korsakovs syndrom som är en minnesstörning. Störningen 

innebär att all förmåga att ta in och lära in nya saker i minnet försvinner. Detta 

resulterar i minnesluckor som den alkoholberoende ständigt försöker dölja med 

fantasifulla och påhittade svar på frågor som ställs (Grefberg & Johansson, 2007). Ett 

annat problem som en överkonsumtion av alkohol kan ge är att riskerna ökar markant 

för olycksfall. Pga. nedsatt reaktionsmönster har de lätt för att ramla och därmed kan de 

få allvarliga skallskador (Kinney & Leaton, 1997). 

 

Psykiska effekter 

Alkohol och psykisk sjukdom går ofta hand i hand. Antingen kan man få 

alkoholproblem pga. sina tidigare psykiska problem eller så kan alkoholproblemen 

komma till följd av psykiska problem. Både bland män och kvinnor med 

alkoholproblem är depression två till tre gånger vanligare än hos andra. För att mildra 

de psykiska symptomen som uppstår, som t ex depression och ångest, används 

alkoholen i dämpande syfte och detta leder ofta till en ännu sämre psykisk hälsa 
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(Cullberg, 2003). En studie gjordes för att ta reda på hur den alkoholberoende upplevde 

sin vardag. De beskrev ångest som en frekvent, intensiv och plågsam känsla som ofta 

uppkom när de mindes händelser i deras liv som varit relaterade till alkoholen. I 

samband med dessa ångestkänslor upplevde även patienten ett självförakt, som gjorde 

att de drog sig undan socialt och levde sina liv mer isolerat från familj och vänner 

(Smith, 2004). 

Sociala effekter 

Enligt Cullberg (2003) finns två sociala följder av ett alkoholberoende. Det ena handlar 

om att man handlar impulsivt utan att tänka på konsekvenserna av sitt handlande och 

detta kan förstöra de relationer man lever i. Det andra handlar om att alkoholen gör att 

känslan av ansvar sänks och man får en nedsatt motivation till att vilja förändra sitt liv. 

 

En alkoholberoende är ofta belagd med skamkänslor pga. sina många misslyckanden 

och bakslag. Lögner och bortförklaringar till vänner och anhöriga tillhör vardagen, allt 

för att fly de snabbt försvårade relationerna. Många klarar inte längre av att fullfölja 

sina plikter i varken familjen eller arbetet (Cullberg, 2003). I studien som gjorts av 

Jakobsson, Hensing och Spak (2008) upplevde de alkoholberoende att när de inte längre 

hade någon kontroll över sitt drickande, utvecklade de känslor av skam och skuld pga. 

att de orsakade familj och närstående ett lidande. Då den alkoholberoende upplever att 

denne tappar eller riskerar att tappa kontakten med människor som står dem nära är 

skamkänslan ett faktum (Cullberg, 2003). När människan erfar skam har de svårt att 

uppleva sig som en helhet, och då är värdigheten hotad. När man inte blir sedd och 

accepterad för den man är och tankar och känslor inte längre spelar någon roll för andra, 

rasar helhetsupplevelsen och värdigheten kränks . Detta resulterar i att de inte längre 

förmår sig till att göra en livsstilsförändring (Wiklund, 2003). 

Sjuksköterskans roll 

Sjuksköterskan har en betydelsefull roll i mötet med patienten för att man ska få en 

fungerande vårdprocess. Relationen skall vara på ett mellanmänskligt plan där båda har 

samma värde och man visar varandra ömsesidig respekt. Viktigt är att sjuksköterskan 

ger respons på patientens känslor och tankar. Det är också av stor vikt att bemöta 

patienten på ett sätt som inte kränker dennes värdighet. När patienten upplever trygghet 

i mötet med sjuksköterskan blir vårdrelationen optimal. Patienten får då känslan av att 

denne har ett värde och betyder något (Wiklund, 2003). 

Enligt Nåden och Eriksson (2004) är det viktigt att man som sjuksköterska bemöter alla 

patienter oavsett diagnos och problem på ett sätt som inte är moraliserande och 

fördömande. Det är viktigt att man som sjuksköterska visar patienterna respekt så att de 

blir förstådda, sedda och accepterade utan att kränka deras värdighet. En sjuksköterska 

måste ta sig tid att lyssna på patienten och inte ifrågasätta denne om en förändring skall 

ske.  

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är målet att ge en god hälsa och vård på lika villkor för 

hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för 

den enskilda människans värdighet (Hälso- & Sjukvårdslagen, 2002). Sjuksköterskan är 
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också skyldig att följa föreskrifterna i den internationella etiska koden. Där finns fyra 

grundläggande ansvarsområden. Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa 

hälsa och att lindra lidande (http://www.icn.ch/icncodeswedish.pdf) 

 

PROBLEMFORMULERING 

Alkohol är ett av de mest använda beroendeframkallande medlen och därför ett av våra 

största folkhälsoproblem (Leissner, 1998). Ett alkoholberoende påverkar en människa 

på ett negativt sätt både psykiskt, fysiskt och socialt. Människor som är beroende av 

alkohol och som måste söka vård till följd av detta är ofta belagda av skuld, skam och 

värdelöshetskänslor (Cullberg, 2003). Om sjuksköterskor inte bemöter och 

kommunicerar med dessa patienter på ett respektfullt sätt kan känslorna förstärkas och 

vårdtiden bli ett lidande. Genom att se den unika människan bakom beroendet kan man 

istället bygga upp en vårdrelation baserad på ömsesidig tillit och respekt. 

 

Hur är bemötandet bland sjuksköterskor gentemot alkoholberoende patienter? Vad 

påverkar bemötandet, och varför? 

 

 

SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors bemötande av patienter med ett alkoholberoende. 

 

METOD    

Vi valde att göra en litteraturöversikt eftersom vi använde oss av både kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. Artiklar lästes och sammanfattades i en 

litteraturöversikt enligt Friberg (2006). En littaturöversikt innebär enligt Friberg (2006) 

att man skaffar sig en översikt om kunskapsläget inom ett visst problemområde. Våra 

sökningar gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och Medline. Några av artiklarna 

hittade vi i fulltext och andra fick vi söka efter via tidskrifter på biblioteket vid 

Högskolan i Borås. Många av artiklarna vi hittade var äldre än 10 år och därför inte 

aktuella att ha med i studien. Kriterierna var att artiklarna skulle vara publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter samt hålla en god kvalitet. Vi sökte både efter kvalitativa och 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. Fördelningen i resultatet blev tre kvalitativa och åtta 

kvantitativa vetenskapliga artiklar. 

 

Litteratursökning 

Vi använde oss av ett antal sökord i de olika databaserna och trunkerade vissa av dem. 

Några av de sökord som användes var; nurs, alcoholism, attitude och health care. Peer 

rewied och abstract var ikryssad och vi valde att läsa abstract på de artiklar som vi 

tyckte hade en passande titel. När vi läst abstract kunde vi här välja ut artiklar som 

verkade relevanta att ha med i vår studie. Det fanns inte så många artiklar som 

http://www.icn.ch/icncodeswedish.pdf
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överensstämde exakt med det vi ville ha och de flesta vi hittade var kvantitativa. Vi 

sökte också i andra studiers referenslistor och där fann vi tre stycken genom att söka i 

tidskrifterna vid biblioteket på Borås Högskola efter dessa. Vi hittade sammanlagt 13 

artiklar på dessa söksätt varav en av dem beställdes via biblioteket i Borås. (Se tabell 1)  

 

Tabell 1 Databassökning. 

Databas Sökord Antal träffar Använda artiklar 

Cinahl Nurs*, alcohol* & attitudes 44 1 

Medline Nurs*, alcoholism & health care 329 5 

Pubmed Alcoholism, nurs* & attitudes 134 2 

 

Kvalitetsgranskning  

Av de 14 artiklar som vi ansåg vara relevanta att ha med i vår studie lästes alla igenom 

med inriktning på resultatdelen och granskades med hjälp av Fribergs (2006) förslag på 

frågor vid granskning.  Tre artiklar exkluderades eftersom vi bedömde att de inte 

besvarade vårat syfte och problem. Dessa artiklar var heller inte ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. En av artiklarna handlade om sjuksköterskornas personliga 

kunskaper om alkohol. Denna artikel exkluderades eftersom den inte besvarade vårat 

syfte. 

 

Dataanalys 

Vi använde oss av Evans (2002) innehållsanalys när vi analyserade våra artiklar. Enligt 

Evans (2002) är det första steget i innehållsanalysen att analysera varje artikel med 

fokus på resultatet var för sig och försöka hitta nyckelfynd. Därefter skall likheter och 

skillnader jämföras. Likheterna man hittar sammanförs i olika teman och subteman. Det 

sista steget innebär att formulera det resultat man kommit fram till. 

 

De 11 artiklar vi valde att ha med i vår studie lästes med en öppenhet noggrant igenom 

för att få ett helhetsperspektiv och för att garantera oss om att de överensstämde med 

vårat syfte. Vår nästa uppgift blev att söka efter nyckelfynd i texten som vi kunde 

använda oss av. När vi hade hittat våra nyckelfynd var nästa steg att ta ut skillnader och 

likheter. Teman och subteman växte sedan fram från våra nyckelfynd. Våra olika 

huvudteman blev; Mötet mellan patient och sjuksköterska och kunskap påverkar 

vårdandet. Under dessa huvudteman tillkom också sex stycken subteman. Nedan i tabell 

två följer två av våra nyckelfynd och de teman och subteman som uppkom. 

 

Tabell 2.  

Nyckelfynd Subtema Tema 

Att ha en öppen och ärlig 

kommunikation är viktigt 

för vårdandet 

Att bemöta och våga 

samtala om patientens 

beroende 

Mötet mellan patient och 

sjuksköterska 

Det är viktigt att ha rätt 

kunskap i mötet med 

patienten 

Att behöva mer kunskap Kunskap påverkar 

vårdandet 
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RESULTAT 

Nedan i tabell 3 presenteras resultatet i teman och subteman. 

 

Tabell 3.  

Tema Subtema 

Mötet mellan patient och sjuksköterska Att bemöta och våga samtala om 

patientens beroende 

 

Att inte våga samtala om patientens 

beroende 

 

Att kunna prioritera och ta sig tid 

Kunskap påverkar vårdandet Att behöva mer kunskap 

 

Psykiatrisjuksköterskorna är tryggare i sin 

roll 

 

Att vilja lära 

 

Mötet mellan patient och sjuksköterska 

En sjuksköterskas bemötande av en alkoholberoende patient är avgörande för patientens 

välbefinnande. Att ha en öppen och ärlig kommunikation och ta sig tid ansåg många 

sjuksköterskor vara deras skyldighet. Ett hinder för sjuksköterskorna var att få tiden att 

räcka till. Därför bortprioriterades många av dessa patienter. Att våga ställa personliga 

frågor till patienten om deras beroende fanns det delade meningar om huruvida man 

skulle göra det eller inte.  

 

Att bemöta och våga samtala om patientens beroende 

Sjuksköterskorna i studien Wadell och Skärsäter (2007) hade olika sätt att bemöta 

patienterna. De menade på att de inte hade några bestämda regler på avdelningen över 

hur man skulle bemöta en beroende patient, och det var därför upp till var och en av 

sjuksköterskorna att själva avgöra hur de på bästa sätt skulle bemöta patienterna för att 

kunna tillmötesgå allas olika behov. En del av sjuksköterskorna tyckte att ett kognitivt 

bemötande var det bästa, oavsett patientens behov. Andra sjuksköterskor trodde mer på 

ett konfronterande bemötande, eftersom patienten då var tvungen att själv ta ett större 

ansvar för sitt beroende och dess konsekvenser.  

 

Det fanns sjuksköterskor som bemötte sina patienter som offer som inte ansågs skyldiga 

till att ta ett ansvar för sitt beroende. Detta sätt betraktades som medlidsamt, då 

patienten ansågs vara i ett stort behov av omsorg eftersom många av de 

alkoholberoende patienterna i studien också var deprimerade. Sjuksköterskorna tyckte 
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dock det viktigaste av allt var att bemöta patienterna med ärlighet och respekt, att alltid 

vara tydlig och rak, och att våga ställa frågor direkt till patienten. (Wadell, et al. 2007) 

 

Att kunna ha en öppen och ärlig kommunikation om patientens alkoholvanor och 

konsumtion ansågs av många sjuksköterskor vara av stor betydelse och mening. Två 

studier (Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen, & Seppä, 2001; Aalto, Pekuri, & Seppä 

2001) visade att sjuksköterskor var positiva till detta och upplevde det inte som något 

problem. Sjuksköterskorna tyckte det var ett bra sätt att ta reda på om patienten hade 

problem med alkoholen genom att ställa frågan rakt ut. I studien som Aalto, et al. gjort 

(2001) visade det sig att 67 procent hade en öppen diskussion med patienterna och detta 

var något de ansåg sig ha erfarenhet av att ha. Enligt Wadell, et al. (2007) var 

sjuksköterskorna medvetna att om de undvek att diskutera patientens alkoholmissbruk 

tills patienterna själva kände sig redo så väcktes ett förtroende till sjuksköterskan hos 

patienten. Sjuksköterskorna förstod även att de skulle ge patienten tid för att bygga upp 

ett självförtroende. På detta vis fick de en vårdrelation byggd på tillit som gjorde att 

patienten sedan kunde berätta mer öppet om sina problem. 

 

”Talking, good communication, and really taking time-it´s very important to sit down 

and talk, win their trust- it makes them open up. When they see that somebody cares and 

devotes time to them, is not in a hurry, and takes it slow and easy. (Wadell & Skärsäter, 

2007, s. 1130) 

 

Att inte våga samtala om patientens beroende 

I Johansson, Bendtsen och Åkerlind (2002) visade det sig att det fanns sjuksköterskor 

som ogärna diskuterade patientens alkoholvanor öppet. Detta motiverade de med att de 

ansåg att patientens vanor var en privat angelägenhet och ungefär hälften av de 

tillfrågade sjuksköterskorna tyckte att patienterna reagerade negativt på frågor om deras 

alkoholvanor. Sjuksköterskorna i denna studie upplevde också att de oftare frågade 

patienterna om deras alkoholvanor när de trodde att deras hälsa var påverkad negativt. 

Om de inte kunde koppla samman patientens sjukdomstillstånd med en 

alkoholkonsumtion ställdes frågan mer sällan (Johansson, et al. 2002). Många av 

sjuksköterskorna tyckte att patienternas reaktioner när de tillfrågades om sina 

alkoholvanor var negativa. En av anledningarna var att sjuksköterskorna trodde att 

patienterna skämdes och kände sig besvärade. Ett annat hinder för att diskutera 

alkoholkonsumtion med patienterna var att många av sjuksköterskorna upplevde att de 

inte fick ärliga och uppriktiga svar (Lock, Kaner, Lamont och Bond 2002)  

 

Att prioritera och ta sig tid 

I studien av Happell, Carta och Pinikahana (2002) tyckte nästan alla sjuksköterskorna 

att det tillhörde deras yrkesroll och skyldighet att ta sig an patienter med 

alkoholproblem samt att bemöta och hjälpa dessa med stöd, råd och information. Enligt 

Aalto, et al. (2001) och Kääriäinen, et al. (2001) framkom att de flesta av 

sjuksköterskorna ansåg att behandling av patienter med ett alkoholberoende i ett tidigt 

skede var en lämplig arbetsuppgift.  
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Trots att den största delen sjuksköterskor i studien (Johansson, et al. 2002) var 

övertygade om att denna vård både krävde tid och rätt kunskap var attityden ändå att det 

kändes både tacksamt och lönande. Samtidigt menade mer än hälften av 

sjuksköterskorna att bristen på tid och resurser var ett hinder i den vardagliga vården. 

Mindre än hälften indikerade också att medpatienterna på avdelningen blev lidande, 

eftersom patienter med alkoholproblem tar upp mycket tid (Johansson, et al. (2002). 

 

De flesta av sjuksköterskorna i studien Lock, et al. (2002) hade ingen specifik 

utbildning och erfarenhet i beroendevård. Detta ledde till att patienterna inte fick den 

uppmärksamhet de behövde och att de inte var högt prioriterade. En del tyckte ändå att 

detta var ett växande problem och att de ändå borde prioriteras. Patienter med 

dubbeldiagnoser såsom alkoholism och depression hade enligt Wadell (2007) en lägre 

prioritet, och deras vårdtid kunde ibland vara kortare än vad som behövdes. 

 

Kunskap påverkar vårdandet 

Att som sjuksköterska känna att man har god kunskap är ytterst viktigt och detta 

påverkar ofta en sjuksköterskas självkänsla. Det leder också till en trygghet och säkerhet 

som påverkar patienterna på ett positivt sätt. Många sjuksköterskor ansåg att de inte 

hade tillräcklig kunskap men var villiga och intresserade av att få mer utbildning i 

ämnet. Psykiatrisjuksköterskor däremot kände sig trygga i sin yrkesroll. Därför hade de 

ett bättre bemötande gentemot den alkoholberoende patienten. 

 

Att behöva mer kunskap 

Studierna (Happell, et al. 2002; Aalto, et al. 2001; Owens, Gilmore & Pirmohamed, 

2000; Johansson, et al. 2002; Kääriäinen, et al. 2001 och Willaing & Ladelund, 2005) 

visar på att sjuksköterskor generellt hade för låg kunskap och kompetens för att kunna 

erbjuda rätt vård. Enligt studier som Johansson, et al. (2001) och Aalto, et al. (2001) 

gjort medgav sjuksköterskorna att de tyckte det var mycket svårt att upptäcka ett 

beroende och att göra ett ingripande i ett tidigt skede. Det var endast ett fåtal i de två 

studierna där sjuksköterskorna ansåg sig veta hur de skulle gå tillväga och vad en 

behandling skulle innehålla. Det visade sig i studien (Happell & Taylor, 1999) att 

sjuksköterskor som fick in patienter med alkoholproblematik till allmänavdelningar 

skickade patienten direkt till psykiatriska avdelningen oavsett vad de egentligen sökte 

vård för. Detta för att de inte visste hur de skulle bemöta patienten. 

 

 När det gällde vård vid avgiftning och vid överdos var den upplevda kompetensen låg 

och sjuksköterskorna visste inte alls hur de skulle agera (Happell, et al. (2002). 

 

En viktig fråga som ställdes av Aalto, et al. (2001) var om sjuksköterskorna kände sig 

säkra på om de hade rätt kompetens till att motivera sina patienter till att genomgå den 

rätta behandlingen. Bara drygt hälften av de tillfrågade sjuksköterskorna svarade att de 

kände sig helt säkra på hur de skulle kunna motivera patienten till detta. När det gällde 

sjuksköterskornas färdigheter att kunna motivera patienterna att sluta dricka eller ändra 

sitt beteende (Kääriäinen, et al. 2001) svarade endast 18 procent att de visste hur de 

skulle gå tillväga och lika få sa sig kunna motivera patientens dryckesmönster på ett bra 

sätt. 
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Enligt Kääriäinen, et al. (2001) framkom att många i studien hade svårt för att 

strukturera upp frågor till patienten. De kände heller inte till något formulär som var 

utvecklat för att känna igen och kartlägga ett beroende av alkohol. Att det finns ett 

frågeformulär som heter Audit och som är gjort för att identifiera alkoholberoende hade 

få av sjuksköterskorna hört talas om (Aalto, et al. (2001). 

 

Några sjuksköterskor i undersökningen Lock, et al. (2002) sa sig känna sig förvirrade 

och osäkra på vad som var det rekommenderade veckointaget av alkohol. De visste inte 

vilka riktlinjer som skulle följas och hade inte heller uppdaterat sig på det senaste. Detta 

resulterade i att sjuksköterskorna kände sig osäkra i att ge råd till behövande patienter. 

Sjuksköterskor blev tillfrågade (Owens, et al. 2000) om vad de trodde var en lagom 

mängd alkohol att inta under en vecka. Det visade sig att den mängd de trodde var 

lagom var över riktlinjer från ”Health of the Nation”, alltså Sveriges motsvarighet till 

folkhälsoinstitutet. Hälften var övertygade om att de hade korrekt information avseende 

måttligt drickande att ge till patienterna, men många av dem gav felaktig information, 

vilket blev missvisande.  

  

 

Psykiatrisjuksköterskor är tryggare i sin yrkesroll 

Vad som tydligt framgått är att sjuksköterskorna är i behov av ytterligare utbildning för 

att kunna ge en så bra vård som möjligt. En annan aspekt som också tydligt visat sig är 

att psykiatrisjuksköterskor huvudsakligen hade en mer positiv inställning till att vårda 

alkoholberoende patienter. De uttryckte att de kände sig mer självsäkra i sin yrkesroll 

och de kände att deras utbildning var tillräcklig (Happell, et al. 2002; Aalto, et al. 2001; 

Owens, et al. 2000; Kääriäinen, et al. 2001; Willaing och Ladelund 2005). Enligt 

Willaing och Ladelund (2005) var även attityderna hos psykiatrisjuksköterskor bättre, 

eftersom deras utbildning anses mer lämpad. De sa även oftare att deras jobb kändes 

spännande och givande. I studien (Happell, et al. 1999) studie visade det sig att 

sjuksköterskor som arbetade på en avdelning för drog- och alkoholberoende gärna 

delade med sig av sina färdigheter till andra sjuksköterskor på andra inrättningar.   

 

Det har visats i Vadlamudi, Adams, Hogan, Wu och Wahid (2008) och Happell och 

Taylor (2001) studier att de sjuksköterskor som hade fått mer utbildning i 

drogrelaterade problem och hur de skulle agera, hade en positivare attityd till att vårda 

alkoholberoende patienter. Detta eftersom de inte längre upplevde att det fanns några 

svårigheter och att de kunde bemästra alla situationer. Dessa sjuksköterskor kände sig 

säkra och bekväma i sin roll och kunde därför ge en bättre omvårdnad. De hade också 

mer kunskap om bemötandet och behandlingen av en alkoholberoende patient samt 

kände sig mer självsäkra i att vårda dessa personer. Enligt Happell, et al. (1999) ansåg 

de sjuksköterskor som hade fått mer utbildning i beroendevård samt de som var 

psykiatrisjuksköterskor att de var mer anpassade för yrket. Detta för att de upplevde att 

den alkoholberoende patienten ofta är i behov av psykiatrisk vård, och inte enbart 

medicinsk. 
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Att vilja lära 

Studien som gjorts av Owens, et al. (2000) visade att majoriteten av de tillfrågade 

sjuksköterskorna skulle tycka att det var bra om en utbildning kring ämnet erbjöds för 

att på så vis bli mer kompetenta, förstående och involverade i patientens 

sjukdomstillstånd. Trots den dominerande positiva inställning till att vilja vårda ansåg 

de att dessa patienter inte passade in på allmänsjukhus, då de troligtvis skulle få bättre 

vård på avdelningar specialiserade på alkoholberoende. 

 

I studien av Johansson, et al. (2002) bedömde sjuksköterskorna själva att deras 

färdigheter inte var helt tillfredsställande. Enligt Happell, et al. (2002) indikerade nästan 

hälften att de hade brist på kunskap för att kunna vårda patienter med ett 

alkoholberoende och nästan en femtedel medgav att de helt saknade expertis och 

utbildning. I studien Kääriäinen, et al. (2001) ansåg majoriteten av sjuksköterskorna att 

ytterligare kännedom och utbildning var nödvändigt. Enligt Owens, et al. (2000) sa 

nästan alla att de gärna tog emot mer utbildning om möjligheten gavs. Främst ville de 

ha mer utbildning i hur man ger råd och stöd till missbrukande patienter och hur man får 

en bra vårdrelation. 

 

Det framkom att deltagarna i studien som gjorts av Vadlamudi, et al. (2008) fick 

genomgå en kurs på fyra timmar. De fick också svara på ett frågeformulär både före och 

efter kursen. Analys av data visade sedan på en skillnad i sjuksköterskornas attityder, 

trygghet och självförtroende avseende alkoholberoende och dess behandling. T.ex. steg 

procentsatsen bland sjuksköterskor som rapporterade att de alltid kände sig trygga i att 

förstå patientens vilja att ändra sitt beteende från 8,3 till 23,5 procent efter en kurs på 

fyra timmar. 

 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Vår önskan var att göra en kvalitativ studie eftersom vi trodde att det skulle spegla det 

ämne vi valt bäst. Allteftersom vi sökte artiklar insåg vi att det skulle bli svårt eftersom 

det inte fanns så mycket kvalitativ forskning i ämnet. Vår tanke från början var att 

arbetet skulle spegla hur sjuksköterskors bemötande var gentemot alkoholberoende men 

vi fick också ta med i vår studie hur psykiatrisjuksköterskors perspektiv och bemötande 

var eftersom det var mest forskat på det området. Ett exklusionskriterie vi hade var att 

sortera bort de artiklar som var mer än 10 år gamla. Detta för att få en så aktuell studie 

som möjligt.  I några av artiklarna var det ett lågt deltagande, trots att väldigt många 

blivit tillfrågade om att vara med i studien. Vi valde ändå att ha med dessa artiklar pga. 

att de inte skilde sig nämnvärt mot våra andra artiklars resultat. Studierna i resultatet var 

gjorda på olika sjukhusinrättningar och de valda artiklarna kom från olika länder och 

världsdelar. Vi kunde naturligtvis prövat att söka i andra databaser och använt oss av 

fler sökord men resultatet vi fick fram av de artiklar som tillslut valdes tyckte vi 

speglade vårt problem bra. Efter att ha lagt ner mycket tid på sökandet av relevanta 

artiklar fick vi fram åtta kvantitativa och tre kvalitativa artiklar som vi kände oss nöjda 

med och som vi insåg skulle besvara vårt syfte. Vi valde att göra en litteraturöversikt då 
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detta kändes mest lämpad eftersom vi hittat både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

som skulle besvara vårat syfte. 

 

Att få fram teman till vårt resultat var inte svårt, eftersom vi ganska snabbt märkte hur 

artiklarnas resultat var uppbyggda och vad de hade för inriktning. De två teman vi valde 

upplevde vi var breda och det var därför svårt att hitta subteman som var heltäckande. 

 

Resultatdiskussion  

Innan vi började med vår litteraturstudie hade vi många tankar och funderingar. Vi 

trodde att bemötandet hos sjuksköterskorna skulle vara sämre gentemot dessa patienter.  

Detta eftersom vi båda haft praktik och arbetat på allmänavdelningar där det 

förekommit alkoholberoende patienter. Den verklighet vi upplevde var att det var 

många sjuksköterskor som tyckte att dessa patienter var felplacerade och vi fick båda 

känslan av att de gärna skickade dem vidare till en psykiatriavdelning så fort som 

möjligt. När vi nu gjort denna studie har vi fått en uppfattning om varför de agerade 

som de gjorde.  

 

Willaing & Ladelund (2005) och många andra studier påvisade att sjuksköterskor hade 

för låg kunskap för att kunna erbjuda en god vård. I vår studie framgick att 

sjuksköterskor generellt hade en brist på kunskap och detta påverkade deras bemötande, 

attityd och omvårdnad av patienten. Resultatet visade även att de fanns ett uttalat behov 

av mer utbildning för att kunna ge en bättre vård och således ett bättre bemötande av 

patienterna. Nästan alla sjuksköterskor ville ha mer utbildning för att slippa känna sig 

osäkra, otrygga och rädda för att bemöta dessa patienter.  

 

Att vara sjuksköterska och inte känna sig säker och trygg i sin yrkesroll gentemot 

alkoholberoende patienter måste vara oerhört påfrestande. Det måste även kännas 

jobbigt att veta att den vård man som sjuksköterska erbjuder inte är tillräcklig. Det 

intressanta i resultatet var att nästan alla sjuksköterskor var mer än villiga att lära sig 

mer om ämnet, om tillfälle erbjöds. Då kan man ju dra den slutsatsen, att det kan vara 

av ekonomiska skäl det inte ges eller prioriteras kurser/utbildning i ämnet. Som vi tar 

upp i bakgrunden kan man stöta på denna patientgrupp överallt inom vården. Därför 

kanske en prioritering inom detta ämne skulle komma att gynna alla parter. I slutändan 

kanske detta skulle vara mer ekonomiskt sett ur ett långsiktigt perspektiv. Genom att ha 

en kompetent och kunnig personal inom ämnet skulle kanske felbehandlingar och 

återbesök kunna reduceras samt antalet nöjda patienter stiga. 

 

 

En bred kunskap inom området kan ge en djupare förståelse hos sjuksköterskan för den 

alkoholberoende och dennes problematik. Vi tror att patienten känner mer tillit och 

trygghet till personal som bär på kunskapen som gör att de kan agera på ett 

professionellt sätt i varje specifik vårdsituation. En sjuksköterska med ett bra 

bemötande kan få en patient att känna värdighet och på så sätt vinna dennes tillit. Enligt 

Pajnkihar (2009) innebär tillit att sjuksköterskan har professionell kunskap och 

kompetens samt förstår sina patienter i deras sjukdom och hälsa. I studien som skrevs av 

Pajnkihar beskriver patienterna hur viktigt det är att de blir bemötta på rätt sätt för att de 
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ska kunna känna förtroende till sjuksköterskan och att det ofta går hand i hand med 

kunskapen som en människa besitter. 

 

” Trust is one of the most important, complicated and sophisticated human feelings. It is 

conditioned by so many unconscious and conscious elements of the human psyche that it 

cannot be taught. You simply feel or do not feel it. It is surely first conditioned by the 

personality of individuals then by their education, experiences and culture, which 

condition their behaviour and ways of dealing with people. The more tolerant and open 

the person is, the greater the trust he or she stirs in me” (Pajnkihar, 2009 s.52) 

 

 

I en vårdrelation används empati som ett redskap för att vårdaren skall skapa en relation 

som ska få patienten att känna trygghet och stöd (Wiklund, 2003). Enligt Pajnkihar 

(2009) beskrivs empati som det mest centrala begreppet i en vårdrelation. Att göra sitt 

bästa för att försöka sätta sig in i patientens livsvärld och att försöka förstå och bekräfta 

patientens känslor är en mycket central del i vårdandet. 

 

Det var inte någon av studierna som visade på ett fördömande bemötande och 

förhållningssätt. Vad som framgick i resultatet var däremot att den överhängande 

inställningen till att vårda dessa patienter var positiv.  Det verkade således inte handla 

om en negativ attityd från sjuksköterskan, utan om rädsla och brist på kunskap.  

Resultatet i vår studie var inte som vi förväntat oss. Vi upplevde verkligheten på ett 

annat sätt än sjuksköterskorna i studien gjorde. Vi har upplevt situationer inom vården 

där inställningen varit negativ. Vi tyckte därför det var intressant att läsa så många 

artiklar där sjuksköterskornas inställning och attityd var positiv. Vi hittade dock en 

artikel där attityden till att vårda alkoholberoende patienter var negativ. Det framkom i 

Johansson, Åkerlind & Bendtsen (2005) att sjuksköterskorna i studien hellre vårdade de 

patienter som hade ett lindigt beroende. Sjuksköterskorna engagerade sig helst inte i de 

patienter som hade grava alkoholproblem med tydliga och svåra symtom av sin 

sjukdom. Den nya information som framkom tyckte vi var av intresse eftersom 

sjuksköterskorna nu lade de alkoholberoende patienterna i två ”fack”. Dessa två fack 

var lindrigt alkoholberoende och gravt alkoholberoende. I de andra studierna vi granskat 

rangordnades inte patienternas alkoholberoende utan de benämndes bara som ”en 

alkoholberoende patient”. Vi tror att det kan vara fler som har en negativ attityd mot de 

som är gravt alkoholberoende. Detta kanske beror på att dessa patienter kan vara ganska 

svåra att vårda och hantera, då de ibland kan upplevas som arga, våldsamma eller inte 

samarbetsvilliga.  

 

Vi är helt övertygade om att en sjuksköterskas attityd kan påverkas eller ändras. En 

sjuksköterskas personliga eller tidigare erfarenhet av alkohol och alkoholberoende kan 

säkerligen ligga till grund och påverka bemötande och attityd. Nya erfarenheter och ny 

kunskap kan få nästan alla människor att ändra inställning, då vi ständigt får nya 

intryck. Vi tror även att vad som krävs för att ändra sin attityd är en öppenhet och 

mottaglighet för en förändring.  
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När vi båda varit ute i olika verksamheter och arbetat samt gjort vår praktik har vi 

uppmärksammat att det på många ställen inom psykiatrin finns tid efter varje arbetspass 

för reflektion. Innan arbetspasset är slut sätter sig all personal tillsammans och går 

igenom vad som hänt under dagen. Man diskuterar och delar med sig av de upplevelser 

man varit med om. Detta tror vi skulle gynna många sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal eftersom vi tror att man skulle kunna få mer erfarenhet och råd i hur man 

skall bemöta alkoholberoende patienter. Genom att reflektera och få höra andras 

erfarenheter och synpunkter tror vi man kan höja kompetensen på olika arbetsplatser. 

Vår uppfattning av en bra sjuksköterska är att ha en god kompetens inom det område 

man utövar samt att ha ett patientanpassat bemötande. Detta tror vi kan vara två av de 

viktigaste grundläggande delarna i vårt framtida yrke som sjuksköterskor. 
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Bilaga 1 Litteraturöversikt. 

 
Art. 

Nr. 

Artikel Perspektiv Syfte Metod Resultat 

1 Titel: Negative 

attitudes towards 

clients with drug 

and alcohol 

related problems: 

Finding the 

elusive solution. 

Författare: 

Happell, B & 

Taylor, C 

Årtal:2001 

Tidskrift: 
Australian and 

New Zealand 

Journal of Mental 

Health Nursing 

Sjuksköterskans 

perspektiv 

Syftet var att se om 

det fanns en 

skillnad i attityd vid 

vård av patienter 

med drog- och 

alkoholproblem 

mellan 

sjuksköterskor som 

hade hjälp av en 

specialistklinik och 

de som inte hade 

hjälp därifrån. 

Kvantitativ metod. Ett 

frågeformulär där 106 

stycken deltog skickades 

till ett randomiserat 

antal sjuksköterskor I 

Melbourne, Victoria, i 

Australien.  

Sjuksköterskor som fick 

hjälp av en 

specialistklinik hade ett 

bättre självförtroende och 

en bättre attityd mot den 

alkoholberoende 

patienten,  än de som inte 

hade kontakt och hjälp av 

en specialistklinik. 

 

2 Titel: Nurses 

knowledge, 

attitudes and 

beliefs regarding 

substance use: A 

questionnaire 

survey. 

Författare: 
Happell, B., 

Carta, B. & 

Pinikahana, J. 
Årtal:2002 

Tidskrift: 
Nursing and 

Health Science. 

Sjuksköterskans 

perspektiv 
Att belysa hur viktigt 

det är med rätt 

utbildning hos dem 

som skall vårda 

patienter med både 

ett alkoholberoende 

och psykisk ohälsa. 

Studien ingick i ett 

program för att 

förbättra vården till 

de som har 

dubbeldiagnos. 

Kvantitativ metod. 134 

stycken deltog i en ett 

projekt som handlade 

om hur viktig utbildning 

för personalen är. 

Projektet utfördes i 

Melbourne och Viktoria. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att dessa 

patienter var 

svårbehandlade och att de 

saknade en utbildning 

som skulle göra att de 

kände sig mer trygga i 

arbetet med 

alkoholberoende 

patienter. 

3 Titel: Nurses 

attitudes, beliefs 

and confidence 

levels regarding 

care for those 

who abuse 

alcohol: Impact of 

educational 

intervention. 

Författare: 
Vadlamudi, R., 

Adams, S., 

Hogan, B., Wu, 

T. & Wahid, Z. 

Årtal:2008 

Tidskrift: Nurse 

education in 

practice. 

Sjuksköterskans 

perspektiv 
Utvärdering av 

effekt/förbättring av 

en kurs/utbildning 

om 

alkoholproblematik. 

Kan de förbättra sin 

attityd och 

inställning? 

Kvantitativ metod. 

181 sjuksköterskor 

deltog i en 4-timmars 

utbildning. Före och 

efter utbildningen fick 

de svara på en enkät 

med 100 frågor. 

Sjuksköterskorna visade 

en klar förbättring efter 

kursens slut. Utbildningen 

gav dem trygghet och de 

fick en bättre inställning 

till den beroende 

patienten. 

4 Titel: Primary 

health care nurses 

and physicians 

attitudes, 

knowledge and 

beliefs regarding 

brief intervention  

for heavy 

Sjuksköterskans 

perspektiv 
Att utreda vilka 

svårigheter en 

sjuksköterska 

upplever i samband 

med att vårda en 

alkoholberoende och 

varför de 

uppkommer. 

Kvantitativ metod. Ett 

frågeformulär mailades 

ut till alla sjuksköterskor 

och läkare i två finska 

städer. 167 

sjuksköterskor samt 84 

läkare deltog i studien. 

Sjuksköterskorna ansåg 

att deras ej tillräckliga 

kunskap var det största 

hindret. Läkarna ansåg sig 

vara bättre på att ingripa 

tidigare i ett beroende  än 

sjuksköterskorna. 
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drinkers. 

Författare: 
Aalto, M., Pekuri, 

P. & Seppä, K. 

Årtal:2001 

Tidskrift: 
Addiction 

5 Titel: General 

practice nurses` 

knowledge of 

alcoholuse and 

misuse: A 

questionaire 

survey. 

Författare:  
Owens, L., 

Gilmore. & 

Pirmohamed, M 

Årtal:2000 

Tidskrift: 
Alcohol and 

alcoholism 

Sjuksköterskans 

perspektiv 
Syftet är att 

undersöka hur 

sjuksköterskors 

kunskap och 

attityder är gentemot 

alkoholberoende 

patienter. 

Kvantitativ metod. Ett 

frågeformulär skickades 

ut till 132 sjuksköterskor 

I Liverpool. 

Sjuksköterskorna ansåg 

att de gärna gav råd 

avseende ett måttligt 

drickande och ville vara 

involverade i deras vård. 

Dock ansåg många att de 

saknade kunskap för att 

ge råd. 

6 Titel: Early 

intervention for 

problem drinkers: 

readiness to 

participate among 

general 

practitioners and 

nurses in swedish 

primary health 

care. 

Författare: 
Johansson, K., 

Bendtsen, P. & 

Åkerlind, I 
Årtal:2002 

Tidskrift: 
Alcohol and 

alcoholism 

Sjuksköterskans 

perspektiv 
Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors och 

allmänläkares 

attityder och 

kunskap gällande att 

kunna identifiera och 

ingripa tidigt vid ett 

alkoholberoende. 

Kvantitativ metod. 65 

allmänläkare och 141 

sjuksköterskor i södra 

Sverige svarade på ett 

frågeformulär med 28 

frågor. 

Sjuksköterskorna ansåg 

att deras kunskap inte 

räckte till. De ansåg även 

att bristen på tid och 

resurser var ett faktum. 

7 Titel: Opinions 

on alcoholrelated 

issues among 

professionals in 

primary, 

occupational, and 

specialized health 

care. 
Författare: 
Kääriäinen, J., 

Sillanaukee, P., 

Poutanen, P. & 

Seppä, K 
Årtal:2001 

Tidskrift: 
Alcohol and 

alcoholism 

Sjuksköterskans 

perspektiv 
Att utreda om det 

fanns skillnader i 

attityder och 

kunskaper på 

avdelningar hos 

sjukvårdspersonal 

vid mötet med den 

alkoholberoende 

patienten. 

Kvantitativ metod. Ett 

frågeformulär skickades 

ut till 139 enheter i ett 

stort sjukvårdsdistrikt i 

Finland. 186 av de 473 

tillfrågade var med i 

studien som bestod av 

40 svarsalternativ. 

Psykiatrisjuksköterskor  

hade bäst attityd och mest 

kunskap. 

Allmänsjuksköterskornas 

kunskap var medel och 

kirurgsjuksköterskornas 

var sämst. 

8 Titel: Nurse 

Counseling of 

patients with an 

overconsumption 

of Alcohol. 

Författare: 

Sjuksköterskans 

perspektiv 
Utreda om det finns 

brist på utbildning 

hos sjuksköterskor 

och om de själva 

bedömer att det är 

så. 

Kvantitativ metod. Ett 

frågeformulär som 

skickades hem till 

anställda vid ett 

universitetssjukhus I 

Köpenhamn. 

Sjuksköterskorna ansåg 

sig behöva mer 

utbildning.  
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Willaing, I. & 

Ladelund, S. 
Årtal:2005 

Tidskrift: Journal 

of Nursing 

Scholarship 
9 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  
Årtal:2002 

Tidskrift: Journal 

of Advanced 

Nursing 

Sjuksköterskans 

perspektiv. 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

attityder och vana 

när det gäller att 

ingripa tidigt i ett 

alkohoberoende. 

 

Kvalitativ metod. 

Intervjuer gjordes med 

24 sjuksköterskor som 

nyligen deltagit i en kurs 

om alkohol och 

beroende.   

Sjuksköterskorna hade 

många chanser att 

engagera sig i den 

alkoholberoende patienten 

och att ingripa men de 

hade fått för lite 

förberedelse till detta. 

Därför kände sig både 

sjuksköterskorna och 

patienterna förvirrade och 

känslomässigt ostabila i 

sitt möte. 

10 Titel: “ We may 

be different, but 

we are still 

nurses”: An 

exploratory study 

of drug and 

alcohol nurses in 

Australia. 

Författare: 
Happell, B & 

Taylor, C 
Årtal:1999 

Tidskrift: Issues 

in Mental Health 

Nursing. 

Sjuksköterskans 

perspektiv. 

Syftet var att se om 

sjuksköterskorna 

som arbetade på 

specialistavdelning 

med kunskap i 

alkoholberoende 

kunde stödja och 

informera andra 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ metod. 

Intervju med sex 

sjuksköterskor på en 

avdelning för 

alkoholberoende i 

Victoria, Australien. 

De sjuksköterskor som 

hade mer utbildning och 

mer erfarenhet kunde dela 

med sig av information 

och kunskap till 

sjuksköterskor på andra 

inrättningar. 

11 Titel: Nurses 

experiences of 

caring for patients 

with dual 

diagnosis of 

depression and 

alcohol abuse in 

general 

psychiatric 

setting. 

Författare: 
Wadell, K & 

Skärsäter, I 
Årtal:2007 

Tidskrift: Issues 

in Mental Health 

Nursing. 

Sjuksköterskans 

perspektiv, 

Syftet var att 

beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda patienter med 

dubbeldiagnoser. 

Depression och 

alkoholism. 

Kvalitatativ metod.  

Intervju med 11 

sjuksköterskor på 3 

sjukhus i Sverige. 

Sjuksköterskorna i 

studien ville och behövde 

mer kunskap och 

utbildning för att kunna 

bygga upp en vårdrelation 

med sina patienter. 
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