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Abstrakt       
 
Alkohol är den drog som används mest i Sverige, antalet missbrukare ökar ständigt 
och alkoholism ses som en av de största folkhälsosjukdomarna i världen. Syftet med 
litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskans behov av utbildning i alkohol-
frågor för att kunna arbeta med patienter med alkoholproblem. Artiklar granskades 
samt analyserades och relevant material extraherades för att sedan sorteras under tre 
olika kategorier. Resultatet visade på att sjuksköterskor hade fått lite utbildning inom 
området alkohol, vilket resulterat i att patienter hade fått felaktig rådgivning. Sjuk-
sköterskor tyckte att det var mer krävande att jobba med patienter med alkoholpro-
blem än andra patientgrupper. Ett utfall av resultatet var att sjuksköterskor ställde sig 
positiva till mer utbildning inom ämnet. I diskussionen kom författarna fram till att 
utbildning var en viktig faktor för att förbättra sjuksköterskors kunskap, förmåga att 
kunna identifiera och ge rådgivning till patienter med alkoholproblem. Utbildning 
visade sig vara en nyckelkomponent för att sjuksköterskan skulle kunna användas 
som en viktig resurs i arbetet mot alkoholismen.    
 
 
Nyckelord: Alkoholvanor, Attityder, Kunskap, Rådgivning.  
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INLEDNING 

 

Vi har båda varit med om situationer där vi upplevt sjukvårdspersonalens negativa 

attityd gentemot patienter med alkoholproblem. Denna grupp kommer vi som blivan-

de sjuksköterskor komma i kontakt med och vi tror att sjuksköterskan skulle behöva 

mer kunskap för att vårda denna patientgrupp. Vi har undrat om sjuksköterskans atti-

tyd kan ha något samband med kunskap och är det i så fall så att brist på kunskap le-

der till otrygghet i vårdandet vilket i sin tur yttrar sig i negativ attityd? Påverkar ut-

bildning även om frågan om alkoholkonsumtion tas upp med patienten vilket kanske 

även i sin tur kan resultera i att man inte upptäcker riskkonsumtion i tid?  

 

 

BAKGRUND 

 

Alkohol är den drog som används mest i Sverige. Alkoholberoende leder ofta till so-

ciala problem inom familjen och på arbetsplatsen. Alkoholproblem finns inom alla 

åldrar, yrkesgrupper och sociala sammanhang. Kanske går tanken främst till mannen 

på parkbänken när man tänker på människor som är beroende av alkohol. Missbruket 

syns inte alltid utåt utan kan ofta ske i det fördolda (URL 4). Mellan 10 och 14 pro-

cent av befolkningen beräknas vara alkoholberoende någon period under livet. Den 

totala alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat med 33 % mellan 1995 och 2005 

(URL 2). Antalet missbrukare ökar ständigt och alkoholism ses idag som en av de 

största folkhälsosjukdomarna i världen. I en studie gjord i Brasilien framkom det att 

så många som 20-25 % av de som söker vård beräknas vara alkoholister (Pillon, Vil-

lar-Luis & Laranjeira, 2003).  

 

Skador till följd av alkoholanvändning är ett av västvärldens största folkhälsopro-

blem, bara i Sverige beräknas ca 6000 personer årligen avlida i alkoholrelaterade ska-

dor (Heilig, 2004, s. 48). I Sverige beräknas det att 20-25 % av de som tas in på sjuk-

hus lider av sjukdomar som direkt eller indirekt orsakats av alkohol (Nordén, 1996, s. 

665; URL 1). Alkoholen orsakar även stora skador i samhället och 1990 beräknades 
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kostnaderna för alkoholkonsumtionen i Sverige till 100 miljarder (URL 1; Göransson 

1997, s. 236). Den största kostnaden består av alkoholrelaterad produktivitetsminsk-

ning genom ökad sjukfrånvaro, invalidisering och för tidig död. Av de totala sjuk-

vårdskostnaderna bedöms cirka 6 %, d v s 6 miljarder kronor, vara alkoholrelaterade 

(Göransson 1997, s. 236). 

 

Med beroende så menas att alkoholen har fått en mycket större betydelse i individens 

liv än tidigare och att det har lett till betydande funktionsnedsättning eller lidande. 

Diagnosen för alkoholism omfattar sju kriterier och uppfylls tre av de nedanstående 

kriterierna under ett år anses man beroende (URL 3). 

 

• behov av allt högre dos för att nå ruseffekt 

• abstinensbesvär när bruket upphör 

• större eller mer långvarigt intag än avsett 

• varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget 

• betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bru-

ket av alkohol 

• viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas 

• fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador 

(URL 3) 

 

Patienter som söker sig till sjukvården för missbruksproblem är sällsynta. Ofta är be-

söksorsakerna för dessa patienter istället t ex infektioner, värk i muskulatur, leder och 

rygg, magbesvär, oro, stress samt sömnproblem (Hovelius & Persson, 1995, s. 70).  

Det är en växande problematik kring patienter med alkoholproblem och som sjukskö-

terska möter man ofta denna patientkategori. Sjuksköterskor kan därför vara en out-

nyttjad resurs för att upptäcka patienter med alkoholproblem. Pillon, Villar-Luis och 

Laranjeira (2003) menar att sjuksköterskor behöver vara förberedda på att kunna kart-

lägga patienters dryckesmönster, planera åtgärder, utbilda patienter i att ändra sina 

alkoholvanor samt kunna vara ett stöd till dessa patienter. Trots den ökade sociala 

medvetenheten vad gäller konsekvenser av alkohol så finns det ingen bestämd plan 
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för hur mycket utbildning inom området som ska ingå i sjuksköterskeutbildningar. 

Det har visat sig att 4-6 timmar totalt under utbildningen på vissa sjuksköterskeskolor 

rör ämnet alkoholism och missbruk. Enligt Pillon, Villar-Luis och Laranjeira (2003) 

så har studier visat på att utbildningen ses som bristfällig och menas resultera i ett 

underhåll av fördomar och moralisering i vården av alkohol- och drogmissbrukare 

(Pillon, Villar-Luis & Laranjeira, 2003).  

 

Den kunskap och attityd som sjukvårdspersonal innehar påverkar vården. En negativ 

attityd gentemot vissa patientgrupper underminerar standarden och påverkar vården 

negativt. Detta är inget nytt fenomen och identifierades redan för 30 år sedan, då vi-

sades det att läkares attityd mot missbrukare inverkade på kvalitén av den givna vår-

den (Kelleher, 2007).  

 

Österling (1995, s. 47, 50) menar att människor över lag tycker att det är svårt att pra-

ta om alkoholvanor. Inom hälso- och sjukvården kan detta få stora konsekvenser. 

Sjukvårdspersonal tycker ofta att det är svårt att ta upp eller fråga om alkoholvanor då 

patienterna inte ser ut att ha alkoholproblem. Inom hälso- och sjukvården är det van-

ligt förekommande med negativa attityder gentemot patienter med alkoholproblem. 

Enligt Österling har patienter med alkoholproblem fått vänta längre på vård och mötts 

med en fientlig och avvisande attityd av personalen på en akutmottagning. Detta kan 

förklaras med att missbrukare ofta upplevs som en svår patientgrupp då de insatser 

man gör sällan leder till något resultat (Österling, 1995, s. 47, 50).  

 

Syfte  

 

Syftet med litteraturöversikten var att undersöka sjuksköterskans behov av utbildning 

i alkoholfrågor för att kunna arbeta med patienter med alkoholproblem.  
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Frågeställningar 

 

• Har sjuksköterskan den utbildning som behövs för att jobba med patienter 

med alkoholproblem? 

• Vad har sjuksköterskan för attityder gentemot att jobba med patienter med al-

koholproblem? 

• Vad är sjuksköterskans inställning till att prata om alkohol med patienter? 

 

 

METOD 

 

Litteratursökning 

 

Material söktes i databaserna Pubmed och Cinahl mellan 080903 och 080917. Sök-

ningar gjordes till att börja med i PubMed på huvudorden alcohol-related disorders 

tillsammans med nursing som gav 1911 träffar samt sökning på alcohol* tillsammans 

med nurs* som gav 3881 träffar. Sedan kombinerades dessa med andra relevanta 

sökord så som: knowledge, experience, alcohol consumption, qualitative research, 

qualitative studies, counselling, qualitative, education, screen*, focus group, narrati-

ve, semi-structured samt sökord som finns med i tabell 1. Fritextsökningar har gjorts 

på författares namn utifrån utvalda artiklars referenslistor. Andra sökord som använts 

visas i tabell 1 som beskriver alla sökningar av utvalda artiklar till resultatet. Av-

gränsningar som har använts i olika kombinationer är: engelska, svenska, links to free 

full text, abstract, links to full text, peer-reviewed.  

 

Inklusionskriterier: 

- Studier som beskrev sjuksköterskors utbildning inom ämnet alkohol, attityd 

till att jobba med patienter med alkoholproblem samt inställning till att prata 

om alkoholvanor  

- Studier med kvalitativ eller kvantitativ ansats 

- Studier som fick grad 1 och 2 i vetenskaplig granskningsmall 
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- Studier som var skrivna på engelska eller svenska 

- Studier publicerade efter 1980 

 

Tabell 1  Översikt av artikelsökning av utvalda artiklar 

Datum Data-
bas 

Sökord Avgräns-
ningar 

Antal 
Träffar 

Förkas- 
tade 

Första 
urval 

Anv i resultat 

080903 Pub 
Med 

Alcoholism  
 
nursing  

*Free full 
text 
*abstract 
*english 
*swedish 

22 *19 
**2 
***0 
 

1 Owens, Gilmore & 
Pirmohamed (2000) 

080903 Pub 
Med 

Alcoholism 
 
nurses 

*Free full 
text 
*abstract 
*english 
*swedish 

19 *14 
**1 
***2 
 

4 Johansson, Bendt-
sen & Åkerlind 
(2002) 
 
Bendtsen & Åker-
lind (1999) 

080904 Pub 
Med 

Alcohol 
 
nurses  
 
“attitude of 
health per-
sonnel” 

*Free full 
text 
*abstract 
*english 
*swedish 

16 *14 
**1 
***0 
 

1 Kääriäinen, Silla-
naukee, Pountanen 
& Seppä (2001) 

080904 
Samt 
080905 

Pub 
Med 

Alcohol  
 
nursing  
 
attitudes  
 
intervention  

*english 
*swedish  

50 *36 
**2 
***8 

12 Arthur (2001) 
 
Holmqvist et al. 
(2008) 
 
Lock, Kaner, La-
mont & Bond 
(2001) 
 
Willaing & Ladelud 
(2005) 

080905 Ci-
nahl 

Alcohol*  
 
nurs*  
 
attitude*  

*linked full 
text 
*peer-rew 

39 *36 
**2 
***0 

1 Aalto, Pekuri & 
Seppä (2001) 

080917 Pub 
Med 

Aalto  
 
Pekuri 
 
Seppä 

*english 
*swedish 

6 *2 
**2 
***1 

2 Aalto, Pekuri & 
Seppä (2005) 

* Antalet förkastade efter läsning av titel 
** Antalet förkastade efter läsning av abstrakt 
*** Antalet förkastade efter kvalitetsgranskning samt grundlig läsning 
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Urval och granskning 
 

Urvalsprocessen gjordes i olika steg. Under litteratursökningen lästes titlar och då de 

stämde överens med syftet så lästes även abstraktet. Stämde även abstraktet överens 

med syftet så valdes artikeln ut till ett första urval. Efter att ett första urval gjorts så 

resulterade det i 30 artiklar. Dessa granskades vetenskapligt och lästes i sin helhet. 

Artiklarna har kvalitetsbedömts enligt de kvantitativa samt kvalitativa gransknings-

mallarna av Carlsson och Eiman (2003). Den granskningsmall som använts valdes för 

att den har åskådliga frågor som ska besvaras vilket inte lämnar utrymme för stor sub-

jektiv inverkan. Artiklar som bedömdes till grad 1 och 2 har inkluderats. Under 

granskningen har vi försökt idka ett så objektivt synsätt som möjligt. Artiklarna har 

granskats enskilt och sedan jämförts och diskuterats.  

 

Tio artiklar som fick lägre poäng än grad 2 i den vetenskapliga granskningsmallen 

valdes bort. Åtta artiklar som hade valts ut i första urvalet visade sig inte besvara syf-

tet varför de valdes bort. Två artiklar visade sig vara reviewartiklar. Efter att veten-

skaplig granskning gjorts och artiklarna lästs i sin helhet så återstod 10 vetenskapliga 

artiklar, 9 kvantitativa och 1 kvalitativ. Dessa kan ses i en översikt i bilaga 1.  

 

Analys 

 

Analysprocessen har genomförts på ett sådant sätt att relevant resultat har markerats 

och tagits ut. Under analysens gång och med frågeställningarna i fokus formulerades 

tre kategorier. Dessa beskriver utbildning, inställning till att jobba med patienter med 

alkoholproblem samt att prata om alkohol med patienter. Annersten och Willman 

(2005) beskriver ett liknande förfaringssätt. Dessa tre kategorier utgör även rubriker-

na i resultatet. Liknande sätt att redovisa resultatet beskrivs av Forsberg och Wengst-

röm (2003, s. 159).  
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Etiska överväganden 

 

Vid granskning av artiklar har vi haft i beaktande om studien genomgått en etisk 

prövning eller om forskarna själva gjort ett etiskt resonemang kring sin studie. Det 

anses vara god forskningsetik att presentera alla resultat inom frågeområdet, både för 

och emot forskarens hypotes (Forsberg & Wengström, 2003, s. 74). En annan etisk 

åtgärd som gjorts under arbetet är att båda författarna har granskat artiklarna veten-

skapligt för att se till att subjektiva faktorer inte skulle bestämma vilka artiklar som 

skulle accepteras. Engelska språket är båda författarnas andra språk och alla artiklar 

som har inkluderats är skrivna på engelska. Detta kan medföra en risk att misstolk-

ningar har skett under analysprocessen. Vi har efter bästa förmåga försökt översätta 

utan att förvränga resultatet.  

 

 

RESULTAT 

 

Utbildning 

 

Holmqvist et al. (2008) visar i en studie att 1605 av 2549 sjuksköterskor inte hade 

någon utbildning i att jobba med patienter med hög alkoholkonsumtion. Dessutom 

kom Johansson, Bendtsen och Åkerlind (2002) fram till att majoriteten av deltagande 

sjuksköterskor själva ansåg att primärvårdspersonal inte hade tillräcklig kunskap för 

att identifiera och ge rådgivning till patienter med alkoholproblem. Andelen sjukskö-

terskor som saknar utbildning eller anser sig ha otillräcklig kunskap i ovanstående 

studier kan även kopplas till en studie gjord av Owens, Gilmore och Pirmohamed 

(2000) där lika stor andel (66 %) av sjuksköterskorna trodde att gränsen för skadligt 

drickande låg högre än vad som var definierat av Storbritanniens hälsodepartement. 

Det visade sig att 13 % gav felaktiga råd om skadligt drickande gällande alkohol-

mängden till både män och kvinnor. Hälften av de sjuksköterskor som deltog i studi-

en svarade att de hade tillräckliga kunskaper för att ge information om var gränsen 

går för skadligt drickande. Detta framkom även i en studie gjord av Aalto, Pekuri och 
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Seppä (2005) där 66 % uppgav att de hade kunskapen om var nivån för skadlig alko-

holkonsumtion låg. Enligt  Lock, Kaner, Lamont och Bond (2002) visade det sig att 

sjuksköterskor var förvirrade inför var gränserna låg för skadligt drickande då det 

kommit olika riktlinjer från WHO respektive brittiska regeringen. Detta gjorde att 

sjuksköterskorna kände sig osäkra i sitt arbete med patienter med alkoholproblem.  

 

Av svarande sjuksköterskor välkomnade 92 % träning i att ge råd till patienter angå-

ende alkoholkonsumtion (Owens, Gilmore & Pirmohamed, 2000). Detta sågs även i 

en studie gjord av Aalto, Pekuri och Seppä (2001) som visade att mer än hälften av de 

svarande önskade utbildning i att identifiera patienter med alkoholproblem samt att 

kunna sätta in olika åtgärder. Detta styrks av Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen och 

Seppä (2001) som visade att 81 % ansåg att det var nödvändigt att få mera utbildning.  

 

Sjuksköterskor som deltagit i en problembaserad utbildning beskrev en märkbar för-

bättring i kunskap, förmåga att kunna ge rådgivning till patienter med alkoholproblem 

samt att de var mer förberedda att handskas med denna patientgrupp. Utbildningen 

bidrog till att fler kände sig ha legitimitet att fråga om alkoholvanor (p <0,05) (Ar-

thur, 2001). Andra positiva utfall av utbildning har framkommit i en studie gjord av 

Aalto, Pekuri och Seppä (2005) som visade att behovet av träning i att identifiera pa-

tienter med hög alkoholkonsumtion samt ge rådgivning minskade signifikant efter att 

sjuksköterskor fått utbildning. Detta styrker även Bendtsen och Åkerlind (1999) som 

kom fram till att majoriteten av tillfrågade sjuksköterskor beskrev en förbättring i att 

kunna identifiera patienter med alkoholproblem efter att de fått information och hand-

ledning. Sjuksköterskorna beskrev att de kände större möjlighet att kunna påverka 

patienters alkoholkonsumtion efter interventionen.   

 

Inställning till att jobba med patienter med alkoholproblem 

 

Arthur (2001) visade att inställning hos sjuksköterskor till att jobba med patienter 

med alkoholproblem var låg innan utbildning påbörjades. Efter utbildning var inställ-

ningen hos de svarande fortfarande låg dock syntes en signifikant skillnad  
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(p <0,001) till en positiv förändring. Dessutom ansåg hälften av sjuksköterskorna i en 

annan studie gjord av Johansson, Bendtsen och Åkerlind (2002), att det var mer krä-

vande att jobba med patienter med hög alkoholkonsumtion än med andra patienter. 

Dock tyckte en tredjedel att det var givande att jobba med alkoholrelaterade problem. 

  

I två olika studier kom man fram till att ca 70 % av de svarande sjuksköterskorna an-

såg att det tillhörde sjuksköterskans arbetsuppgift att identifiera samt behandla patien-

ter med alkoholproblem i ett tidigt skede (Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen & Sep-

pä, 2001; Aalto, Pekuri & Seppä, 2001). Det visade sig i en annan studie att endast en 

tredjedel av sjuksköterskorna tyckte att det tillhörde deras arbetsuppgift (Aalto, Peku-

ri & Seppä, 2005). Enligt Lock et al. (2002) beskrev en av de intervjuade sjukskö-

terskorna att det hörde mer till sjuksköterskans uppgift än läkarens att engagera sig i 

att upptäcka och ge kortfattad rådgivning till patienter med alkoholproblem. Det visa-

de sig dessutom enligt Holmqvist et al. (2008) att sjuksköterskors ålder hade en signi-

fikant betydelse för inställning till att fråga och ge råd till patienter med alkoholpro-

blem. Det var fler sjuksköterskor som var femtio år och äldre än fyrtiofem år och 

yngre som ansåg att det var en del av deras arbetsuppgifter att diskutera alkohol med 

patienterna (p <0,001).  

 

Enligt Aalto, Pekuri och Seppä (2001) så tyckte de flesta av sjuksköterskorna att de 

visste hur de skulle prata om alkoholvanor samt hur de skulle motivera patienter till 

att påbörja behandling. Dock visades ett motsatt resultat i två andra studier gjorda av 

Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen och Seppä (2001); Aalto, Pekuri och Seppä 

(2005), där endast ett lågt antal sjuksköterskor upplevde sig ha kunskap nog för att 

kunna motivera patienter till att sänka alkoholkonsumtionen. Willaing och Ladelud 

(2005) kom i sin studie fram till att sjuksköterskor som värderade sin kompetens högt 

inom ämnet alkohol hade en mer positiv inställning till att hjälpa patienter med alko-

holproblem. Dessutom visade det sig att en positiv attityd oftare resulterade i bättre 

rådgivning.   
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Att prata om alkohol med patienter 

 

I två olika studier angav mer än hälften av deltagarna att de hade goda färdigheter i 

att kunna prata med patienter om deras alkoholvanor (Aalto, Pekuri & Seppä, 2005; 

Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen & Seppä, 2001). Det framkommer av Aalto, Peku-

ri och Seppä (2001) att endast 18 av 167 deltagande sjuksköterskor kände att de hade 

tillräcklig kunskap för att fråga och prata med patienter om alkohol.  

 

Enligt Holmqvist et al. (2008) uppgav 28 % av de svarande sjuksköterskorna att de 

alltid till ofta diskuterade ämnet alkohol när de pratade om olika hälsoproblem med 

patienter, 69 % uppgav sällan och 2,4 % aldrig. Enligt Lock et al. (2002) rapporterade 

sjuksköterskorna att de ofta pratade med patienter om alkoholvanor vid nya patient-

registreringar, allmänna hälsoundersökningar samt då patienter hade högt blodtryck, 

diabetes och hjärtsjukdom.  

 

I två olika studier visade resultaten att ca 70 % av tillfrågade sjuksköterskor hade en 

positiv attityd till att diskutera alkoholvanor med patienter (Aalto, Pekuri & Seppä, 

2001; Aalto, Pekuri & Seppä, 2005). Dock visade den ena av dessa studier att efter att 

sjuksköterskorna hade genomgått en intervention där de fick riktlinjer, råd samt tips i 

att prata med patienterna om alkohol så skedde en negativ förändring i attityden. 

Istället för att majoriteten var positiva visade det sig att antalet hade sjunkit till hälf-

ten (Aalto, Pekuri & Seppä, 2005).  

 

Enligt Holmqvist et al. (2008) var de två vanligaste anledningarna till varför sjukskö-

terskor frågade patienter om alkoholvanor för att de tyckte det tillhörde arbetsuppgif-

terna samt om man förmodade att patienten hade alkoholrelaterade symtom. Detta har 

styrkts av Johansson, Bendtsen och Åkerlind (2002) som fann att majoriteten av till-

frågade sjuksköterskor uppgav att de inte frågade patienter om alkoholvanor så vida 

inga tydliga tecken på hälsotillståndet påvisades.  
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Det framkom i en studie gjord av Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen och Seppä 

(2001) att 59 % av deltagande sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att fråga patien-

ter om deras alkoholvanor. Johansson, Bendtsen och Åkerlind (2002) visade i sin stu-

die att 70 % av medverkande sjuksköterskor (N= 137) tyckte att det var viktigt att 

upptäcka patienter med alkoholproblem i ett tidigt skede. Detta styrker även Holm-

qvist et al. (2008) i en studie där 97 % av sjuksköterskorna menade att det var viktigt 

till mycket viktigt att identifiera samt ge råd till patienter som befinner sig i riskzonen 

för att överkonsumera alkohol.  

 

De vanligaste orsakerna till att inte diskutera alkohol med patienter var att sjukskö-

terskorna kände tidsbrist samt att de var osäkra på hur de skulle fråga och ge råd till 

patienter. 17 % av tillfrågade sjuksköterskor uppgav dessutom att det fanns en risk att 

patienter skulle reagera negativt på frågor om deras alkoholvanor, vilket var deras 

huvudanledning till att de inte diskuterade detta ämne (Holmqvist et al. 2008). Enligt 

Lock et al. (2002) trodde över hälften av intervjuade sjuksköterskor att patienterna 

inte var ärliga angående sin alkoholkonsumtion vilket var ytterligare ett hinder till att 

alkoholvanor inte diskuterades med patienterna.  

 

En finsk studie gjord av Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen och Seppä (2001) visade 

att 32 % av sjuksköterskorna ansåg att det var oacceptabelt att diskutera alkoholvanor 

med patienterna då det ansågs vara deras privatsak. Enligt Johansson, Bendtsen och 

Åkerlind (2002) ansåg endast 2 % av sjuksköterskorna att patienternas alkoholkon-

sumtion var deras egen angelägenhet.   

 

Enligt Johansson, Bendtsen och Åkerlind (2002) uppskattade ca 50 % av sjuksköters-

korna att patienter skulle reagera negativt vid frågor om deras alkoholvanor. I två 

andra studier visade det sig att hälften av de svarande sjuksköterskorna tyckte att pa-

tienter reagerar positivt på att bli tillfrågade om sina alkoholvanor (Aalto, Pekuri & 

Seppä, 2001; Kääriäinen, Sillanaukee, Poutanen & Seppä, 2001). Detta styrks även av 

Aalto, Pekuri och Seppä (2005) som visar att 89 % av deltagande sjuksköterskor i de-

ras studie svarat att patienter skulle reagera positivt om man frågade dem om alko-
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holvanor. Enligt Lock et al. (2002) visade det sig vara ett emotionellt problem att pra-

ta om alkoholvanor med patienter. En sjuksköterska beskrev det som det svåraste 

ämnet att ta upp då det fanns risk att göra patienten upprörd.  

 

 

DISKUSSION 

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visar att många sjuksköterskor får bristfällig utbildning inom ämnet alko-

hol för att kunna jobba med patienter med alkoholproblem. I resultatet framkom att 

utbildning, handledning och träning gav ett positivt utfall vad gäller kunskap, färdig-

heter samt attityd till att jobba med denna patientgrupp. Förutom utbildning visar re-

sultatet att tydligare riktlinjer gällande både gränser för skadligt drickande samt hur 

man frågar och rådger om alkoholkonsumtion krävs.   

 

Vi anser att informera och kunna ge korrekta råd är en viktig del i sjuksköterskans 

arbete. Som det framkom i resultatet så tyder det dock på att sjuksköterskor har lite 

kompetens för detta när det gäller området alkohol. Resultatet går isär vad gäller hur 

väl förtrogna sjuksköterskor känner sig med att fråga och prata med patienter om al-

koholvanor. Drygt en tiondel av sjuksköterskorna gav felaktiga råd om den rekom-

menderade mängden alkohol för skadligt drickande till patienter, varför sjuksköters-

kor bör få en mer grundlig utbildning om alkohol. Att det behövs mer utbildning 

inom området styrker även Geirsson, Bendtsen och Spak (2005) som uppger att mer 

än hälften av sjuksköterskorna saknar någon form av utbildning inom alkohol och 

alkoholrelaterade problem. Det framkom även att sjuksköterskor gav diskussionen 

om alkoholvanor lägst prioritet jämfört med andra folkhälsosjukdomar man tar upp i 

patientsamtalen, samt att deltagarna skattade sin rådgivningsförmåga till ämnet alko-

hol sämre än till andra hälsoproblem. 
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Att många sjuksköterskor har lite utbildning inom detta område kan ta sig uttryck i att 

de känner sig osäkra med att jobba med denna patientgrupp. Samt att de inte känner 

sig kunna påverka patienternas alkoholvanor med små medel så som att identifiera 

och ge kortfattad rådgivning. Med tanke på att personer med alkoholproblem ökar 

och många av dem söker vård av skilda orsaker så kan dessa brister leda till stora 

konsekvenser för patienterna.  

 

Vad som har visat sig positivt är att många sjuksköterskor tycker att det är viktigt att 

upptäcka personer med alkoholproblem i tid för att kunna åtgärda problemet. Många 

har även en positiv attityd till att diskutera alkoholvanor med patienterna. Resultatet 

visar dessutom att majoriteten av tillfrågade sjuksköterskor i olika studier vill ha ut-

bildning i att identifiera och kunna ge tips och rådgivning till patienter med alkohol-

problem.  

 

Positivt är att utbildning inom området inte bara ger ökad kompetens utan det kan 

även ändra attityden och inställningen till att jobba med denna patientgrupp. Enligt 

Kelleher (2007) anser sjuksköterskor att det är svårt och upplever det som otrevligt 

att vårda patienter med drog- eller alkoholproblem. Enligt Pillon, Villar-Luis och La-

ranjeira (2003) upplevde sjuksköterskor svårigheter med att vårda patienter med 

drog- eller alkoholproblem, samt att de inte kände sig kapabla för uppgiften och upp-

levde otillfredsställelse och ångest. Vi anser det anmärkningsvärt och motsägelsefullt 

att det i resultatet påvisats en negativ förändring i sjuksköterskors attityd efter 

genomgången undervisning. En möjlig förklaring skulle kunna vara att många sjuk-

sköterskor tycker att det är obekvämt att ta upp dessa frågor och att en rädsla för ne-

gativa reaktioner finns. En ökad insikt och förståelse för vad ett samtal om alkohol-

vanor kan innebära kan resultera i en ängslan hos sjuksköterskan och därför leda till 

en negativ attityd till att diskutera alkoholvanor.  

 

Vi anser att sjuksköterskor verkar vara en outnyttjad resurs vad gäller att upptäcka 

personer med alkoholproblem. Enligt Kelleher (2007) har sjuksköterskor många möj-

ligheter att engagera sig i behandlingen av missbrukare men de flesta har fått lite eller 
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ingen förberedelse för detta arbete. I resultatet framkommer att mindre än hälften av 

sjuksköterskorna anser att det tillhör deras arbetsuppgift att identifiera och ge rådgiv-

ning om alkoholvanor och mindre än hälften känner dessutom att de har tillräckliga 

kunskaper inom området. Dessutom tycker majoriteten av sjuksköterskor att det är 

viktigt att fråga, upptäcka samt ge råd i tid till patienter som ligger i riskzonen vad 

gäller alkoholkonsumtion. Dessa siffror kan ifrågasättas då endast en tredjedel regel-

bundet frågar patienter om deras alkoholvanor. Det har visat sig i resultatet att tids-

brist kan vara en faktor till att man inte frågar patienter om alkoholvanor och kan där-

för vara en bidragande orsak samt att man inte känner sig helt bekväm på området 

vilket kan leda till att man gärna undviker att prata om alkoholvanor med patienterna. 

Dessutom visar resultatet att sjuksköterskor upplever att deras kunskaper inte räcker 

till för att motivera patienter med alkoholproblem att minska sin alkoholkonsumtion. 

Detta kan leda till att man tycker det är meningslöst att fråga patienter om deras alko-

holvanor då man inte vet hur man ska handskas med svaret. För att sjuksköterskan 

ska kunna bli en resurs i arbetet med att upptäcka personer med alkoholproblem så 

tror vi att utbildningen inom ämnet alkohol bör innehålla träning i att kunna föra en 

dialog på ett sådant sätt att patienten inte kränks. Lökensgard (1977/1997, s. 39) me-

nar att i relationer mellan människor har kommunikation en avgörande betydelse. 

Grundläggande kunskap inom kommunikation är därför en väsentlig del för att sjuk-

sköterskan ska kunna tolka och förmedla budskap. Genom detta tror vi att sjukskö-

terskan känner sig mer förberedd och får ett ökat självförtroende för att kunna moti-

vera patienter till minskad alkoholkonsumtion.  

 

Metoddiskussion 

 

Vi valde att använda en granskningsmall som hade åskådliga frågor som vi tyckte 

lämnade lite utrymme för subjektiv inverkan. Tyvärr fungerade denna mall inte till-

fredställande då en del artiklar som fick väldigt låg poäng på vissa delar och därför 

kanske inte borde accepteras ändå kunde få hög vetenskaplig grad då de vägdes upp 

av de bra delarna. Det övervägdes att använda en annan granskningsmall men då den 

gav alldeles för mycket valmöjligheter för granskaren så föll valet på den nu använda 
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mallen. Det anses vara en styrka att söka i många olika databaser och vi hade kunnat 

använda oss även av andra. Dock var tidsramen begränsad och då ingen av författarna 

känner sig väl förtrogen med andra databaser så valde vi att använda databaser som 

var bekanta. Alla studier som hittades var inte tillgängliga på svenska eller engelska 

vilket visar på att det finns mer skrivet inom området men som inte är tillgängligt för 

oss. En del av de använda studierna har inkluderat både sjuksköterskor och läkare 

men endast material inom sjuksköterskors område har använts. Flera av artiklarna är 

skrivna av samma författare vilket kan ses både som en fördel och en nackdel. 

Genomgående för många av studierna som ingått i denna litteraturöversikt är att de 

har haft ett relativt stort bortfall. Det är vanligt med ett stort bortfall i kvantitativa en-

kätstudier men är det så att bortfallets åsikter ändå kan skilja sig från det som fram-

kommit i resultatet? Hur kan man i vidare forskning komma åt denna grupp?  

 

Slutsatser 

 

Personer med alkoholproblem ökar ständigt och är en av världens största folkhälso-

sjukdomar. Sjuksköterskor träffar dessa personer i sitt dagliga arbete och skulle kun-

na vara en viktig resurs för att upptäcka och ge rådgivning i ett tidigt skede åt patien-

ter med alkoholproblem. Det har visat sig i resultatet att sjuksköterskor har lite ut-

bildning för att kunna utföra detta arbete. Det finns en stor potential att kunna föränd-

ra denna brist då många sjuksköterskor faktiskt efterfrågar utbildning inom detta om-

råde. Men på vilken instans ska ansvaret att utbilda sjuksköterskor inom detta ligga? 

Ska det vara högskoleverket, landstinget eller är det helt upp till sjuksköterskan själv 

att skaffa sig denna utbildning?  

 

Många av studierna är gjorda bland sjuksköterskor inom primärvården varför vidare 

forskning bör göras bland sjuksköterskor som jobbar på avdelningar på sjukhus där 

man ofta kommer i kontakt med patienter med alkoholproblem. Fler studier med kva-

litativ ansats bör genomföras för att fånga ett bredare perspektiv av sjuksköterskors 

upplevelser av att jobba med denna patientgrupp.  
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Bilaga 1  Översikt av resultatdelens analyserade artiklar 

 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Metod 
 

Deltagare Huvud- 
resultat 

Kritik Kva-
litet 

Aalto, Pe-
kuri & 
Seppä 
 
2001 
 
Finland 

Syftet var att 
identifiera 
hinder till att 
hälso-
vårdspersonal 
ger kompetent 
rådgivning till 
patienter med 
alkoholpro-
blem för att 
reducera deras 
drickande. 
 
 

Kvantitativ 
ansats  
Deskriptiv  
Enkätun-
dersökning 
 
 
Chi2-test  
 
t-test 
 

N=167 Sjuk-
sköterskor. 
Bortfall 51% 
Deltagarna 
jobbade 
inom pri-
märvården i 
två finska 
städer 
 

Ett stort hinder 
visade sig vara att 
82% inte kände att 
de hade tillräckligt 
med utbildning. 
Majoriteten väl-
komnade dock 
praktisk träning. 

Endast 49% 
svarade av 
sjuksköters-
korna. 

1 

Aalto, Pe-
kuri & 
Seppä 
 
2005 
 
Finland 

Att utvärdera 
själv-
rapporterade 
förändringar 
hos sjukskö-
terskor i atti-
tyd, färdighe-
ter och kun-
skap vad gäller 
kortfattade 
åtgärder före 
och efter en 
intervention.  
 
Intervention: 
Riktlinjer 
Workshop för 
att introducera 
riktlinjer 
Träning i att 
använda rikt-
linjer 
Handledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
ansats  
Före- och 
efter-
design 
Prospektiv 
 
 
 
Chi2-test 
 
t-test 

Enkäter 
skickades till 
177 sjukskö-
terskor före 
och efter. 
Före svarade 
107 (60,5 
%). Efter 
svarade 106 
(59.9 %).  

Flera positiva för-
ändringar sågs hos 
sjuksköterskorna. 
Attityder och fär-
digheter hos per-
sonalen föreföll 
inte utvecklas po-
sitivt. Den framti-
da utmaningen 
verkar vara att öka 
färdigheter i sjuk-
sköterskor till att 
motivera patienter 
till minskad alko-
holkonsumtion. 
Ökad kunskap.  

En begräns-
ning i studien 
är att man inte 
haft en kon-
trollgrupp.   

1 



  

Arthur 
 
2001 
 
Kina 

Syftet med 
studien var att 
utvärdera vil-
ken effekt en 
utbildning på  
5 veckor om 
alkohol hade 
på sjukskö-
terskestuden-
ters och sjuk-
sköterskors 
kunskap och 
attityd. 
 
Intervention: 
Utbildning 5 
veckor 
 
 

Kvantitativ 
ansats 
Kvasi- 
experi-
mentell 
design  
Ej rando-
miserat 
urval 
Longitudi-
nell 
Ej lika 
grupper 
 
 
t-test 

N=144 
Sjuksköters-
ke studeran-
de. 
N=68 Regi-
strerade 
sjuksköters-
kor som läs-
te vidare 
utbildning. 
Kursen var 
obligatorisk 
för alla del-
tagare i stu-
dien, därav 
inget bortfall 
 

Resultaten visade 
att utbildningen 
hade effekt. Delta-
garna kände en 
avsevärd förbätt-
ring i kunskap, 
förmåga att kunna 
ge rådgivning till 
patienter med al-
koholproblem 
samt att de kände 
sig förberedda att 
handskas med 
denna patient 
grupp. 

Deltagarna i 
studien är ej en 
homogen 
grupp utan 
kommer från 
olika kulturer 
vilket kan 
styrka resulta-
tet.   

1 

Bendtsen & 
Åkerlind 
 
1999 
 
Sverige  
 

Att utvärdera 
förändringar i 
attityd och 
behandling, 
bland både 
läkare och 
sjuksköterskor, 
efter interven-
tion.  
 
Intervention: 
introducera ett 
projekt som 
innebar träning 
och handled-
ning i att iden-
tifiera och ge 
åtgärder i al-
kohol-
relaterade pro-
blem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kvantitativ 
ansats 
Före- och 
efterdesign 
Prospektiv 
 
 
 
Mann-
Whitney 
U-test 
 
Wilcoxon 
signed 
ranks test 
 
t-test 

30 av 30 
sjuksköters-
kor besvara-
de frågefor-
mulär före 
och 25 av 30 
besvarade 
frågeformu-
lär efter in-
terventionen.  

Majoriteten bland 
sjuksköterskor 
uppgav att de för-
bättrat sina färdig-
heter efter inter-
ventionen. Resul-
tatet visade även 
på en signifikant 
förbättring i atti-
tyd.   

En väldigt 
liten grupp 
deltagare.  
 

2 



  

Holmqvist, 
Bendtsen, 
Spak, 
Rommel-
sjö, Geirs-
son & Nil-
sen 
 
2008 
 
Sverige 

Att undersöka 
i vilken ut-
sträckning 
svenska läkare 
och sjukskö-
terskor på häl-
socentraler 
diskuterar al-
koholproblem 
med sina pati-
enter, deras 
anledningar till 
att diskutera 
samt att inte 
diskutera äm-
net, hur viktigt 
det var att ta 
upp dessa frå-
gor samt fakto-
rer som kan 
underlätta ar-
betet med att 
öka aktiviteten 
hos hälsocen-
trals personal 
inom detta 
ämne.  
 
 

Kvantitativ 
ansats  
Deskriptiv 
Enkätun-
dersökning  
 
 
Chi2-test 
 
Bonferroni 
 
 

Man skicka-
de frågefor-
mulär till 
alla sjukskö-
terskor som 
har rättighe-
ten att skriva 
recept.  
3125 av 
5677 (55 %) 
sjuksköters-
kor svarade 
på enkäten. 
Av 3125 
exkluderades 
ett antal vil-
ket gav 2549 
sjuksköters-
kor som var 
med i analy-
sen.  

28 % av sjukskö-
terskorna rapporte-
rade att de ofta 
frågade om alko-
holvanor. De två 
vanligaste anled-
ningarna till att 
fråga om alkohol-
vanor var att sjuk-
sköterskorna ansåg 
det vara en del av 
deras arbetsuppgift 
samt att man trod-
de att patienten 
hade alkoholrela-
terade symtom. 93 
% av sjuksköters-
korna tyckte att 
mer tid avsedd för 
hälsofrämjande 
arbete skulle un-
derlätta för att öka 
arbetet med alko-
holrelaterade pro-
blem.  

Svarsfrekven-
sen kan anses 
som rätt låg 
men man hade 
räknat med det 
då det är rätt 
typiskt för 
enkätunder-
sökningar. En 
annan be-
gränsning i 
studien var att 
man inte hade 
möjlighet att 
analysera icke-
svarande då 
man tror att de 
kan ha en an-
nan åsikt än de 
som valde att 
medverka.   
 
Stort antal 
deltagare. 
 
Frågeformulä-
ret var pilot-
testat.  
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Johansson, 
Bendtsen & 
Åkerlind 
 
2002 
 
Sverige 

Att undersöka 
skillnaden 
mellan sjuk-
sköterskors 
och läkares 
attityd till 
identifiering 
av patienter 
med alkohol-
problem samt 
att ge kortfat-
tade åtgärder.   
 
 

Kvantitativ 
ansats  
Deskriptiv 
Enkätun-
dersökning  
 
 
Mann-
Whitney 
U-test 
 
Wilcoxon 
signed 
ranks test 
 
Spearmans 
korrela-
tionsanalys 

141 sjukskö-
terskor 
(svarsfre-
kvens 63 %) 
från 19 olika 
hälsocentra-
ler i södra 
Sverige del-
tog i studien.  

Både sjuksköters-
kor och läkare 
uppgav att de ofta-
re frågade patien-
ter om deras alko-
holkonsumtion i 
de fall då de ansåg 
att alkoholen hade 
en inverkan på 
patienternas hälso-
tillstånd. Inställ-
ning till tidig upp-
täckt var över lag 
positiv. Dock var 
sjuksköterskorna 
mer oroliga än 
läkarna att patien-
terna skulle reage-
ra negativt på frå-
gor om alkoholva-
nor.  
 
 
 
 
 

Man har an-
vänt ett be-
kvämlighet-
surval och vänt 
sig till endast 
hälften av häl-
socentralerna i 
regionen. Man 
förklarar inte 
detta närmare t 
ex att man 
gjort en po-
werberäkning  
för att förklara 
att man inte 
behöver vända 
sig till alla 
hälsocentraler-
na.   
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Kääriäinen, 
Sillanau-
kee, Pouta-
nen & Sep-
pä 
 
2001 
 
Finland 

Analysera 
skillnader i 
sjukvårdsper-
sonals kun-
skap, färdighet 
samt attityd till 
patienter med 
alkoholpro-
blem, mellan 
olika sjukvårds 
inrättningar. 

Kvantitativ 
ansats 
Deskriptiv  
Enkätun-
dersökning  
 
 
Chi2-test 
 

N=186 Sjuk-
sköterskor. 
 
N=60 jobba-
de på sjuk-
hus. 
N=69 jobba-
de på vård-
central. 
N= 57 job-
bade på pri-
vat sjuk-
vårds inrätt-
ning. 

Trots att sjukskö-
terskorna tyckte 
det var ganska lätt 
att diskutera alko-
holvanor med pa-
tienterna, så be-
hövdes det utbild-
ning i att kunna 
motivera patien-
terna, samt en mer 
positiv attityd 
bland alla sjukskö-
terskor på de olika 
sjukvårdsinrätt-
ningarna. 
 

Antalet delta-
gare kan vara 
lite lågt. Bara 
186/473 sva-
rade. Att del-
tagare inte 
svarar på frå-
geformulär är 
ett vanligt pro-
blem det  har 
visat sig i den-
na studie, men 
förekommer 
även i andra 
studier 
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Lock, Ka-
ner, Lam-
ont & Bond 
 
2002 
 
Storbritan-
nien  

Att undersöka 
primärvårds-
sjuksköters-
kors attityd 
och rådande 
arbetssätt be-
träffande kort-
fattade åtgär-
der till patien-
ter med alko-
holproblem för 
att förstå var-
för man inte 
använder detta 
arbetssätt.   

Kvalitativ 
ansats med 
grounded 
theory som 
metod för 
datainsam-
ling och 
analys. 
Semi-
strukture-
rade inter-
vjuer.  

Bekvämlig-
hets- och 
ändamålsen-
ligt urval 
användes.  
24 sjuksköt-
erskor.  

Trots att primär-
vårdssjuksköters-
kor har många 
tillfällen att enga-
gera sig i patienter 
med alkoholpro-
blem så är de inte 
förberedda för 
detta arbete. Det är 
både ett förvirran-
de och emotionellt 
ämne. Analysen 
visar på att sjuk-
sköterskor behöver 
klara riktlinjer för 
att veta skadliga 
gränser av alko-
holkonsumtion, 
träning i att kunna 
ge åtgärder och 
handledning för att 
kunna hantera 
negativa patientre-
aktioner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla deltagare 
var från ett och 
samma geo-
grafiskt områ-
de. De hade 
dessutom tidi-
gare erfarenhet 
av kortfattad 
alkoholinter-
vention. Den 
som gjorde 
intervjuerna 
och den som 
analyserade 
data var två 
olika individer. 
 
Deltagarna har 
fått gå igenom 
data efter ana-
lys och tycka 
till om detta.   
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Owens, 
Gilmore & 
Pirmoha-
med 
 
2000 
 
Storbritan-
nien 
 

Syftet med 
studien var att 
ta reda på 
sjuksköters-
kors attityd till 
att bli involve-
rade i behand-
ling av patien-
ter med alko-
hol problem 
samt att fast-
ställa deras 
grundläggande 
kunskap om 
användning 
och missbruk 
av alkohol. 

Kvantitativ 
ansats  
Deskriptiv  
Enkätun-
dersökning 
 
 
Deskriptiv 
statistik 

N=101 
sjuksköters-
kor registre-
rade vid Li-
verpool fa-
mily health 
service asso-
ciation. 
Bortfall 
23.5% 

Studiens resultat 
visar att sjukskö-
terskor gärna ger 
råd angående var 
gränserna går för 
överkonsumtion 
samt att sjukskö-
terskorna vill bli 
mer involverade i 
vården av patienter 
med alkohol pro-
blem. Dock har 
många sjukskö-
terskor inte den 
kunskap som be-
hövs för att ge 
korrekt rådgiv-
ning. 

Negativt att 
det endast var 
sjuksköterskor 
från att distrikt 
i England som 
deltog, samt 
att antalet del-
tagare var rela-
tivt lågt. Där-
för bör man 
kanske bara se 
resultatet som 
preliminärt 
och göra en 
liknande studie 
i något annat 
distrikt, nå-
gonstans i 
England. 
 
Frågeformulä-
ret var pilot-
testat.  
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Willaing & 
Ladelud 
 
2005 
 
Danmark 

Att identifiera 
förhållandet 
mellan alko-
hol-relaterat 
rådande ar-
betssätt bland 
sjuksköterskor 
som jobbar på 
sjukhus och 
deras  
a) självskatta-
de kvalifika-
tioner för al-
koholrådgiv-
ning och  
b) attityder till 
att jobba med 
patienter med 
alkohol pro-
blem.   

Kvantitativ 
ansats  
Deskriptiv  
Enkätun-
dersökning  
 
 
Chi2-test 
 
z-test  
 
Wald test  

565 av 734 
sjuksköters-
kor som job-
bade på 
sjukhuset 
svarade (77 
%). 43 ex-
kluderades 
då de hade 
för lite pati-
entkontakt. 
Slutliga an-
talet som 
analyserades 
var 522 
sjuksköters-
kor.  

Vården av patien-
ter med alkohol-
problem, visade 
sig med statistisk 
signifikans, influe-
ras av  kvalifika-
tioner för rådgiv-
ning samt attityd. 
De sjuksköterskor 
som ansåg att de 
hade en hög kom-
petens samt positiv 
attityd till preven-
tion gav oftare 
rådgivning till 
patienterna. Psyki-
atrisjuksköterskor 
var mest aktiva, 
medicin-
sjuksköterskor 
mindre aktiva och 
kirurgsjuksköters-
kor minst aktiva 
vad gällde rådgiv-
ning. 

Trots hög 
svarsfrekvens 
är studiepopu-
lationen rätt 
liten vilket 
resulterade i 
att konfidence- 
intervallet blev 
brett i vissa 
beräkningar. 
För att stärka 
bevisen i stu-
dien skulle det 
behövas en 
större studie 
med en ej så 
homogen stu-
diepopulation.  
 
Positivt att 
man använt 
tidigare använt 
frågeformulär, 
dessutom 
pilottestat.   
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