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Abstrakt  
Bakgrund: Skadlig alkoholkonsumtion är en av de fem största riskfaktorerna till för tidig 
död. En viktig del vid behandling av alkoholrelaterade problem är motivationen. 
Sjuksköterskan kan påverka motivationen och förväntas identifiera och ingripa med målet 
att skapa ett förändrat beteende hos patienten. Syfte: Belysa faktorer som påverkar 
sjuksköterskans inställning till omvårdnadsarbetet att motivera patienter med skadlig 
alkoholkonsumtion till förändrade alkoholvanor. Metod: Denna uppsats är en 
litteraturöversikt där 17 vetenskapliga artiklar från tre olika databaser inkluderades. Dessa 
artiklar lästes, granskades, sorterades in i huvud- och underkategorier som sedan 
sammanställdes i resultatdelen. Resultat: Resultatet presenterades under en huvudkategori; 
sjuksköterskans syn på faktorer som påverkar omvårdnadsarbetet och fyra underkategorier; 
Identifiering av alkoholproblem, att ingripa och ge intervention, erfarenheter och 
upplevelser, kunskap och utbildning. Diskussion: Det förekom negativa attityder hos 
sjuksköterskan, men de hade en betydelsefull roll i att hjälpa patienter med alkoholrelaterade 
problem. Brist på kunskap och osäkerhet skapade ett behov av utbildning. Slutsats: Även 
om sjuksköterskan såg ett ansvar att hjälpa dessa patienter så förekom det osäkerhet som 
tyder på ett behov av mer utbildning och kunskaper för att stärka sin kompetens för att 
ingripa och identifiera patienter med alkoholrelaterade problem.  
 
Nyckelord: Alkoholvanor, attityder, bemötande, interventioner, motivation, 
sjuksköterskeperspektiv 
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Introduktion 
I Europa är alkoholkonsumtion hög jämfört med andra länder i världen, det skiljer sig även 

mellan länder inom Europa. Influenser från olika kulturer och deras förhållningssätt till 

alkohol är något som har påverkat förändringen av dryckesvanor. Skadlig 

alkoholkonsumtion är ofta en bakomliggande orsak till många sjukdomar, fysiska som 

psykiska (Ringsberg, 2009, s. 275-276). Folkhälsomyndigheten (2009) berättar att 

sjuksköterskor träffar varje dag patienter med riskkonsumtion av alkohol. För att hjälpa 

patienten förändra sina alkoholvanor kan sjuksköterskan med hjälp av enkla frågor och råd 

ge effektiv omvårdnad. 

Bakgrund 
World Health Organization (WHO, 2014) beskriver att intag av en skadlig mängd alkohol är 

rankad bland de fem största riskfaktorerna för sjukdom, nedsatt förmåga och dödsorsak i 

hela världen. Att dricka alkohol är relaterat med risken att utveckla hälsoproblem som 

alkoholberoende, levercirros, cancer och skador. ICD-10 är WHO:s klassificering av 

psykiska- och beteendestörningar med kliniska beskrivningar och diagnostiska riktlinjer. I 

mer än 200 ICD-10 koder finns alkoholkonsumtion som en orsakskomponent för sjukdomar 

eller skador, i mer än 30 finns alkohol med i deras namn eller definition. Detta indikerar att 

dessa sjukdomstillstånd inte skulle existera vid frånvaro av alkoholkonsumtion. 

 

Sjukdomar till följd av alkoholkonsumtion har en bred diagnostisk klassifikation som 

inkluderar flera olika alkoholrelaterade sjukdomar som alkoholmissbruk och 

alkoholberoende. De diagnostiska kriterierna för alkoholrelaterade sjukdomar är många, 

men det involverar oftast skadligt bruk av alkohol, antingen gällande mängd eller 

varaktighet och det associeras ofta med varierande fysiska- och beteendesymtom som 

inkluderar ett starkt behov av mer alkohol, en ökad alkoholtolerans och abstinens. Eftersom 

alkoholism negativt kan påverka både hälsa och livskvalitet är det viktigt att utforska nya 

potentiella och effektiva behandlingsmetoder för denna problematik (Erwin & Slaton, 2014). 
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Ett standardglas motsvarar 12 gram alkohol vilket är cirka 4 cl starksprit, 8 cl starkvin, 12-15 

cl bordsvin, 33cl starköl eller 50 cl folköl. Indikationer på att en person har en 

riskkonsumtion och behöver sjukdomsförebyggande vård är då konsumtionen är mer än 9 

standardglas för kvinnor och mer än 14 standardglas för män per vecka (Socialstyrelsen, 

2014a). Skadligt bruk av alkohol är då konsumtionen leder till nedsatt hälsa, det kan gälla 

både fysisk (till exempel levercirros) och mental påverkan (som fall av depressiva perioder 

på grund av skadlig alkoholkonsumtion). Alkoholberoende definieras som en rad av 

beteenden, kognitiva och psykologiska fenomen som utvecklats efter upprepat alkoholintag. 

I detta inkluderas ett starkt behov att alkohol, kontrollsvårigheter, fortsatt drickande trots de 

skadliga konsekvenserna, alkoholen prioriteras först, en ökad alkoholtolerans och ibland 

utvecklas en social isolation (WHO, 2014). 

 

I Schuckit et al (2005) artikel definieras kriterierna för alkoholmissbruk som då upprepat 

intag leder till misslyckanden att utföra plikter inom jobb och skola, då det medför risker att 

skada sig själv eller sin omgivning, upprepad kontakt med rättsväsen till följd av missbruket 

och fortsatt drickande trots medvetenhet om de negativa konsekvenser som uppkommer 

både fysiskt och socialt. WHO (1994) förklarar att vid abstinens uppkommer varierande 

fysiska- och psykiska symtom där svårighetsgraden varierar mellan relativ eller stark 

abstinens av ett ämne efter upprepad, oftast långvarig hög användning av en substans. 

 

DiClemente, Bellino och Neavins (1999) förklarar att motivation spelar en viktig roll vid 

behandling av alkoholism genom att den influerar personen att söka, genomföra och följa 

behandlingen samt att motivering skapar framgångsrika långsiktiga förändringar av 

personens alkoholkonsumtion. Govier och Rees (2013) menar att även om sjuksköterskan har 

en potentiell roll att öka befolkningens kunskap om problemen relaterade till skadlig 

alkoholkonsumtion så är det brist i tydligheten på vad sjuksköterskor verkligen kan göra för 

att signifikant reducera alkoholrelaterade problem. Alla sjuksköterskor borde vara medvetna 

om vilka konsekvenser som skadlig alkoholkonsumtion ger, för att försäkra sig om att de 

kan förse patienter med tydlig och exakt information för att motivera och stötta dem till att 

bibehålla en ofarlig nivå av alkoholkonsumtion. För att minimera skadlig påverkan så bör 

individer tänka över sina levnadsvanor och det är i den processen sjuksköterskan kan 
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påverka genom att motivera, bedöma och utbilda. Hedelin, Jormfeldt och Svedberg (2009, s. 

254) beskriver att vid sekundär prevention läggs fokus på åtgärder som kan minska risken 

för försämring eller på tidig diagnostik och behandling av sjukdomen. 

Nilsen, MacCambridge, Karlsson och Bendtsen (2011) nämner att vårdgivare förväntas 

involvera sig alltmer i att identifiera individer med skadlig alkoholkonsumtion och ingripa 

genom att ge kort rådgivning och samtala om alkohol och individens alkoholvanor med 

målet att skapa ett förändrat beteende hos patienten. Kort rådgivning innebär anpassade 

samtal kring alkohol, allt från att helt enkelt fråga om patientens alkoholkonsumtion till att 

ordna flera träffar med rådgivning där målet är att hjälpa patienten bryta sitt beteende. Det 

har visat sig ta lång tid att få rutiner för att genomföra kort rådgivning i den allmänna 

sjukvården, trots att det visat en god effekt. 

 

Grundtanken med motiverande samtal [MI] är att rådgivaren uttrycker förståelse för 

personen känslor och problem och stödjer denne att fatta sina egna beslut. Rådgivaren ska 

inte försöka övertyga personen att ändra något, men diskuterar tillsammans om möjliga 

konsekvenser av en förändring eller att fortsätta som innan. Slutligen diskuteras personens 

mål och vart denne befinner sig i dagsläget i förhållande till dessa mål. Dock verkar det som 

om andra behandlingar där bedömning och feedback ingår kan vara lika effektiv som MI 

(Smedslund et al, 2011). 

 

Joyce Travelbee 

Enligt Travelbees omvårdnadsteori är människan en oersättlig unik individ och lidande är 

en erfarenhet alla människor kommer att ta del av någon gång i livet. De som upplever ett 

problem eller befinner sig i en krissituation är i behov av omvårdnad. Sjuksköterskans 

ansvarsområde innebär allt som kan påverka en individs hälsa och välbefinnande negativt. 

Kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap som gör det möjligt att etablera 

en mellanmänsklig relation, det är en ömsesidig process där tankar och känslor förmedlas 

eller delas med varandra. Att hjälpa patienten bemästra sitt lidande och sin sjukdom och 

finna mening i upplevelsen är förutsättningar för att nå upp till målet för god omvårdnad. 

Förebyggande av sjukdom och lidande samt att främja hälsa är ett viktigt mål (Kirkevold, 

2000, s. 131-140). 
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Missbruk och beroende av alkohol kan leda till omfattande fysiska, psykiska och sociala 

problem och kostnader för såväl den enskilde som för närstående och samhället. I Sverige 

har totalt 780 000 personer över 18 år ett beroende eller missbruk av alkohol (Socialstyrelsen, 

2014b). International Counsil of Nurses (ICN, 2012) beskriver den etiska koden med fyra 

grundläggande ansvarsområden för sjuksköterskor som är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. Socialstyrelsen (2005) förklarar i 

kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor att i omvårdnadsarbetet ska de bland annat ska 

främja hälsa och förebygga ohälsa genom förmågan att identifiera och aktivt förebygga 

hälsorisker och vid behov motivera till förändrade livsstilsfaktorer. 

Syfte 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans inställning till 

omvårdnadsarbetet att motivera patienter med skadlig alkoholkonsumtion till förändrade 

alkoholvanor. 

Metod 

Design  

Denna uppsats var en litteraturöversikt, Friberg (2012, s. 133) och Segesten (2012, s. 100) 

förklarar att detta innebär att en systematisk översikt görs av det vetenskapliga 

kunskapsläget inom ett område relaterat till omvårdnad. För att fastställa kunskapsläget 

kartläggs kvantitativa och kvalitativa forskningsartiklar, vilket kan leda till kunskap som 

påverkar det praktiska arbetet inom vården eller belysa om forskningsläget är otillräckligt.  

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle inrikta sig mot att beskriva 

allmänsjuksköterskans omvårdnadsarbete för patienter med skadlig alkoholkonsumtion och 

faktorer som kunde påverka sjuksköterskans omvårdnadsarbete. Artiklar skrivna på andra 

språk än engelska, äldre än tio år, beskrivna ur patientens perspektiv, vetenskapliga artiklar 

med låg kvalité, reviewartiklar eller pilotstudier exkluderades. 
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Litteratursökning  

För att få fram relevant litteratur så delas arbeten in i två faser som bygger på varandra, den 

inledande litteratursökningen och den egentliga litteratursökningen (Östlundh, 2012, s. 59). I 

detta arbete gjordes en inledande sökning för att utforma en grund för arbetet och skapa en 

överblick över ämnet som skulle studeras. Därefter gjordes den egentliga litteratursökningen 

med en mer systematisk och målinriktad sökning utifrån syftet och inklusions- och 

exklusionskriterierna för att få fram det slutgiltiga urvalet. De tre databaserna som användes 

till artikelsökningarna var Cinahl, Pubmed och Psycinfo. Följande sökord har utformats 

utifrån syftet och kombinerats på varierande sätt: Alcohol, alcohol drinking, alcohol consumption, 

alcohol use, alcohol*, alcohol abuse, drinking behavior, drinking, nurse-patient relations, nurse´s role, 

nurses, nurse attitude*, nursing intervention, nurse, motivational factors, attitudes, motivation och 

change. Kombinationen av sökord som ledde till utvalda artiklar redovisas i tabell 1. 

Urval, relevansbedömning och granskning  

Urvalsarbetet genomfördes i fyra steg (Tabell I). I första steget valdes artiklar utifrån 

rubriken, de som inte stämde överens med syftet förkastades. I andra steget lästes abstrakt 

och de som inte bedömdes vara relevant förkastades, i tredje steget lästes hela artiklarna för 

att tyda dess lämplighet till litteraturöversiktens syfte. I det fjärde och sista steget granskades 

artiklarna för att uppnå en god vetenskaplig kvalité, vid granskningarna användes Carlsson 

och Eimans (2003) bedömningsmall med revidering för studier med kvantitativ och 

kvalitativ metod (Bilaga 1 och 2).  

 

Carlsson och Eimans (2003) granskningsmallar innehåller ett poängsystem från noll till tre 

poäng, den totala summan är 47 för den kvantitativa mallen och 48 för den kvalitativa 

mallen. Beroende på slutpoängen så graderades artikeln från grad III till grad I. Då 

slutpoängen av granskningen blir över 60% så innebär det grad III, över 70% grad II och över 

80% grad I, vilket tyder på en hög vetenskaplig kvalité av artikeln. Till denna uppsats skulle 

artiklarna uppnå grad I eller grad II för att inkluderas till resultatet. Granskningarna 

diskuterades och genomfördes till största delen tillsammans av båda författarna. Slutligen 

återstod det 17 artiklar med grad I och grad II som användes i resultatdelen, en 

sammanställning av dessa presenteras i en översiktstabell (Bilaga 3). 
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Tabell 1: Databassökningar och utvalda artiklar 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Urval  
1 

Urval  
2 

Urval  
3 

Urval  
4 

150122 Pubmed ("Nurse's 
Role"[MeSH 
Terms]) 
AND 
"Alcohol 
Drinking"[M
AJR]  

10 years, abstract, 
english  

17  13 9 2 1 

150122 Cinahl (alcohol use) 
AND 
motivation 
AND change 
(ej headings) 

2005-2015, 
abstract, english 

86 47 39 2 0 

150122 Pubmed (("Drinking 
Behavior"[M
esh]) AND 
"Nurse-
Patient 
Relations"[M
esh]) 
 

10 years, abstract, 
english  

20 2 1 1 0 

150126 Psycinfo nurse and 
motivation 
and drinking 
(fritext 
sökning) 

2005-2015, 
english, peer 
reviewed 

7 5 3 2 2 

150126 Psycinfo motivational 
factors AND 
nurse  
(fritext 
sökning) 

2005-2015, 
english, peer 
reviewed 

57 11 1 1 1 

150129 Cinahl alcohol* 
AND "nurse 
attitude*" 
(ej headings) 

2005-2015, 
abstract, english 

51 14 11 5 3 

150130 Pubmed Nurses and 
Alcohol 
abuse and 
Attitudes 
(ej MesH) 

10 years, abstract, 
english 

63 19 13 8 7 

150203 Cinahl MM "Alcohol 
Abuse" AND 
(nursing 
intervention) 

2005-2015, 
abstract, english 

23 23 9 4 3 

I Urval 1 lästes artiklarnas titel, i Urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, i Urval 3 lästes hela artikeln och i Urval 4 

artiklar efter granskning av vetenskapligt arbete.  
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Analys  

Friberg (2012, s.128) beskriver vikten av att skapa en överblick av studiernas resultat i början 

av en analys för att tydliggöra det som ska analyseras och därefter identifieras skillnader och 

likheter mellan de olika studiernas resultat och nya övergripande kategorier skapas. I 

analysprocessen för denna uppsats lästes valda artiklar igenom flera gånger och fokus lades 

på resultatets helhet för att få en överblick och sedan identifierades huvudfynd. Nyckelord 

plockades ut från huvudfynden, dessa kodades för att sedan relateras till varandra. De 

sorterats efter skillnader och likheter som skapade ämnesområden, utifrån dessa 

formulerades en huvudkategori och fyra underkategorier (Figur 1). Under analysprocessen 

kontrollerades resultaten regelbundet för att se att de överensstämde med uppsatsens syfte.   

Etiska överväganden  

I studier där människor och djur involveras måste forskarna respektera deltagarnas 

rättigheter och ansvara för etiska åtaganden (Polit & Beck, 2012, s. 150). Valda artiklar till 

denna uppsats innehöll etiskt granskade studier där ett etiskt resonemang har förekommit, 

alternativt att artiklarna publicerats i en vetenskapligt granskad tidskrift där etiska aspekter 

är ett krav. Författarna i denna litteraturöversikt strävade efter att utforma ett så neutralt 

resultat som möjligt utan influenser av egna värderingar.    
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Resultat  
Resultatdelens innehåll presenteras i en huvudkategori och fyra underkategorier (Figur 1). 

 

Figur 1: Översikt av resultatindelning 

Sjuksköterskans syn på faktorer som påverkar omvårdnadsarbetet 

Identifiering av alkoholproblem 

På medicinska och kirurgiska vårdavdelningar kände sig sjuksköterskor dåligt förberedda 

på att identifiera tecken på överkonsumtion av alkohol. De med mer utbildning och 

erfarenhet av bedömning av alkoholvanor ser större möjligheter och färre hinder för 

bedömningen. Sjuksköterskor som har arbetat inom psykiatrisk vård ser fler möjligheter att 

identifiera överkonsumtion än de som arbetat på akutmottagningar, medicinska och 

kirurgiska vårdavdelningar. Ett av de största hindren att bedöma patientens alkoholvanor är 

då patienten vill dölja sitt alkoholproblem. Sjuksköterskans vilja att bedöma patientens 

alkoholvanor kan bero på om det är relaterat till inkomstorsaken eller om det kan påverka 

utfallet av behandlingen (Griffiths, Stone, Tran, Fernandez & Ford, 2007; Tsai, 2009). På 

akutmottagningar anser sjuksköterskor att god kommunikation och kunskap om hur frågan 

ska tas upp för att patienten inte ska ta illa upp som betydande faktorer vid identifiering av 

alkoholvanor. Den höga arbetsbelastningen på en akutmottagning ses som en hindrande 

faktor som påverkar i vilken omfattning patienterna med alkoholproblem får hjälp. Vilken 

hjälp patienten ska få kring alkoholproblematiken är svårare att ta beslut om då patienten är 

alkoholpåverkad, vid brist på omvårdnadspersonal och tillgång till drog- och 

alkoholsjuksköterskor (Freeman, Roche, Williamson & Pidd, 2011). 
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De flesta sjuksköterskor på medicinska och kirurgiska vårdavdelningar berättade att de 

alltid eller oftast genomför en screening av alkoholvanor samt att de utför någon form av 

kort rådgivning till patienter med skadligt bruk. Sjuksköterskor på en akutmottagning anser 

att de har ett ansvar att fråga patienter om deras alkoholvanor och även ett ansvar att 

dokumentera detta i patientens journal. Hinder för behandling är då patienten har brist på 

motivation eller är berusad, även faktorer som tidsbrist och otillräckligt med resurser anses 

vara stora hinder. Sjuksköterskor tycker att det är värt att identifiera alkoholproblem och att 

hänvisa dessa patienter vidare till specialistvård. De riktlinjer som finns på vissa 

akutmottagningar täcker oftast frågor om patienters alkoholvanor samt blåskontroller, men 

det är få sjuksköterskor som känner till hur de ska gå vidare därefter (Freeman et al., 2011; 

Griffiths et al., 2007; Indig, Copeland, Conigrave & Rotenko, 2009). Vissa akutmottagningar 

har inte rutiner eller riktlinjer för hur alkoholvanor ska diskuteras med patienterna men 

sjuksköterskor anser att frågor kring alkoholvanor ska vara en del av rutinanamnesen. De 

sjuksköterskor som är positivt inställda till det preventiva omvårdnadsarbetet tar gärna emot 

information om hur riskpatienter ska hanteras (Karlsson, Johansson, Nordqvist & Bendtsen, 

2004).  

Det är ett hälsofrämjande arbete, så jag tycker att man borde göra det oftare, faktiskt! Det 

skulle vara bra att ha några slags riktlinjer. Vi är inte utbildade specifikt för 

alkoholprevention. (...) Någon slags instruktion skulle komma till hands när man stöter på 

den här typen av arbete. Eftersom, såklart, det här är en del av vårt jobb tycker jag... (egen 

översättning) (Karlsson et al., 2004, s. 47).  

 

Efter ett års rutinmässig användning av en datoriserad screening för alkoholvanor på en 

akutmottagning så upplevde sjuksköterskor att det är fler antal patienter än förväntat som 

har en riskkonsumtion. Det förändrade sjuksköterskornas uppfattning om att patienter som 

lider av alkoholproblem är tid- och energikrävande och det är värt arbetet trots att det tar tid 

och energi. Det anses vara ett känsligt ämne att diskutera med patienten eftersom 

besökstillfället ger en så kort kontakt. Vid datoriserad screening och utdelning av 

frågeformulär om alkoholvanor så uppstår inte någon försämring av relationen. Även om 

det finns förväntningar på att patienter ska reagera negativt vid frågor kring deras 
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alkoholvanor eller vägra påbörja en intervention så har de flesta patienter en positivt 

inställning till att bli erbjuden att utföra en datoriserad screening. Trots att relationen inte 

påverkas negativt så uppfattar ändå sjuksköterskor att det finns vissa svårigheter att dela ut 

frågeformulär till vissa patienter, till exempel äldre eller i vissa fall invandrare då de kan ha 

ett annat synsätt av alkohol. Sjuksköterskor upplever att datoriserad screening är en 

okomplicerad metod att använda för att fråga patienter om deras alkoholvanor och de flesta 

tycker inte att det påverkar arbetsbördan. Sjuksköterskan anser att datoriserad screening ger 

en bra möjlighet att diskutera detta ämne då patienten får instruktioner av att utföra den 

(Bendtsen, Holmqvist & Johansson, 2007; Karlsson et al., 2004; Nordqvist, Johansson, 

Lindqvist & Bendtsen 2006). 

 

Frågor om alkohol är ganska känsligt, att fråga någon om hur mycket och hur ofta, och 

huruvida det har någonting att göra med deras besök. Jag tror att i de flesta fall blir 

patienterna förolämpade om du tar upp frågan (egen översättning) (Karlsson et al., 2004, s. 

48).  

Att ingripa och ge intervention  

Sjuksköterskor på en akutmottagning ansåg att alkohol är en stor bidragande faktor till 

många skador. Trots det menar vissa sjuksköterskor att alkoholprevention är en del av deras 

ansvar medan andra anser att det preventiva arbetet hör till läkarens uppgift, några tycker 

att akutmottagningens enda ansvar är att vårda det akuta hälsoproblemet. Däremot ses 

primärvården ha en viktigare roll för alkoholprevention då miljön är lugnare och mer 

avslappnad för patienterna jämfört med en akutmottagning. De sjuksköterskor som är äldre 

och har längre klinisk erfarenhet ser större möjligheter till att hjälpa patienter (Bendtsen et 

al., 2007; Karlsson et al., 2004; Nordqvist et al., 2006; Tsai, 2009). 

 

Om ett alkoholberoende har diagnostiserats tidigt så ökar chansen för en lyckad behandling, 

en annan viktig del i behandlingen är att närstående involveras. Sjuksköterskor som kommer 

i kontakt med alkoholberoende patienter på akutmottagningar utgår ifrån olika strategier i 

form av kort rådgivning då de ställer frågor, motiverar till att sluta, ger råd, bistår med hjälp. 

Det är mer sannolikt att sjuksköterskorna ger råd än att de bistår eller ordnar med annan 
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professionell hjälp. Sjuksköterskorna tycker att läkare har bättre möjligheter att influera 

patienten, men att sjuksköterskor kan utföra det praktiska förarbetet för att spara tid åt 

läkaren. Det bästa sättet att behandla alkoholberoende patienter anses vara att hänvisa dem 

till ett bra behandlingsprogram och att behandlingen kan förstärkas med professionell 

rådgivning. Vidare kontakt med en läkare eller liknande ses som en viktig del efter patienten 

har avslutat sin behandling (Freeman et al., 2011; Kelleher & Cotter, 2009; Nordqvist et al., 

2006). 

 

Den höga stressen i omvårdnadsarbetet har på en akutmottagning lett till att sjuksköterskor 

är negativt inställda till att ta på sig fler arbetsuppgifter och att tiden till att ge interventioner 

inte skulle räcka till utifrån deras arbetsdag. Gemensamt för sjuksköterskor på 

akutmottagning, psykiatrisk, medicinska och kirurgiska vårdavdelningar är upplevelsen av 

att det främsta hindret för att ge intervention vid alkoholproblem är då patienten och dess 

närstående uppfattas ha en brist på motivation till förändring. Sjuksköterskor kan även se sig 

själva som ett hinder när de har otillräckligt med förkunskaper för att genomföra en adekvat 

intervention eller brist på tillgång av professionell konsultation. Faktorer som erfarenhet av 

att ingripa vid alkoholrelaterade problem, deltagande i utbildning och tidigare arbete på en 

psykiatrisk eller mag- tarmavdelning gör att sjuksköterskor har en mer positiv uppfattning 

av möjligheter för ingripande vid alkoholproblem. Sjuksköterskor som arbetar på 

psykiatriska enheter ser fler möjligheter att ge intervention vid alkoholproblem än de som 

arbetar på en akutmottagning, även högre ålder är associerat med ett positivt synsätt 

(Karlsson et al., 2004; Tsai et al., 2010). 

 

Många sjuksköterskor har uppfattat alkoholism som en behandlingsbar sjukdom och även 

om patienten får flera återfall så finns möjligheten att bistå med hjälp. En vanlig åsikt 

gällande MI bland sjuksköterskor är att det hjälper patienten bli delaktig och att det är 

patienten själv som ska hitta lösningar och ta beslut om en livsstilsförändring. Det anses 

även vara ett bra verktyg som är nödvändigt, hjälpsamt, roligt, bra att ha och att det främjar 

god kommunikation. Sjuksköterskor betraktar MI som en empatisk, ödmjuk och ej dömande 

eller tillrättavisande metod. De upplever att MI motiverar och väcker patientens intresse och 

gör så att sjuksköterskan och patienten befinner sig på samma nivå. Dock finns även 
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negativa åsikter om att MI inte passar alla. Det känns tillgjort, är svårt att använda, det är 

tidskrävande och sjuksköterskan har brist på kunskaper av MI. Andra hinder som 

sjuksköterskor upplever är motstånd hos patienten, att patienten inte har behov av hjälp att 

minska alkoholkonsumtionen, osäkerhet gällande sin egen prestation och att de glömde 

använda MI eller att de använde sig av andra metoder för att motivera patienterna. De 

sjuksköterskor som jobbat länge, är äldre och har mer träning använder sig mer av MI 

(Kelleher & Cotter, 2009; Östlund, Wadensten, Häggström & Kristofferzon, 2014). 

Erfarenheter och upplevelser 

Lovi och Barr (2009) och Neville och Roan (2014) har funnit att det finns negativa tankar och 

känslor bland många sjuksköterskor gällande omvårdnadsarbete med patienter som har ett 

alkoholmissbruk. Sjuksköterskor på en vårdavdelning för alkohol- och drogberoende 

patienter uttrycker besvikelse över att det förekommer negativa attityder och stereotypa 

bilder av vem en person med ett beroende är och hur den agerar. Generellt finns olämpliga 

uppfattningar av dessa patienter, en vanlig åsikt är att patienter med ett beroende inte är 

sjuk på riktigt. Det ses som självförvållat och att patienterna inte borde få hjälp från 

sjukhuset för att bli nykter. Det negativa synsättet kring dessa patienter finns kvar än idag 

trots att det är vanligt med alkoholrelaterade problem. 

 

Sjuksköterskors attityder mot alkoholrelaterade problem och vården av dessa patienter 

påverkades av faktorer som egna erfarenheter och inställningar till alkoholkonsumtion. Om 

de själva dricker mer än en gång i veckan så ses en mer positiv inställning till att arbeta med 

dessa patienter. En central del av den negativa uppfattningen är säkerheten, det finns en 

rädsla för fysisk skada hos sjuksköterskorna då dessa patienter kan agera aggressivt och 

eventuellt hotfullt. Trots medvetenheten om de uppenbara och potentiella säkerhetsriskerna 

och risker för skador, så förblir god patientvård och etisk omsorgsplikt den primära 

utgångspunkten. Känslor som intolerans eller ilska kan finnas hos sjuksköterskor då 

patienter med missbruk kan upplevas som manipulativa eller ej trovärdiga (Crothers & 

Dorrian, 2011; Neville & Roan, 2014). 
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Som vårdgivare måste man alltid vara på sin vakt för att missbrukande patienter är väldigt 

duktiga på att manipulera personer och händelser till deras fördel (egen översättning) 

(Neville & Roan, 2014, s. 341). 

 

Vid vård av patienter med alkoholmissbruk kände sjuksköterskor utöver en etisk plikt även 

betydelsen av att vårda med medkänsla och förståelse av att alla ska behandlas lika oavsett 

vilka hälsoproblem patienten har. Sjuksköterskor som arbetar med patienter som har ett 

alkoholberoende tycker att det är väldigt viktigt att agera som en förespråkare för patienten 

genom att skapa en känsla av respekterad integritet och trygghet (Lovi & Barr, 2009; Neville 

& Roan, 2014).  

Kunskap och utbildning 

Den övergripande kunskapsnivån om säker alkoholkonsumtion bland sjuksköterskor på 

akutmottagningar, medicin- och kirurgiavdelningar skiljde sig åt. Detta gäller kunskap om 

mängden gram alkohol som finns i ett standardglas, den dagliga rekommenderade 

alkoholmängden för män och kvinnor samt den rekommenderade mängden per vecka. De 

flesta känner till rätt hantering av abstinenssymtom och vikten av att administrera tiamin 

(vitamin B1) profylaktiskt till patienter med ett alkoholberoende för att förhindra 

minnessvårigheter. Kunskaper om att identifiera skadlig alkoholanvändning och beroende, 

abstinenssymtom och bedömning vid dessa problem skiljer sig mellan sjuksköterskor från att 

de upplever att de har lite eller ingen till goda kunskaper. De flesta upplevde bristande 

kunskaper att adekvat vårda patienter med alkoholrelaterade problem. De kände sig inte 

kompetenta att hänvisa eller förse kliniska och pedagogiska interventioner som motiverande 

rådgivning till patienterna (Griffiths et al., 2007; Kelleher & Cotter, 2009). 

 

Sjuksköterskor rankade sina kunskaper av att reducera alkoholkonsumtion sämre jämfört 

med rådgivning av andra livsstilsbeteenden som rökning, regelbunden motion och kost. Det 

finns ett tydligt samband mellan sjuksköterskor som betraktar sina rådgivningskunskaper 

som goda och positiva attityder till att ge vård, vilket skapar mer initiativtagande. 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård skattar sina kvalifikationer att ge råd till patienter med 

skadliga alkoholvanor och närstående som goda och främjar rådgivning i större utsträckning 
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jämfört med de på medicinska och kirurgiska vårdavdelningar (Geirsson, Bendtsen & Spak, 

2005; Willaing & Ladelund, 2005). 

 

Brist på tillräcklig utbildning och kunskap om alkoholrelaterade problem har resulterat i att 

abstinenssymtom inte behandlas adekvat. Dessa brister kan delvis bero på att sjuksköterskan 

är dålig på att kontakta en alkohol- och drogavdelning för råd och information. Det fanns 

åsikter om svagheter i sjuksköterskeutbildningen, att förberedelser inom området är 

otillräckliga och att det kan bidra med en negativ uppfattning av dessa patienter. Ett av de 

svåraste hindren för sjuksköterskan att överkomma är den psykologiska blockeringen att 

alkoholmissbruk ses som ett svårt problem att hantera. Utbildningar ses som ett verktyg för 

reflektion, ett sätt att förbättra sina färdigheter, öka sina kunskaper eller stärka det 

professionella självförtroendet och sin kapacitet. Utbildningsprogram med en kombination 

av föreläsningar och praktisk träning med syftet att stärka självförtroendet och färdigheter 

att använda vid vård av patienter med alkoholmissbruk är ett effektivt tillvägagångssätt för 

att öka kunskaper (Kennedy et al., 2013; Lovi & Barr, 2009). 

 

Jag tror att verktyg är bra… Det är mer så att vårdgivaren kan få personen att själv upptäcka 

att den har ett problem, inte bara att man hytter med fingret och säger “jag tror att du har ett 

problem.” (Egen översättning) (Kennedy et al., 2013, s. 335).  

 

Sjuksköterskor uttryckte ett behov av vidareutbildning av till exempel MI samt stöd för att 

upprätthålla sina kunskaper. De som tagit del av olika utbildningsprogram från 1,5 till 4 

timmar eller mer med fokus på alkoholens påverkan, identifieringsmetoder för 

överkonsumtion och interventioner har mer kunskaper gällande alkoholrelaterade problem 

än de som inte fått ta del av utbildning. Sjuksköterskor anser att omvårdnad av patienter 

med missbruk eller beroende återspeglar ett behov av samlade kunskaper, som de tycker att 

de saknar. De uttrycker även ett behov av ytterligare stödjande tjänster från specialiserad 

personal, både till sig själva och till patienterna (Geirsson et al., 2005; Kennedy et al., 2013; 

Neville & Roan, 2014; Tsai et al., 2011; Östlund et al., 2014). 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Uppsatsens breda syfte skapade svårigheter att utföra sökningar med användbara träffar 

eftersom fokus istället hamnade på andra vanor som rökning eller andra perspektiv än 

allmänsjuksköterskans. En möjlighet var att artikelträffarna i sökningen inte avgränsades 

tillräckligt och då blev det mycket arbete att gå igenom för att hitta relevanta artiklar, syftet 

skulle kunnat ha en mer avgränsad inriktning för att förenkla sökningarna. 

Alkoholrelaterade vanor är ett begrepp med flera benämningar att översättas till, därför 

användes varierande kombinationer av sökord med samma innebörd som speglade syftets 

innehåll. 

 

Det tog lång tid att sortera ut relevanta artiklar, men en systematisk värdering utfördes för 

att säkerställda att innehållet var rätt. Arbetet bearbetades ur olika synvinklar då två 

författare diskuterade och utvecklade arbetet tillsammans. Polit och Beck (2012, s. 97) 

förklarar att det är önskvärt om en litteraturöversikt är så neutral som möjligt, detta är lättare 

att uppnå om arbetet systematiskt genomförs av flera personer som kan värdera varandras 

resonemang. Vid artikelgranskningen användes en alternerad bedömningsmall för att det 

skulle vara mer anpassat till ämnet. I denna bedömning ingick granskning av etiska 

aspekter. Artiklar skulle ha tydliga etiska överväganden, de artiklar som saknade detta 

kontrollerades istället via tidskriftens hemsida. 

 

Grunden för resultatdelen var 17 artiklar, dessa berörde olika områden inom hälso- och 

sjukvården med fokus på sjuksköterskeperspektivet, vissa involverade flera yrkesgrupper 

men då valdes endast delar som handlade om sjuksköterskan. Sjuksköterskans perspektiv 

var ett huvudsakligt kriterium för att artiklarna skulle inkluderas, det var deras upplevelser 

av alkoholrelaterade problem som uppsatsen skulle inrikta sig på. Artiklarna var inte äldre 

än tio år eftersom arbetet skulle byggas på det senaste inom området. Polit och Beck (2012, s. 

98) nämner att val som avgränsar sökningar av artiklar bör göras för att säkerställa 

reproducerbarheten, vilket kan göras genom att begränsa sökningar inom en viss tidsram. 
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Tio kvantitativa artiklar och sju kvalitativa artiklar användes i denna litteraturöversikt som 

kan styrka trovärdigheten då ämnet är beskrivet ur olika synvinklar. De artiklar som ingick i 

resultatdelen var från Sverige, Australien, Irland, Taiwan, USA och Danmark, detta stärkte 

trovärdigheten då en bredd av olika länders perspektiv presenterades. Sjuksköterskors 

inställning kan se olika ut beroende på vart i världen de befinner sig, det kan vara en svaghet 

eftersom olika världsdelar kan ha varierande förutsättningar och synsätt på alkoholvanor 

jämfört med sjuksköterskor i Sverige. 

 

Resultatdiskussion  

Det krävs tidig upptäckt och behandling av personer med skadlig alkoholkonsumtion för att 

hindra utveckling av alkoholism, denna möjlighet finns i alla vårdkontakter (Ottosson & 

Ottosson, 2007, s. 187). Författarna till litteraturöversikten anser att det är viktigt att ta 

tillvara på de tillfällen där det är möjligt att identifiera patienter med skadlig 

alkoholkonsumtion. I resultatet framgår det att rutinerna gällande alkoholscreening kan se 

olika ut på akutmottagningar. Rutiner för identifiering av alkoholvanor bör finnas på varje 

akutmottagning eftersom det kan skapa en tydlig bild av hur situationen ska hanteras. Det 

kan skapa större trygghet hos sjuksköterskorna som gör att fler patienter kan fångas upp. 

Selway (2006) menar att utan screening så fångas de med alkoholrelaterade problem inte upp 

och det skapar färre möjligheter att ingripa för att minska framtida skador. Socialstyrelsen 

(2014b) rekommenderar hälso- och sjukvården att använda frågeformuläret AUDIT (alcohol 

use disorders identification test) för att identifiera alkoholproblem hos patienter. Denna går 

att använda både som intervju och självskattningsformulär.  

Det finns mycket i resultatet som pekar på att sjuksköterskor känner sig dåligt förberedda 

och osäkra kring omvårdnadsarbete med patienter som har skadlig alkoholkonsumtion. Det 

nämns flera orsaker till detta i resultatet, men en del som är viktig och grundläggande är 

kommunikationen. Författarna till litteraturöversikten menar att om kommunikationen är 

god så skapas en bättre relation mellan sjuksköterskan, patienten och de närstående. Detta 

kan skapa en känsla av trygghet för sjuksköterskan vilket gör det lättare att ta upp frågan 

och våga prata om ämnet och en större chans att identifiera problemet. Enligt Kirkevold 

(2000, s. 136) menar Travelbee att kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste 
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verktyg och en förutsättning för att kunna nå upp till omvårdnadens mål som är att hjälpa 

patienten att hantera sjukdom och lidande. 

 

Travelbee anser att sjuksköterskan medvetet ska sträva efter att etablera en relation till 

patienten och utforma omvårdnadssituationen så att de bemöter patientens behov och 

hjälper patienten att acceptera de mänskliga villkoren, inklusive sjukdom och lidande 

(Kirkevold, 2000, s. 137). Enligt litteraturöversiktens författare kan det kanske tyckas 

märkligt att patienten ska acceptera sin sjukdom, då patienten i detta fall kan se det som en 

ursäkt eller anledning att skylla på sitt drickande. Däremot kan acceptans vara ett första steg 

som är nödvändigt, om patienten inte accepterar sitt problem så går det heller inte att 

påbörja någon behandling eftersom denne inte anser sig ha något behov av hjälp. 

 

Författarna till litteraturöversikten anser att en viktig del i att kunna ge behandling och 

samtidigt få en lyckad behandling är att patienten är motiverad till det. Det är svårt att hjälpa 

någon som inte är villig till att förändra sitt beteende och göra något åt problemet, därför har 

sjuksköterskan en viktig uppgift att ge stöd åt patienten för att hitta motivation till 

förändring. Kirkevold (2000, s.133,138) förklarar att Travelbee ser en central betydelse i 

sjuksköterskans roll om det är möjligt, att hjälpa patienten finna mening i sin situation. Att 

finna mening kan svara på frågor som “varför hände detta mig?” och “ hur ska jag komma 

igenom detta?” som kan uppkomma vid sjukdom. Detta gör det möjligt för individen att inte 

bara finna sig till rätta med sin sjukdom, utan också att utnyttja den som ett stärkande 

livserfarenhet som gör livet värt att leva.  

 

Författarna till litteraturöversikten menar att relationen är viktig mellan sjuksköterskan och 

patienten och för att stärka denna så behöver båda parter förstå varandra och befinna sig på 

samma nivå. Det framkommer i resultatet att MI har både för och nackdelar, men en viktig 

fördel är att det förstärker relationen och låter patienten vara delaktig och påverka sin egen 

vård. Walsh, McAllister, Morgan och Thornhill (2004) beskriver att MI är en användbar 

metod för att öka motivation till förändring som kan anpassas till olika miljöer och 

användningsområden. Den definieras inte av tekniker (även om dessa är viktiga), utan mer 

av att den är en metod som främjar den mellanmänskliga relationen. 
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Resultatet visar att det finns skillnader mellan sjuksköterskornas syn på omvårdnadsarbetet 

beroende på vilken vårdavdelning de arbetar på. De som arbetar inom psykiatrisk vård har 

en mer positiv syn och ett mer tillmötesgående synsätt vid alkoholrelaterade problem, 

gemensamt för alla sjuksköterskor oavsett vilken vårdavdelning de arbetar på är att mer 

erfarenhet och utbildning skapar större möjligheter för att hjälpa patienten. Iqbal, 

McCambridge, Edgar, Young och Shorter (2015) styrker detta och förklarar att sjuksköterskor 

som arbetar på beroende- och psykiatriavdelningar upplever i sin roll att de är mer 

kompetenta att motivera och använda interventioner för alkoholrelaterade problem jämfört 

med de på akutmottagningar. 

 

Personer med alkoholrelaterade problem har negativa erfarenheter av sjukvårdspersonal. 

Läkare ses som mer hjälpsamma medan sjuksköterskor behöver förbättra sin förståelse för 

alkoholberoende och tänka på sitt förhållningssätt (Dyson, 2007). Travelbee förklarar att även 

om alla människor upplever lidande så är det personligt hur det upplevs. Lidande kan 

orsakas av separation från närstående, minskad känsla av egenvärde eller olika typer av 

förluster (Kirkevold, 2000, s. 131). Resultatet påvisar att det förekommer negativa attityder 

och stereotypa bilder hos sjuksköterskan. Författarna till litteraturöversikten tycker att det är 

viktigt att se individen och dess problem för att kunna ge anpassad omvårdnad och inte låta 

egna värderingar och förutfattade meningar ha verkan på den professionella rollen. 

Kirkevold (2000, s. 137) menar att Travelbee anser att bristande förmåga att se patienten som 

en individ eller att sjuksköterskan inte uppfattar innebörden av kommunikationen med 

patienten är faktorer som kan orsaka hinder för kommunikationen.  

 

I resultatet påpekas att utbildning på 1.5 timme ger mer kunskap om alkoholrelaterade 

problem, däremot nämns inte hur mycket kunskap sjuksköterskorna får. Författarna till 

litteraturöversikten anser att det kan vara enkelt att införa denna korta utbildning utan att 

den tar upp så mycket tid, dock kan de kunskaperna vara bristfälliga på grund av den korta 

utbildningstiden. Dwamena et al. (2012) menar att utbildning av kort rådgivning som är 

mindre än 10 timmar är lika framgångsrik som längre utbildningar. Författarna till 

litteraturöversikten tror att det finns ett värde i att lära sig grundläggande kunskaper om 

detta område, det kan spara både tid och pengar i längden. Om sjuksköterskor vet hur 
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patienter med alkoholrelaterade problem ska identifieras och bemötas så används ett 

preventivt arbetssätt och därmed främjas hälsa och ohälsa förebyggs. Smedslund et al (2011) 

och McQueen, Howe, Allan, Mains och Hardy (2011) visar i sin studie baserad på tidigare 

forskning att personer med missbruk som har behandlats med MI eller kort rådgivning har i 

större utsträckning reducerat sitt intag av alkohol än personer som inte har genomgått någon 

behandling. Dessutom minskade dödsfall avsevärt bland de som fått behandling.  

 

Sjuksköterskor tillbringar mer tid i direktkontakt med patienten jämfört med läkare, därför 

har de en betydelsefull roll för att lyckas med identifiering, att hänvisa vidare eller ge 

omvårdnad till patienter med alkoholrelaterade problem (Vadlamudi, Adams, Hogan, Wu & 

Wahid, 2008). Författarna till litteraturöversikten menar att rätt kunskaper är en viktig 

grundförutsättning i all omvårdnad och ett ansvar för sjuksköterskan. Då det finns otrygghet 

kring vård av individer med alkoholrelaterade problem så är det ett område som är i behov 

av mer utbildning för att öka kunskapsnivån. Det kan leda till en ökad självsäkerhet i 

sjuksköterskerollen som gör det lättare att skapa en tillitsfull relation med patienten och ett 

säkrare omvårdnadsarbete kan utföras. Kirkevold (2000, s.137) refererar till Travelbee som 

menar att den sjukes ensamhet och isolering kan lindras genom kommunikation, men det är 

en process som kräver förutbestämda förutsättningar. Detta innebär olika färdigheter som 

kunskap och förmåga att använda sig av den, känslighet och ett utvecklat sinne för tajming 

samt att kunna behärska olika kommunikationstekniker. 
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Slutsats  

Denna studie har bidragit till en ökad förståelse för betydelsen och möjligheten för 

sjuksköterskan att motivera patienter med skadlig alkoholkonsumtion till förändrade vanor. 

Sjuksköterskan har ett grundläggande ansvarsområde att identifiera och aktivt förebygga 

hälsorisker samt motivera till förändrade livsstilsbeteenden för att främja hälsa och 

förebygga ohälsa. För att uppnå detta visar denna studie att kunskaper om alkoholrelaterade 

problem och god kommunikation är grundförutsättningar. Utbildning ger ökad kunskap 

som behövs för att skapa fler möjligheter för sjuksköterskan att identifiera, ingripa och bygga 

upp relationen med patienten. Det förekommer osäkerhet kring omvårdnadsarbetet med 

alkoholrelaterade problem, åtgärder som utbildning bör göras för att personal ska kunna 

känna sig kompetenta att identifiera och ge behandling till dessa patienter. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

21 

 

Referenslista 
*= Artiklar som ingår i resultatdelen 

*Bendtsen, P., Holmqvist, M., & Johansson, K. (2007). Implementation of computerized 
alcohol screening and advice in an emergency department - a nursing staff perspective. 
Accident and Emergency Nursing, 15(1), 3-9. doi: 10.1016/j.aaen.2006.09.004 

 

Carlsson, S., & Eiman, M. (2003). Evidensbaserad omvårdnad – Studiematerial för undervisning 
inom projekt, ”Evidensbaserad omvårdnad – ett samarbete mellan universitetssjukhuset MAS och 
Malmö högskola”. Malmö högskola, hälsa och samhälle, Evidensbaserad omvårdnad.  

*Crothers, C.E., & Dorrian, J. (2011). Determinants of Nurses' Attitudes toward the Care of 
Patients with Alcohol Problems. ISRN nursing, 2011, 1-11. doi: 10.5402/2011/821514 
 
DiClemente, C.C., Bellino, L.E., & Neavins, T.M. (1999). Motivation for change and 
alcoholism treatment. Alcohol research & health: the Journal of the National Insitute on Alcohol 
abuse and Alcoholism, 23(2), 86-92.  
 
Dwamena, F., Holmes-Rovner, M., Gaulden, C.M., Jorgenson, S., Sadigh, G., Sikorskii, A., … 
Beasley, M. (2012). Interventions for providers to promote a patient-centred approach in 
clinical consultations. Cochrane Database of Systematic Reviews, (12). doi: 
10.1002/14651858.CD003267.pub2 
 
Dyson, J. (2007). Experiences of alcohol dependence: a qualitative study. The Journal of Family 
Health Care, 17(6), 211-214. 
 
Erwin, B.L., & Slaton, R.M. (2014). Varenicline in the treatment of Alcohol Use Disorders. The 
Annals of pharmacotherapy, 48(11), 1445-1455. doi: 10.1177/1060028014545806 
 
Folkhälsomyndigheten. (2009). Vårdpersonalens alkoholvanor och det hälsofrämjande arbetet: En 
nationell kartläggning av läkare, sjuksköterskor och barnmorskor. Östersund: Statens 
folkhälsoinstitut. Från http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12275/R2009-06-
Vardpersonalens-alkoholvanor.pdf 
 

*Freeman, T., Roche, A. M., Williamson, P., & Pidd, K. (2011). Hazardous alcohol use 
interventions with emergency patients: Self-reported practices of nurses, and predictors of 
behaviour. Emergency medicine Australasia: EMA, 23(4), 479-489. doi: 10.1111/j.1742-
6723.2011.01416.x 

Friberg, F. (2012). Att bidra till evidensbaserad omvårdnad med grund i analys av kvalitativ 
forskning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: - Vägledning för litteraturbaserade examensarbete 
(s. 121-132). Lund: Studentlitteratur. 

Friberg, F. (2012). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: - 
Vägledning för litteraturbaserade examensarbete (s. 133-143). Lund: Studentlitteratur. 



 

 

22 

 

*Geirsson, M., Bendtsen, P., & Spak, F. (2005). Attitudes of Swedish general practitioners and 
nurses to working with lifestyle change, with special reference to alcohol consumption. 
Alcohol and Alcoholism, 40(5) 388-393. doi: 10.1093/alcalc/agh185  

Govier, A., & Rees, C. (2013). Reducing alcohol- related health risk: the role of the nurse. 
Nursing Standard, 27(50) 42-46. 

*Griffiths, R. D., Stone, A., Tran, D. T., Fernandez, R. S., & Ford, K. (2007). Drink a little; take 
a few drugs: do nurses have knowledge to identify and manage in-patients at risk of drugs 
and alcohol?. Drug and alcohol review, 26(5), 545- 552. doi: 10.1080/09595230701499167  

Hedelin, B., Jormfeldt, H., & Svedberg, P. (2009). Hälsobegreppet- synen på hälsa och 
sjuklighet. I F. Fridberg & J. Öhlen. (Red.), Omvårdnadensgrunder: perspektiv och förhållningssätt 
(s. 237- 260). Lund: Studentlitteratur.  
 
*Indig, D., Copeland, J., Conigrave, K. M., & Rotenko, I. (2009). Attitudes and beliefs of 
emergency department staff regarding alcohol-related presentations. International emergency 
nursing, 17(1), 23-30. doi: 10.1016/j.ienj.2008.08.002 
 
International Council of Nurses [ICN]. (2012). ICN:S ETISKA KOD FÖR SJUKSKÖTERSKOR. 
Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Från 
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 
 
Iqbal, N., McCambridge, O., Edgar, L., Young, C. and Shorter, G. W. (2015). Health-care 
professionals’ attitudes across different hospital departments regarding alcohol-related 
presentations. Drug and Alcohol Review. doi: 10.1111/dar.12243 
 
*Karlsson, A., Johansson, K., Nordqvist, C., & Bendtsen, P. (2004). Feasibility of a 
computerized alcohol screening and personalized written advice in the ED: opportunities 
and obstacles. Accident and Emergency Nursing, 13(1), 44-53. doi: 10.1016/j.aaen.2004.10.013 

*Kelleher, S., & Cotter, P. (2009). A descriptive study on emergency department doctors' and 
nurses' knowledge and attitudes concerning substance use and substance users. International 
emergency nursing, 17(1), 3-14. doi: 10.1016/j.ienj.2008.08.003 
 
*Kennedy, A. J., Mellor, D., McCabe, M. P., Ricciardelli, L. A., Brumby, S. A., Head, A., & 
Mercer-Grant, C. (2013). Training and Experience of Nurses in Responding to Alcohol 
Misuse in Rural Communities. Public Health Nursing, 30(4), 332-342. doi: 10.1111/phn.12029  
 
Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. 
 
*Lovi, R., & Barr, J. (2009). Stigma reported by nurses related to those experiencing drug and 
alcohol dependency: a phenomenological Giorgi study. Contemporary Nurse: A Journal for the 
Australian Nursing Profession, 33(2), 166-178. doi: 10.5172/conu.2009.33.2.166 



 

 

23 

 

McQueen, J., Howe, T.E., Allan, L., Mains, D., & Hardy, V. (2011). Brief interventions for 
heavy alcohol users admitted to general hospital wards. Cochrane Database of Systematic 
Reviews, (8). doi: 10.1002/14651858.CD005191.pub3 

*Neville, K., & Roan, N. (2014). Challenges in nursing practice: nurses' perceptions in caring 
for hospitalized medical-surgical patients with substance abuse/dependence. The Journal of 
nursing administrations, 44(6), 339-346. doi: 10.1097/NNA.0000000000000079 
 
Nilsen, P., MacCambridge, J., Karlsson, N., & Bendtsen, P. (2011). Brief interventions in 
routine health care: a population-based study of conversations about alcohol in Sweden. 
Addiction, 106(10) 1748-1756. doi: 10.1111/j.1360-0443.2011.03476.x.  

*Nordqvist, C., Johansson, K., Lindqvist, K., & Bendtsen, P. (2006). Attitude changes among 
emergency department triage staff after conducting routine alcohol screening. Addict 
Behaviors, 31(2), 191-202. doi: 10.1016/jaddbeh.2005.04.021 

Ottosson, H., & Ottosson, J-O. (2007). Psykiatriboken. Stockholm: Liber. 
 
Polit, D.F., & Beck, C.T. (2012). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing 
Practice (9th ed.). Philadelphia: Wolters Kluwer Health, Lippincott Williams & Wilkins.   
 
Ringsberg, K. C. (2009). Livsstil och hälsa. I F. Fridberg & J. Öhlen. (Red.), 
Omvårdnadensgrunder- persektiv och förhållningssätt. (s. 263-292). Lund: Studentlitteratur. 
 
Schuckit, M.A., Smith, T.L., Danko, G.P., Kramer, J., Godinez, J., Bucholz, K.K., ... 
Hesselbrock, V. (2005). Prospective evaluation of the Four DSM- IV Criteria for Alcohol 
Abuse in a Large Population. AM J Psychiatry, 162(2) 350-360.  
 
Segesten, K. (2012). Att välja ämne och modell för sitt examensarbete. I F. Friberg (Red.), 
Dags för uppsats: - Vägledning för litteraturbaserade examensarbete (s. 97-109). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Selway, J. S. (2006). Alcohol Screening and Brief Intervention. The Journal for Nurse 
Practitioners, 2(2), 90-97. doi:10.1016/j.nurpra.2005.12.020 
 
Smedslund, G., Berg, R.C., Hammerstrom, K.T., Steiro, A., Leiknes, K.A., Dahl, H.M., & 
Karlsen, K. (2011). Motivational interviewing for substance abuse (Review). Cochrane 
Database of Systematic Reviews, 11(5). doi: 10.1002/14651858.CD008063.pub2. 
 
Socialstyrelen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Stockholm: 
Socialstyrelsen. 
 
Socialstyrelsen. (2014a, november). Frågor om riskbruk av alkohol jämförs med AUDIT och 
AUDIT-C. Hämtad 15 mars, 2015, från Socialstyrelsen, 
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014november/fragoromriskbrukavalkoholjamforsme
dauditochaudit-c 



 

 

24 

 

 
Socialstyrelsen. (2014b). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 2014. Hämtad 4 
mars, 2015 från Socialstyrelsen, 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19405/2014-3-24.pdf 
 
*Tsai, Y. (2009). Nurses' perceived facilitators and barriers to assessing for alcohol use in 
Taiwan. Journal of Clinical Nursing, 18(14), 2078-2086. doi: 10.1111/j.1365-2702.2008.02590.x 
 
*Tsai, Y., Tsai, M., Lin, Y., Weng, C., Chen, C., & Chen, M. (2010). Facilitators and barriers to 
intervening for problem alcohol use. Journal of Advanced Nursing, 66(7), 1459- 1468. doi: 
10.1111/j.1365-2648.2010.05299.x 

*Tsai, Y., Tsai, M., Lin, Y., Weng, C., Chou, Y., & Chen, C. (2011). An alcohol training 
program improves Chinese nurses' knowledge, self-efficacy, and practice: a randomized 
controlled trial. Alcoholism, Clinical and Experimental research, 35(5), 976-983. doi: 
10.1111/j.1530-0277.2010.01428.x 
 
Vadlamudi, R.S., Adams, S., Hogan, B., Wu, T., & Wahid, Z. (2008). Nurses’ attitudes, beliefs 
and confidence levels regarding care for those who abuse alcohol: Impact of educational 
intervention. Nurse Education in Practice, 8(4) 290-298. doi:10.1016/j.nepr.2007.10.003 
 
Walsh, K., McAllister, M., Morgan, A., & Thornhill, J. (2004). Motivating change: using 
motivational 
interviewing in practice development. Practice Development in Health Care, 3(2), 92-100. doi: 
10.1002/pdh.134 
 
*Willaing, I., & Ladelund, S. (2005). Nurse counseling of patients with an overconsumption 
of alcohol. Journal of Nursing Scholarship, 37(1), 30-35. doi: 10.1111/j.1547-5069.2005.00014.x 
 
World Health Organization [WHO]. (1994). The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural 
Disorders: Clinical descriptions and diagnostic guidelines. Geneva: World Health Organization. 
Från http://www.who.int/classifications/icd/en/bluebook.pdf 
 
World Health Organization [WHO]. (2014). Global status report on alcohol and health 2014. 
Geneva: World Health Organization. Från 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf?ua=1 
 
*Östlund, A-S., Wadensten, B., Häggström E., & Kristofferzon, M-L. (2014). District nurses’ 
and registered nurses’ training in and use of motivational interviewing in primary care 
settings. Journal of Clinical Nursing, 23(15-16), 2284-2294. doi: 10.1111/jocn.12509 

Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F. Friberg (Red.), Dags för uppsats: - Vägledning för 
litteraturbaserade examensarbete (s. 57-79). Lund: Studentlitteratur. 



 

 

 

 

Bilaga 1: Reviderad bedömningsmall för studier med kvantitativ metod                                                     1(1) 

 



 

 

 

 

Bilaga 2: Reviderad bedömningsmall för studier med kvalitativ metod                                                          1(1) 



 

 

 

 

Bilaga 3: Översiktstabell för resultatartiklar                                                                                                                                                                                                                                                                         1(4) 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design/ Ansats / 
Intervention/ 
Instrument 

Deltagare  
(/bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Studie 
kvalité 

Bendtsen, 
Holmqvist & 
Johansson 
(2007) Sverige 

Utvärdera förändringar hos 
sjukvårdspersonals attityd mot 
alkoholprevention från start till ett år efter 
genomförandet av en anpassad datoriserad 
screening på en akutmottagning och att 
beskriva förändringar i deras utövande 
under en två års period. 

Kvantitativ design, 
Datoriserad screening 
test, frågeformulär. 

 

27st legitimerade 
sjuksköterskor och 
27st 
undersköterskor. 
(bortfall= 6st). 

Mann- Whitney 
test, 
Z-test med 
Bonferroni 
justeringar. 

 

Efter ett år rapporterades att endast 10% av 
patienterna reagerade negativt vid frågor gällande 
alkohol, sjuksköterskorna hade förväntat sig att fler 
skulle reagera negativt. Mer än 50 % upplevde det 
enkelt att fråga patienterna om att genomföra 
screeningen. 60% ansåg både före och efter ett år att 
alkohol prevention ingår till en viss utsträckning.  

Grad II 
37p 
79% 

Crothers & 
Dorrian 
(2011) 
Australien 

Undersöka attityder till alkoholism, 
personliga egenskaper och attityder till 
omvårdnad av patienter med alkohol 
problem, en kohort av sjuksköterskor på 
storstadssjukhus i Australien. 

Kvantitativ design, 
Urvalsundersökning, 
Anpassat 
frågeformulär, 
självskattningsformulär. 

 

51st sjuksköterskor 
(bortfall = 2st). 

SPSS, 
Chronbach´s 
alpha test. 

I genomsnitt höll sjuksköterskorna en neutral 
attityd relaterat till alkoholproblem. Attityder till 
omvårdnad var signifikant influerad av ålder, 
personliga dryckesvanor och uppfattningar om 
patienten kan hjälpas, om alkoholism uppfattas som 
en bristande karaktär och relationen mellan alkohol 
och social status.  

Grad I 
38p 
81% 

Freeman, 
Roche, 
Williamson & 
Pidd (2011) 
Australien 

Undersöka akutmottagnings-
sjuksköterskors sätt att fråga patienter om 
alkoholvanor och hur de bistår patienter att 
hantera deras alkoholkonsumtion och att 
undersöka strategier i att stötta 
akutmottagningssjuksköterskor i dessa 
interventioner. 

Kvalitativ design, 
Prospektiv 
urvalsundersökning. 

125st 
sjuksköterskor 
(bortfall= 54). 

Deskriptiv analys, 
Path analysis. 

Strategier som kan öka självskattningen hos 
sjuksköterskorna är att identifiera miljöfaktorer som 
kan förhindra sjuksköterskor att lyfta frågan, öka 
kunskap och självkänslan, göra så att det ska ingå i 
rutinerna att fråga om alkohol, skapa möjlighet till 
stöd och rådgivning och införskaffa riktlinjer för 
alkohol. 

Grad I 
41p 
85% 

Geirsson, 
Bendtsen & 
Spak (2005) 
Sverige 

Undersöka svenska allmänläkare och 
sjuksköterskors attityder till sekundär 
alkoholprevention (tidig identifiering och 
interventioner för alkoholrelaterade 
problem) och jämföra deras attityder mot 
andra viktiga livsstilsbeteenden som 
rökning, stress, motion och övervikt på 
kirurgisk och medicinsk vårdavdelning. 

Kvantitativ design, 
Urvalsundersökning, 
frågeformulär. 

68st allmänläkare, 
193st 
sjuksköterskor. 

Mann- Whitney 
U-test. 

Rådgivningsfärdigheter för att reducera 
alkoholkonsumtion, förtydliga vikten av att dricka 
måttligt med alkohol samt uppfattningen av 
nuvarande effekten av att hjälpa patienter förändra 
livsstilsbeteenden rankades lägre jämfört vid arbete 
med de andra livsstilsbeteenden. Sjuksköterskor 
som haft mer alkoholrelaterad utbildning hade mer 
positiva attityder än de med mindre utbildning.   

Grad I 
41p 
87% 
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Griffiths, 
Stone,Tran, 
Fernandez & 
Ford (2007) 
Australien 

Undersöka sjuksköterskor inom medicin- och 
kirurgavdelningar för att avgöra deras 
kunskaper om patienter med problem 
associerade till beroendeframkallande 
substanser och identifiera sina själv-
uppskattade färdigheter att hantera patienter 
med drog- och alkoholrelaterade problem.  

Kvantitativ design, 
självskattningsformul
är. 

60st sjuksköterskor 
(bortfall= 2st). 

SPSS, Pearson´s 
correlation 
coefficients. 

Självuppskattningen visade att sjuksköterskorna 
kände att de saknade färdigheter att ge adekvat vård 
till patienter med drog- och alkoholrelaterade 
problem. De upplevde låg kompetens att identifiera, 
hänvisa eller ge interventioner. De kände sig inte 
förberedda att känna igen tecken på skadlig 
användning av alkohol.  

Grad I 
40p 
85% 

Indig, 
Copeland, 
Conigrave & 
Rotenko 
(2009) 
Australien 

Undersöka akutmottagningspersonalens 
attityder och tankar om alkoholrelaterade 
ankomster till akutmottagningen med avsikt 
att rekommendera förbättringar av 
identifiering och korta interventionsstrategier.  

Kvantitativ design, 
urvalsundersökning, 
självskattnings-
formulär. 

80st 
akutmottagnings-
personal, 
54% sjuksköterskor,  
46% läkare 
(bortfall= 2st) . 

t-tests, chi- 
square. 

Sjuksköterskor kände lägre självförtroende att fråga 
patienter om deras alkoholvanor jämfört med läkare. 
Båda yrkesrollerna kände ett ansvar att fråga akut-
mottagningspatienter om alkoholvanor och att 
dokumentera i journalen. Endast 35% av sjuk-
sköterskorna kände ett ansvar att utföra screening 
över patientens alkoholanvändning. Patientens 
alkoholtillstånd och brist på motivation var vanliga 
hinder till att ge vård. 

Grad I 
39p 
83% 

Karlsson, 
Johansson, 
Nordqvist & 
Bendtsen  
(2004) 
Sverige 

Undersöka attityder till alkoholprevention och 
datoriserad screening innan det infördes som 
en del av den dagliga rutinen. Vidare 
observation gjordes av hur screeningen 
genomfördes med avsikt av att få mer kunskap 
om möjliga hinder gällande alkoholscreening 
på en akutmottagning. 

Kvalitativ design, 
fenomenologisk 
metod, 
Semistrukturerade 
intervjuer, 
frågeformulär med 
öppna 
svarskategorier, 
observationer. 

72st 
27 sjuksköterskor, 27 
undersköterskor,  
18 sekreterare  
(inget bortfall). 

Deskriptiv 
analys, SPSS. 

Sjuksköterskor ansåg att ämnet var känsligt att 
diskutera under den korta kontakten vid besöket, då 
patienten förväntades reagera negativt. Datoriserad 
screening kan minska arbetsbelastningen och de tror 
inte att en datoriserad lösning skulle påverka 
relationen negativt. Den vanligaste orsaken till att 
sjuksköterskorna inte använde sig av screeningen var 
p.g.a. ämnets känslighet, patientens tillstånd och brist 
på tid.   

Grad I 
39p 
83% 

 

Kelleher & 
Cotter  
(2009) 
Irland 

Fastställa akutmottagningsläkares och 
sjuksköterskors kunskaper och attityder 
gällande problematisk substansmissbruk och 
substansmissbrukare. 

Kvalitativ design, 
urvalsundersökning, 
anpassat 
frågeformulär, 
självskattningsformul
är. 

66 st 
sjukvårdspersonal 
(bortfall= 44%). 

SPSS, Cronbach´s 
alpha test, 
Pearson´s 
correlation test. 

Personal som jobbade på en akutmottagning ansågs 
ha en roll i bedömning och utbildning av patienter 
med alkoholproblem. Dock kändes det svårt att 
hantera patienter som har en samsjuklighet. Om 
diagnosen ställs tidigt så ökar chansen till en lyckad 
behandling, ett bra behandlingsprogram och en 
involverad familj är en viktig del i vården.  

Grad I 
39p 
83% 
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Kennedy, Mellor, 
McCabe, 
Ricciardelli, 
Brumby, Head & 
Mercer-Grant  
(2013) 
Australien 

Undersöka effekten av ett 
utbildningsprogram för 
alkoholintervention bland 
sjuksköterskor på landsbygden. 

Kvalitativ design, 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

15st sjuksköterskor  
11 kvinnor, 4 män, 
(inget bortfall). 

Data 
analyserades 
med tematiskt 
tillvägagångs-
sätt. 

Sjuksköterskorna upplevde att utbildningen bidrog till ny 
eller påbyggnad av befintlig kunskap om alkoholmissbruk 
och gav praktiska färdigheter att använda. 

 

Grad II 
36p 
75% 

Lovi & Barr 
(2009) 
Australien 

Beskriva sjuksköterskors 
upplevelser av att arbeta med 
patienter på en alkohol- och 
drogavdelning i Queensland.  

Kvalitativ design, 
fenomenologisk metod 
Djupintervjuer.  

6 st sjuksköterskor 
35-58 år. 

Data 
analyserades 
med tematiskt 
tillvägagångs-
sätt. 

Personal uppfattade att generellt bland sjuksköterskor 
fanns olämpliga omdömen där patienter med beroende 
inte ansågs vara sjuka utan att problemen var 
självförvållande. De uttryckte att det är viktigt att finnas 
där som stöd för patienten samt en besvikelse över bristen 
på kunskap om alkohol och andra droger bland 
sjuksköterskor. 

Grad II 
35p 
72% 

Neville & Roan 
(2014) 
USA 

Undersöka sjuksköterskors 
uppfattning av omvårdnad för 
patienter med komorbid 
substansberoende eller missbruk 
inlagd på medicinsk eller kirurgisk 
vårdavdelning. 

Kvalitativ design,  
icke experimentell metod 
Frågeformulär med 
öppna svarskategorier. 

24 st sjuksköterskor 
20-55 år 
23 kvinnor, 1 man. 

Konstant 
jämförande-
analys. 

Sjuksköterskorna upplevde en etisk plikt till vården, 
negativ uppfattning gentemot patienter med 
substansberoende eller missbruk, behov av vidare 
utbildning, sympati och problem gällande smärtlindring. 

Grad I 
39p 
81% 

Nordqvist, 
Johansson, 
Lindqvist & 
Bendtsen  
(2006) 
Sverige 

Utvärdera införandet av rutiner för 
screening och interventioner i 
samband med skadlig alkohol-
konsumtion på en akutmottagning 
samt om det uppstår en 
attitydförändring bland personalen 
efter implementeringen. 

Kvalitativ design, 
Semistrukturerade 
intervjuer 
Självskattningsformulär. 

29 st sjuksköterskor 
fyllde i formulär, 
6 st intervjuades 
(inget bortfall). 

SPSS, 
Wilcoxons 
rangsumme-
test. 

Personalen uppgav att rutinerna fungerade bra och det var 
få patienter som reagerade negativt. En positiv förändring 
sågs i attityder gentemot alkoholprevention generellt, dock 
var inte detta tillräckligt för att personalen spontant skulle 
engagera sig mer. Efter studien var personalen osäker om 
en akutavdelning är en lämplig plats för alkoholscreening. 

Grad II 
37p 
77% 

Tsai 
(2009) 
Taiwan  

Undersöka sjuksköterskors 
uppfattning av främjande och 
hindrande faktorer att bedöma 
alkoholanvändning. 

Kvantitativ design, 
Tvärsnittsstudie, 
Självskattningsformulär. 

741 st 
sjuksköterskor 
Medelålder  
29,1 år 
98,8% kvinnor, 
(14,4% bortfall). 

ANOVA, 
SPSS, Pearsons 
korrelation, 
Scheffe’s post 
hoc test. 

Sjuksköterskor uppfattade viljan att ta reda på om 
sjukdomen är relaterad till alkohol och patienter som döljer 
sina problem som de främsta främjande och hindrande 
faktorerna att bedöma alkoholanvändning. Det var 
signifikant skillnad mellan främjande och hindrande 
faktorer gällande sjuksköterskornas utbildningsnivå, 
arbetsenhet, erfarenhet av identifiering. 

Grad I 
40p 
85% 
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Tsai, Tsai, Lin, 
Weng, Chen & 
Chen  
(2010) 
Taiwan  

Undersöka sjuksköterskors 
uppfattning av främjande och 
hindrande faktorer av att utföra 
kort rådgivning vid 
alkoholrelaterade problem. 

Kvantitativ design, 
Tvärssnittstudie, 
Självskattnings-
formulär. 

741 st sjuksköterskor 
Medelålder 29,1 år 
98,8% kvinnor, 
(14,4% bortfall). 

SPSS, Chronbach’s 
alpha test, Pearson’s 
r. 

Det sjuksköterskorna identifierade som främjande 
faktorer var då patientens alkoholproblemen var 
relaterade till annan sjukdom, arbetsenheten, 
intention att ingripa mot alkoholrelaterade problem 
och ålder. Hindrande faktorer var arbetsenheten, 
erfarenhet av ingripande och att patienten uttryckte 
brist på motivation eller intresse till förändring. 

Grad I 
38p 
81% 

Tsai, Tsai, Lin, 
Weng, Chou & 
Chen  
(2011) 
Taiwan 

Undersöka effekter av ett 1,5 
timmes alkoholträningsprogram för 
sjuksköterskor i Taiwan. Kunskap, 
självförtroende och klinisk utövning 
undersöktes. 

Kvantitativ design, 
Randomiserad 
kontrollstudie 
Självskattnings-
formulär. 

395 st sjuksköterskor  
Medelålder 28,6 år 
99% kvinnor, 
(18% bortfall). 

SPSS, t-test, chi-
square, ANOVA. 

Kunskap, självförtroende och den kliniska 
utövningen ökade signifikant för experimentgruppen 
jämfört med kontrollgruppen. 

Grad I 
40p 
85% 

Willaing & 
Ladelund  
(2005) 
Danmark  

Identifiera samband mellan 
självskattad alkoholvanor och (a) 
självskattade kvalifikationer för 
rådgivning om alkohol och (b) 
attityder för vård av patienter med 
alkoholrelaterade problem 
för sjuksköterskor på sjukhus. 

Kvantitativ design, 
Urvals-
undersökning 
Självskattnings-
formulär. 

522 st sjuksköterskor  
Medelålder 39 år 
93% kvinnor, 
(23% bortfall) 

Pearson’s χ2 test, z-
test, Wald test. 

Självskattade kvalifikationer att ge rådgivning 
och attityder för vård av patienter med hög alkohol-
konsumtion var signifikant influerad av den kliniska 
erfarenheten. Självskattat självförtroende hade ett 
positivt samband med frekvent rådgivning och 
positiv attityd gentemot prevention. Alkoholrelaterad 
rådgivning gavs mest av sjuksköterskor inom 
psykiatrisk vård, mindre inom medicin och minst på 
kirurgiavdelning. 

Grad I 
39p 
83% 

Östlund, 
Wadensten, 
Häggström & 
Kristofferzon  
(2014) 
Sverige  

Undersöka utsträckningen av 
distrikts- och allmänsjuksköterkors 
utbildning i MI, användning av MI 
och grundförutsättningar för MI. 

Kvantitativ design, 
Tvärsnittsstudie 
Självskattnings-
formulär. 

673 st 
71% distriktssjuk-
sköterskor 
29% allmänsjuk-
sköterskor 
96% kvinnor, 
(31% bortfall). 

SPSS, Student’s t-test, 
Fisher’s exact test, 
logisk regression, 
Sperman’s rank 
correlations 
coefficient. 

Få allmänsjuksköterskor hade utbildning i MI och 
använde det mindre. Träning och kunskap om MI, 
omständigheterna, tid och andra hinder var faktorer 
som påverkade användningen av MI. 

Grad I 
38p 
81% 

 


