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Introduktion: Patienter med alkoholmissbruk vårdades inom samtliga delar av hälso- och 
sjukvården. En av omvårdnadsuppgifterna sjuksköterskan hade vid vård av patienter med 
alkoholmissbruk var att samtala med patienten om dennes hälsotillstånd. Syfte: Syftet med 
studien var att belysa sjuksköterskors attityder till patienter med alkoholmissbruk. Metod: 
Litteraturstudien utfördes med hjälp av Polit och Beck’s (2012) niostegsmodell. 
Databassökningarna genomfördes i PubMed, CINAHL och PsycINFO, för att artiklar som 
motsvarade studiens syfte skulle påträffas. Antalet artiklar som svarade till studiens syfte 
var tio. Resultat: Efter granskning och analys av de tio artiklarna framträdde fyra teman. 
Dessa var erfarenhet och kompetensens påverkan på attityderna, hotet och våldets 
påverkan på attityderna, alkoholanvändningens påverkan på attityderna samt 
sjuksköterskornas attityder till patienterna. Slutsats: Erfarenhet påverkade 
sjuksköterskornas attityder. Sjuksköterskor som hade utbildning och ökad kunskap kring 
alkoholmissbruk uppvisade positiva attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk. 
Hot och våld var vanligt förekommande på vissa avdelningar, detta påverkade 
sjuksköterskornas attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk. Det visades att synen 
på alkohol påverkad sjuksköterskornas inställningar till patienter med alkoholmissbruk. De 
flesta som vårdade patienter med alkoholmissbruk hade negativa attityder till patienterna. 
Sjuksköterskors attityder påverkade omvårdnaden för patienter med alkoholmissbruk. 
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Introduktion 
I genomsnitt drack den enskilda individen 17 liter alkohol per år, från 15 års ålder enligt 
Världshälsoorganisationen [WHO] (2014). Detta möjliggjordes då kostnaden för alkoholen 
minskats och åtkomsten blivit lättare (Centralförbundet för Alcohol- och Narkotikaupplysning 
[CAN] 2014). Alkohol är den vanligaste drogen i dagens samhälle (Alfonso-Loeches & Guerri 
2011) och trots att människan i flera hundra år använt alkohol så finns det fortfarande tvivel 
kring hur alkoholen påverkar hjärnan (Alfonso-Loeches & Guerri 2011; WHO 2015). 
Sjuksköterskorna som arbetade vid akutmottagningen var enligt Charalambous (2002) de första 
som tog emot patienterna när de kom till sjukhuset. De patienter som sökte vård för 
alkoholrelaterade problem sökte alla tider på dygnet, men det är vanligast att de sökte kvälls- 
och nattetid samt under helgen. Patienterna som sökte vård på grund av alkoholrelaterade 
problem kunde drabbats av akut intoxikation eller vara kroniska användare av alkohol. Av de 
som sökte vård på akutmottagningen blev 94 % utskrivna och 6 % blev inlagda på avdelningar 
där olika professioner vårdade patienten, bland annat grundutbildade sjuksköterskor och 
specialistutbildadesjuksköterskor (Charalambous 2002). Förutom att dessa patienter sökte vård 
på sjukhus sökte de även vård inom primärvården, där identifiering av alkoholmissbruk 
genomfördes med frågeformulär eller samtal (Withlock et al. 2004). I Sverige uppmättes 2014 
den totala vårdbelastningen gällande alkoholrelaterade diagnoser till 104 056 vårddygn 
(Socialstyrelsen u.å). Enligt Socialstyrelsen (u.å.) hade vårdtillfällen orsakade av alkohol ökat 
i Sverige mellan 1998 och 2014. 1998 noterades 26 465 vårdtillfällen där patienterna hade 
alkoholrelaterade diagnoser, jämfört med 2014 då det var 29 629. En ökning med 3 164 
vårdtillfällen (Socialstyrelsen u.å). 
 

Alkoholkultur 
Folkhälsomyndigheten (2015) beskrev alkohol som ett problem för folkhälsan. För förbättring 
av folkhälsan i Sverige fanns behovet av att samhället strävade efter att minska alkoholintaget. 
Förändringen av alkoholkonsumtionen skulle inte enbart ge en förbättrad folkhälsa utan den 
skulle även påverka vissa av de sociala problem som fanns i samhället, såsom övergrepp och 
andra våldsbrott (Folkhälsomyndigheten 2015). I Sverige hade sedan tidigare enligt Statens 
Folkhälsoinstitut (2011)  funnits en tydlig kultur för vilken sorts alkohol som skulle intas för 
att bli berusade, den bestod som i Ryssland och Baltikum av spritdrycker. Förändringar i 
alkoholkulturen hade genomgåtts sedan 1950-talet då olika generationer innehaft varierande 
inställning till alkohol. Intaget närmades den kontinentala spritkonsumtionen bestående av öl 
och vin. Alkoholkulturen påverkades av den religiösa tillhörighet indviderna innehade. De 
kvinnor och män som hade sitt ursprung i Sverige visades intagit alkoholhaltiga drycker oftare 
och blivit berusade vid flera tillfällen än de som hade annan etnisk bakgrund (Statens 
Folkhälsoinstitut 2011).  
 
Den totala kostnaden som missbruket medförde det Svenska samhället under ett år uppgick till 
150 miljarder kronor. Detta motsvarade nio gånger mer än kommuner och landsting hade i 
budget under samma år (SOU 2011:35). Den totala kostnaden utgjorde inte enbart 
vårdkostnader utan även kostnader för arbetslöshet och kriminalitet. För en man med tungt 
alkoholmissbruk uppgick vårdkostnaderna för de vanligaste insatserna till mellan 23 000 och 
400 000 kronor vid ett vårdtillfälle. Samhällets totala kostnader för dessa patienter uppgick till 
cirka 10 miljoner kronor per patient (SOU 2011:35). Av svenska folket drack 46,6 % alkohol 
minst en gång per vecka, vilket framkom när Ramstedt et al. (2014) genomförde en 
undersökning där 15 576 personer deltog. Det visades att män drack oftare än kvinnor och bland 
de som intog alkohol hade fler män än kvinnor skapat sig ett alkoholmissbruk relaterat till 
alkoholintaget (Ramstedt et al. 2014). 
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Alkoholens påverkan och effekter 
Alkohol beskrevs enligt alkohollagen (2010:1622) som etylalkohol och syftade till en dryck 
som innehöll mer än 2,25 volymprocent alkohol. Det indelas bland annat i spritdrycker, öl och 
vin (SFS 2010:1622). WHO (2015) definierade alkohol som ett psykoaktivt ämne med 
beroendeframkallande egenskaper (WHO 2015). Enligt Alfonso-Loeches och Guerri (2011) har 
alkoholen effekt på specifika platser i hjärnan, det är giftigt för hjärnan och kan ge upphov till 
grova hjärnskador. Vid obduktioner framgick att den mängd alkohol som en individ druckit 
under sin livsstil kunde sättas i samband med hur stor del av hjärnan som hade påverkats 
(Alfonso-Loeches & Guerri 2011). 
 
Intaget av alkohol innebar inte enbart en risk för utvecklandet av ett beroende (Alfonso-Loeches 
& Guerri 2011; WHO 2015), det innebar även en risk att individen utvecklade andra problem 
såsom psykiska- och beteendestörningar (WHO 2015). Glavak Tkalić et al. (2013) och Simons 
et al. (2000) beskrev att det fanns olika motiv hos en individ som gjorde att ett alkoholberoende 
uppkom. De motiv som beskrevs var hur individen hanterade saker, förbättringar, hanterbarhet, 
anpassning, socialt och alkoholen (Glavak Tkalić et al. 2013; Simons et al. 2000). Statens 
beredning för medicinsk utvärdering [SBU] (2001) beskrev att användandet av alkohol kunde 
ge fysiskt beroende med stegrad tolerans. Till följd av detta krävs mera alkohol för att individen 
skulle uppleva ett rus. Nervsystemet har en förmåga att anpassa sig efter mängden som intas 
och när individen slutar eller har uppehåll så inträder abstinens som kan vara smärtsamt, men 
även livshotande. SBU (2001) beskriver även att vid långvarig användning av alkohol kan det 
främst ses påverkan på nervsystemet, men även påverkan på lever, blodkärl och hjärtat (SBU 
2001). 
 
Det som enligt WHO (2015) och Ottosson (2015) var avgörande för vilken påverkan alkoholen 
fick för individen som dricker var mängden som intogs, hur dryckesmönstret såg ut samt ibland 
vilken kvalitet alkoholen hade, detta påverkade individens personlighet (WHO 2015; Ottosson 
2015). Förväntningar och omgivningen påverkade vilken effekt individen fick när alkoholen 
intogs (Ottosson 2015), Känslostämningar kunde enligt Ottosson (2015) påverkats hos de 
individer som drack alkohol.  
Individen upplevdes som hotfull, grym eller uppenbart irriterad. Individen kunde annars 
upplevas som det motsatt då personen blev känslosam, kärleksfull eller frikostig (Ottosson 
2015). 
 

Alkoholmissbruk 
Definitionen av missbruk enligt WHO (2016) var ett kluster av begrepp som hade olika 
innebörd. Dessa begrepp var bland annat en pågående användning av alkohol trots medvetenhet 
om vilken påverkan alkoholen hade i olika sammanhang. Sammanhangen som kunde påverkas 
var det sociala, kroppsliga och arbetssituationen. Trots medvetenheten om påverkan fortsatte 
individen med ett ihållande alkoholintag (WHO 2016). 
 
Alkoholkonsumtionens nivåer och mönster påverkades enligt WHO (2015) av en rad faktorer 
på både individ- och samhällsnivå. De faktorer som påverkade var miljöfaktorer, detta 
innefattade ekonomisk utveckling, kultur, hur stor tillgången på alkohol var samt hur 
alkoholpolitiken genomfördes. På individnivå var det sårbarheten som påverkade vilka 
dryckesmönster och nivåer av alkoholkonsumtion som individen uppvisade. Trots att det inte 
fanns enskilt dominerande riskfaktorer så ökade risken att utveckla alkoholrelaterade problem 
om individen hade hög sårbarhet och intog alkoholhaltiga drycker (WHO 2015). Enligt 
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Ramstedt et al. (2015) blev kvinnorna mer negativt påverkade vid alkoholmissbruk i jämförelse 
med männen. Det fanns inget tydligt förhållande mellan vart individen bodde eller hur 
familjesituationen såg ut som kunde påverka frekvensen av alkoholintaget (Ramstedt et al. 
2015). I mansdominerade yrken var ålder, kön, civilstånd och utbildning faktorer som 
identifierades och kunde öka risken för alkoholmissbruk och skadligt beteende. Det visades att 
i branscher som är dominerade av män fanns en större risk för alkoholmissbruk. Faktorer som 
påverkade detta var manlighet, medelålder och lägre utbildning. Det visades även att män var 
mer benägna att dricka hemma, ensamma och omedelbart efter jobbet (Roche et al. 2015). 
 
WHO (u.å.) har tagit fram ICD-10 som används för att klassificera sjukdomar inom hälso- och 
sjukvården. I ICD-10 finns en klassificering som behandlar alkoholberoende. För att ställa 
diagnosen alkoholmissbruk med ICD-10 krävs att minst tre av kriterierna uppfyllts av patienten 
under det senaste året. Kriterierna är att patienten har ett starkt behov och en känsla av tvång 
att inta alkohol, en svårighet att kontrollera konsumtionen av alkohol, om minskning eller en 
kort period då alkoholintaget upphört så skapas abstinensbesvär, individens tolerans har ökat 
och det krävs större mängder av alkohol för att uppnå ett rus, det som finns i personens intresse 
är alkoholkonsumtionen och intresset avtar från allt som inte berör alkoholen samt det sista 
kriteriet som är att individen fortsätter konsumera alkohol trots den vetskap som patienten har 
om dess skadliga effekter på kroppen (WHO u.å.). SBU (2001) anser att trots att individen har 
långa perioder utan att dricka alkohol är missbruk ett tillstånd som är kroniskt (SBU 2001). 
 

Attityder 
Bunkholdt (2004) beskrev att attityder bestod av tre olika beståndsdelar. Dessa var tankedelen, 
känslodelen samt beteendedel. Det fanns enligt Bunkholdt (2004) ett flertal definitioner som 
hade dessa tre delar som grund. Den definition av attityder som arbetet grundas på är 
Bunkholdts (2004) definition. 
 

En attityd är en relativt varaktig organisation av tankar, känslor och beteendebenägenheter 
som är knuten till värderingar i samhället, till en etnisk grupp eller till något annat fenomen. 
Utvecklingen av attityder är en del av socialisationsprocessen, genom att attityder både ett 
resultat av samspel med andra och inverkar på vårt sätt att umgås med andra. (Bunkholdt 
2004, s. 201) 

 
En individs attityder påverkades i olika stor grad av de tre beståndsdelarna (Bunkholdt 2004). 
Attityder mot alkohol i samhället påverkades av de normer som fanns kring alkohol och 
alkoholintag där individen befann sig (Ahern et al 2008). Normerna innefattade den religion 
och de sederna som fanns i landet (Statens Folkhälsoinstitut 2011). Enligt Roche et al. (2015) 
så fanns tillåtande normer till att dricka på lunchtid, vid after work-tillställningar samt för att 
varva ner i hemmet efter en dag på jobbet (Roche et al. 2015). Sjuksköterskans attityder mot 
alkohol påverkades av de vanor som individen hade (Statens Folkhälsoinstitut 2009). Det har 
visats att de vanor som vårdpersonalen innehade liknade befolkningens. Befolkningens 
alkoholkonsumtion hade visats avtagande med ökad ålder och ökad utbildningsgrad (Statens 
Folkhälsoinstitut 2009). 
 

Sjuksköterskans omvårdnad vid alkoholmissbruk 
Omvårdnad hade flera dimensioner, men den grundläggande idén enligt Nåden och Eriksson 
(2004) baserades på ett antal komponenter som borde uppfyllas för att tillgodose patientens 
omvårdnadsbehov. De nödvändiga komponenter var att lindra mänskligt lidande, utförandet av 
omvårdnaden, omtänksamma attityder och förberedande kunskaper till patienten (Nåden & 
Eriksson 2004). Smith och Godfrey (2002) belyste vissa egenskaper som påverkade 
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sjuksköterskan i dennes yrkesprofession. Dessa var bland annat personlighetsdrag såsom att bry 
sig, att visa medkänsla till andra samt att sjuksköterskan skulle följa de etiska grunderna som 
fanns inom sjuksköterskeyrket (Smith & Godfrey 2002). Som Smith och Godfrey (2002) har 
beskrivit var det av stor vikt att när sjuksköterskan kände att uppgiften var övermäktig, inte 
kände sig kompetent vid genomförandet eller om sjuksköterskan var i behov av hjälp så skulle 
detta erkännas och vara accepterat. Basen av kunskap som sjuksköterskan innehade baserades 
på två typer av kunskaper, dessa var den professionella och den situationsanpassade kunskapen 
(Smith & Godfrey 2002). 
 
Patienter med alkoholmissbruk vårdades på flera avdelningar och andra vårdenheter där 
sjuksköterskor arbetade. Enligt Charalambous (2002) var akutmottagningen en av de enheter 
som hade en avgörande roll för minskning av alkoholrelaterade skador och sjukdomar. 
Sjuksköterskans uppgift på akutmottagningen var både att behandla det akuta problemet eller 
sjukdomen som var anledningen till att patienten uppsökte vården. Med små och enkla insatser 
skulle samtal ske och genom dessa ingripa för patienten. Under patientens vistelse på 
akutmottagningen skedde omvårdnaden och vården utifrån tre steg och ett holistiskt synsätt. 
Det första var att behandla det som patienten inkom till akuten för, dessa patienter inkom med 
allt från lättare skador till allvarliga och livshotande tillstånd. Det andra steget var att hantera 
eventuella underliggande fysiska och psykiska kroniska hälsoproblem som patienten hade, det 
visades att patienter som hade problem med intag av alkoholen innehade dessa på grund av 
underliggande ohälsa. Det tredje och sista steget var hantering av alkoholintaget (Charalambous 
2002). Hellum et al. (2016) intervjuade sjuksköterskor som arbetade på vårdavdelningar.  Det 
framkom att det fanns ett par faktorer som förhindrade sjuksköterskans omvårdnadsarbete. 
Dessa var för lite tid för att samtala med patienten, bristande stöd från läkarna och stor 
omsättning av personal på arbetsplatsen (Hellum et al. 2016). Enligt Johansson et al. (2001) 
och Kärriäinen et al. (2001) hade sjuksköterskorna inom primärvården som uppgift att 
identifiera patienter med alkoholrelaterade problem samt att genom samtal motivera patienterna 
till förändring. Sjuksköterskorna frågade patienterna om deras alkoholvanor vid de tillfällen där 
sjuksköterskorna misstänkte att dessa vanor påverkade patienternas hälsotillstånd (Johansson 
et al. 2001; Kärriäinen et al. 2001). 
 
Inom sjuksköterskans profession ingår samtalet och konversationen angående patienters 
alkoholmissbruk. Att ställa frågan är en del av de interventioner som sjuksköterskan utför vid 
omvårdnaden av patienten (Lock et al. 2002). En av de omvårdnadsuppgifter sjuksköterskan 
hade var att samtala med patienterna om deras bekymmer och försöka att ta vara på den 
motivation som fanns hos patienten att förändra patientens beteende (Hellum et al. 2016). 
Motiverande samtal är en av de omvårdnadsinterventioner som sjuksköterskan kan använda sig 
av vid arbetet med alkoholmissbrukande patienter (Rollnick et al. 2008). Motiverande samtal 
används för att åstadkomma beteende förändringar, sjuksköterskan och patienten sitter ner och 
samtalar. Syftet med samtalet är att den motivationen som patienten har ska främjas och det 
krävs att patienten själv har motivation för att förändringen skall vara möjlig.  En av de faktorer 
som enligt Rollnick et al. (2008) var nödvändig att patienten upplevde för att det motiverande 
samtalet skulle ha någon effekt var ambivalensen. Ambivalensen var startpunkten för 
påbörjandet av ett förändringsarbete. För en patient som hade alkoholmissbruk påbörjades 
samtalet genom att patienten beskrev alkoholens påverkan på individens vardag. 
Sjuksköterskan påvisade sedan skillnader utifrån det som patienten hade beskrivit, kunde 
sjuksköterskan hjälpa patienten vid påbörjandet av förändringsarbetet. Viktiga kunskaper om 
det motiverande samtalet som sjuksköterskan var i behov av för skapandet av förståelse var det 
empatiska och reflekterande lyssnandet samt att inte argumentera gentemot patienten om denne 
inte såg någon anledning till förändring. Vid de fall då patienterna inte såg någon anledning till 
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förändring var det av stor vikt att sjuksköterskan frågade varför patienten inte upplevde att det 
fanns någon anledning till förändring. Sjuksköterskans uppgift var även att stärka patientens tro 
på sig själv och den enskilde individens förmåga till förändring (Rollnick et al. 2008). 
 
Problemformulering 
Alkohol är den vanligaste drogen i Sverige. Alkohol har visat sig ha stora konsekvenser både 
för folkhälsan och för samhällsekonomin. Oberoende av vilken arbetsplats som sjuksköterskan 
arbetat vid kan vård av patienter med alkoholmissbruk ske. Omvårdnad av patienter med 
alkoholmissbruk har ökat i Sverige. Utifrån tidigare vetenskaplig forskning bearbetas denna 
litteraturstudie genom att undersöka hur sjuksköterskorna behandlar patienter med 
alkoholmissbruk inom vården. 
 

Syfte 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors attityder till patienter med alkoholmissbruk. 
 
Frågeställning 
Om det finns attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk, vad påverkar attityderna och 
har de påverkan på omvårdnaden sjuksköterskorna utför?  
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Metod 
Studien genomfördes som en litteraturstudie. Att utföra en litteraturstudie innebar enligt Polit 
och Beck (2012) att en sammanställning av litteratur och forskning genomfördes. 
Litteraturstudien skulle vara så tydligt beskriven att den gick att replikera. Vid arbetet med 
litteraturstudien arbetades systematiskt för att inte förlora viktig information, databaser valdes 
ut och sökorden bearbetades. Syftet med att utföra en litteraturstudie var att sammanfatta det 
aktuella forskningsläget (Polit & Beck 2012). Vid genomförandet av litteraturstudien utgick 
arbetet från modellen beskriven av Polit och Beck (2012), (figur 1). 
 

 
 
Figur 1.  Polit och Becks (2012) metod beskrev stegen i en litteraturstudie, reviderad samt fritt 
översatt. 
 
Steg 1 var att formulera frågeställning och syfte för arbetet. I steg 2 bestämdes vilka databaser, 
sökord, avgränsningar och exklusions- och inklusionskriterier som skulle användas. Under 
arbetets gång dokumenterades databassökningsprocessen noggrant, bland annat vilka 
avgränsningar som gjordes och hur olika sökord kombinerades (tabell 1-3). 
 

Litteratursökning 
I steg 2 valdes att databassökningarna skulle genomföras i PubMed, PsycINFO och CINAHL. 
MeSH-, headings- och thesaurustermer var olika typer av ämnesordlistor, Thesaurustermer, 
som användes för att dela in artiklar i olika kategorier. Termerna användes för att önskat 
innehåll i artiklarna skulle påträffas (Forsberg & Wengström 2016). Beroende på vilken databas 
som användes varierade sökorden något, men hade samma innebörd. I PubMed användes 
MeSH-termer, vilka var behavior, addictive. Alcohol-related disorders, alcohol drinking, 
alcoholics, nursing, nursing care, attitude, attitude of health personnel, professional-patient 
relations och nurse-patient relations. Förutom MeSH-termerna i PubMed användes även Nurs 
med trunkering (tabell 1). Trunkering innebar att nurs* användes och detta för att samtliga 
sökord som började med nurs- skulle påträffas. Användandet av trunkering fördjupade enligt 
Forsberg och Wengström (2016) sökningen. I CINAHL användes Headings-termerna 
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Substance abuse, alcohol drinking, alcoholics, attitude, attitude of health personnel, 
professional-patient relations, nurse-patient relations, nurse attitudes och behavior, addictive 
(tabell 2). I PsycINFO söktes artiklar med hjälp av Thesaurustermerna Alcohol Abuse, Alcohol 
Drinking Attitudes, Alcoholism, Attitudes, Health Personnel Attitudes, Nurses samt Nursing 
(tabell 3). 
 
Inklusions-/exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna var att artiklarna behandlade patienternas alkoholmissbruk, att artiklarna 
var peer reviewed, att de skulle vara ur sjuksköterskornas perspektiv. Samt att artiklar var 
skrivna efter 2006, då synsättet på alkohol hade förändrats över tid och den mest relevanta 
forskningen i dagsläget eftersträvades. Exklusionskriterierna var att artikeln inte var review 
artiklar och artiklar där åldern på deltagarna underskred 18 år. Att sjuksköterskorna som 
vårdade patienten arbetade inom psykiatrin samt att artiklarna var skrivna på annat språk än 
engelska. Avgränsningarna som genomfördes vid databassökningarna i PubMed, Cinahl och 
PsycINFO var att åldern på deltagarna skulle vara över 18 år, språkbegränsningar (Engelska) 
samt att artiklarna var skrivna från och med januari 2006 till och med 9 september 2016. 
 
Tabell 1 PubMed, 9 september 2016 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Behavior, addictive 1887 
   

S2 Alcohol-related disorders 13712 
   

S3 Alcohol drinking 14830 
   

S4 Alcoholics 114 
   

S5 Attitude 68400 
   

S6 Attitude of health personnel 20820 
   

S7 Professional-patient relations 14972 
   

S8 Nurse-patient relations 3294 
   

S9 Nurs* 76884 
   

S10 S1 or S2 or S3 or S4 26381 
   

S11 S10 and S9 and S5 111 9^(4) ^^(1) 2 1 

S12 S10 and S9 and S6 82 17^(2) ^^(1) 8 2 

S13 S10 and S9 and S7 40 7^(1) ^^(1) 5 1 

S14 S10 and S9 and S8 31 5^(1) ^^(1) 2 0 

S15 S14 and S5 9 2^(1) ^^(1) 0 0 

S16 S14 and S6 15 5^^(1) 4 1 

Totalt 
 

45 21 5 

Tabell text 1: ^-Interna dubbletter som framkom vid databassökningen, antalet dubbletter (x). 
^^-Externa dubbletter som framkom vid databassökningen, antalet dubbletter (x). 
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Interna dubbletter var de artiklarna som förekom i samma databas under flera sökningar. Och 
de externa dubbletterna var de dubbletter som förekom i flera databaser. Dubbletterna som 
återfanns i urval ett redovisades i det urvalet. I urval två och tre var artikeln endast med en gång 
och dubbletterna var exkluderade, redovisas därför inte i resterande sökningar.    
 
Tabell 2 CINAHL, 9 september 2016 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Behavior, addictive 55 
   

S2 Substance abuse 998 
   

S3 Alcohol drinking 669 
   

S4 Alcoholics 20 
   

S5 Attitude 677 
   

S6 Attitude of health personnel 760 
   

S7 Professional-patient relations 1069 
   

S8 Nurse-patient relations 600 
   

S9 Nurse attitudes 984 
   

S10 S1 or S2 or S3 or S4 1674 
   

S11 S10 and S5 22 18 0 0 

S12 S10 and S6 14 11 1 1 

S13 S12 and S7 4 3 2 0 

S14 S10 and S9 9 5 1 1 

S15 S14 and S8 1 1 0 0 

Totalt 
 

28 4 2 

 
Förutom de angivna avgränsningarna som gjordes i samband med databassökningarna, 
genomfördes även exclude Medline i Cinahl. Denna avgränsning användes för att undvika 
externa dubbletter mellan PubMed och Cinahl. 
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Tabell 3 PsycINFO, 9 september 2016 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

S1 Alcohol Abuse 4144 
   

S2 Alcohol Drinking Attitudes 723 
   

S3 Alcoholism 4186 
   

S4 Attitudes 5730 
   

S5 Health Personnel Attitudes 7333 
   

S6 Nurses 9274 
   

S7 Nursing 6363 
   

S8 S1 or S2 or S3 8426 
   

S9 S6 or S7 12997 
   

S10 S8 and S9 40 4 ^(2) 2 1 

S11 S10 and S4 1 1 1 0 

S12 S10 and S5 7 2 2 2 

Totalt 
 

7 5 3 

Tabell text: ^-Interna dubbletter som framkom vid databassökningen, antalet dubbletter (x). 

 
Urval 
Urvalsarbetet påbörjades efter att litteratursökningen avslutades. Första delen av urvalsarbetet 
genomfördes enligt steg 3 och 4 i Polit och Beck (2012)’s metod. Titel och abstrakt på 
framtagna artiklar lästes igenom för att påträffa artiklar som motsvarade litteraturstudiens syfte, 
antalet artiklar beskrevs i urval ett (tabell 1-3). 
 
I steg 5, urval två, lästes hela texten för att säkerställa att artiklarna som valts ut överensstämde 
med litteraturstudiens syfte. Av de 30 artiklar som granskades i urval två var det tio artiklar som 
motsvarade studiens syfte. Exkluderingen som skedde i urval två gjordes på grund av att 
artiklarna inte motsvarade studiens syfte eller inte motsvarade inklusions- eller 
exklusionskriterierna. Artiklarna som exkluderades vid urval två exkluderades då litteraturen 
berörde sjuksköterskor som var specialiserade inom psykiatrin och att artiklarna behandlade 
patienternas upplevelser. Artiklar exkluderade även då det var andra yrkeskategorier som 
undersöktes och antalet sjuksköterskor som varit medverkande i studien var för lågt. 
 
Steg 6, tredje urvalet, genomfördes genom att kritiskt granska och värdera de tio studiernas 
evidens som framkommit efter urval två. Granskningen genomfördes genom användning av 
”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report" (Polit & Beck 2016, s 102-
105) och ”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” (Polit & Beck 2016, 
s 106-109). Ingen exkludering skedde i urval tre. Samtliga artiklar som granskades bedömdes 
inneha tillräckligt vetenskaplig kvalitet. 
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Databearbetning och analys 
Databearbetningen baserades på steg 7 och 8 (figur 1). I artiklarna som valdes ut i urval tre 
lästes resultaten ytterst noggrant och flertalet gånger för att hitta de delar som svarade till 
studiens syfte. Delarna som svarade till studiens syfte markerades (steg 7) och skrevs ned på 
papper för att se hur de olika delarna hörde ihop. Steg 8 innebar att de markerade delarna noga 
och flertalet gånger lästes och placerades tillsammans med de delar som ansågs behandla 
liknande områden. Teman började framträda. Arbetet genomfördes induktivt. Induktivt 
arbetssätt innebar att arbetet utgick från den text som framtagits och att ingen mall fanns för att 
tematisera arbetet (Forsberg & Wengström 2016). 
 

Forskningsetiska överväganden 
De forskningsetiska ställningstaganden som varit aktuella för litteraturstudien baserades på 
Forsberg och Wengströms (2016) riktlinjer. Det innebar att alla artiklar som motsvarade 
litteraturstudiens syfte skulle tas med i urvalet, detta skulle göras även om artiklarna inte 
överensstämde med författarna till litteraturstudiens egna åsikter. De artiklarna som användes 
för genomförandet av litteraturstudien skulle ha genomgått etiskprövning eller redovisats att 
etiska överväganden tagits. Vid genomförandet av en litteraturstudie var det viktigt att 
förförståelsen som författaren hade togs i beaktande (Forsberg & Wengström 2016). Eftersom 
att artiklarna i litteraturstudien var skrivna på Engelska var det viktigt att författarna läste och 
diskuterade innehållet så att inte felaktigheter på grund av översättning från original språk till 
Svenska skulle uppstå. Därför utnyttjades bådas kunskaper inom språken samt lexikon för att 
skapa förståelse för artiklarna. Förförståelsen för området åsidosattes under arbetets gång för 
att förförståelsen inte skulle påverka arbetet. Författarna till litteraturstudien tog med samtliga 
synvinklar på problemet för påvisande av problemets komplexitet.   
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Resultat 
Resultatet i litteraturstudien baserades på tio artiklar. Av dessa var tre kvalitativa, sex 
kvantitativa och en var mixed method. Artiklarna presenterades i matrisen (bilaga 1). Vid 
databearbetning och analysen identifierades fyra teman (figur 2). 
 

 
 
Figur 2. De fyra teman som framkom vid databearbetning och analysen. 
 

Erfarenhet och kompetensens påverkan på attityderna 
Erfarenhet var en av de faktorer som påverkade sjuksköterskornas attityder. Sjuksköterskor som 
hade kort erfarenhet av att vårda patienter med alkoholmissbruk hade oftast negativa attityder 
gentemot patienterna (Gilchrist et al. 2011). Sjuksköterskor som hade mindre än 20 års 
erfarenhet av sjuksköterskeyrket upplevde att de var mindre trygga när de skulle arbeta med 
patienter med alkoholmissbruk (Iqbal et al. 2015). Större ambitioner att arbeta med patienter 
med alkoholmissbruk uttrycktes bland de sjuksköterskor som hade mindre än tio års erfarenhet. 
Detta framkom när en annan grupp med sjuksköterskor studerades, där jämförelse genomfördes 
mellan sjuksköterskor som hade mindre än tio års erfarenhet och sjuksköterskor med mellan tio 
och 20 års erfarenhet (Gilchrist et al. 2011). Attityderna gentemot patienter med 
alkoholmissbruk påverkades inte av missbruket utan av sjuksköterskornas erfarenheter och 
utbildningsnivå enligt Raistrick et al. (2014). 
 
Möjlighet till medverkan vid kliniska träningar, vid kliniskt träningscentrum [KTC], hade 
påverkan på sjuksköterskans attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk. Positiva 
inställningar till patienter med alkoholmissbruk uppvisades av de sjuksköterskor som hade 
genomgått träning, jämfört med de som inte hade haft möjligheter att genomföra träningen 
(Iqbal et al. 2015). De sjuksköterskor som saknade specialistutbildning inom omvårdnad ansåg 
att patienter med alkoholmissbruk var problempatienter (Lovi & Barr 2009). Patienterna ansågs 
inte vara sjuka på riktigt enligt Lovi och Barr (2009) och Gunasekara et al. (2011), “krämporna” 
var självförvållade och relaterade till patientens beroende samt att dessa patienter var en 
belastning för akutmottagningen (Lovi & Barr 2009; Gunasekara et al. 2011). 
Allmänsjuksköterskor hade olämpliga och dömande kommentarer kring patienter med 
alkoholmissbruk. Dessa kunde bestå av “those patients or those alcoholics” (Lovi & Barr 2009, 
s. 171). Patienter med alkoholmissbruk kunde få skulden om något försvann eller gick sönder 
(Lovi & Barr 2009). 
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I have found that there are still some nurses that don’t want to have anything to do with them, 
they see it as a self-induced problem, and it’s not real, that they created their own problems. 
They don’t look back at anything that may have created their dependency, or whatever it is 
that they may need, some kind of crux to help them get through that situation. (Lovi & Barr 
2009, s. 170-171) 

 
Vid jämförelse mellan primärvård, psykiatri och beroendevård framkom att mindre respekt och 
sämre attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk fanns hos sjuksköterskor som arbetade 
inom primärvård (Gilchrist et al. 2011). De som arbetade inom psykiatri och beroendevård hade 
en mer positiv attityd och högre kompetens kring omvårdnaden av patienter med 
alkoholmissbruk (Gilchrist et al. 2011). Detsamma uttrycktes av Raistrick et al. (2014) att de 
som hade fått utbildning uttryckte med högre sannolikhet mer positiv attityder gentemot att 
vårda patienter med alkoholmissbruk (Raistrick et al. 2014). Behovet av specialiserade 
kunskaper kring omvårdnaden av patienter med alkoholmissbruk rapporterades av Lovi och 
Barr (2009). En av de omvårdnadsåtgärder som sjuksköterskan kunde utföra var att samtala 
med patienten om den alkoholkonsumtion som patienten hade. Att initiera samtal om 
patienternas alkoholanvändning ansågs att det var sjuksköterskans uppgift enligt tre fjärdedelar 
av sjuksköterskorna som deltog i Indig et al. (2009)’s studie. Om patienten var villig att delta i 
samtalet och var motiverad påverkade sjuksköterskans attityder gentemot patienterna med 
alkoholmissbruk till att bli positiva (Indig et al. 2009). 
 

Hotet och våldets påverkan på attityderna 
Sjuksköterskorna uppfattade en osäkerhet när de vårdade patienter med alkoholmissbruk. 
Osäkerheten kunde bero på att patienterna i vissa fall uppfattades som aggressiva och vid vissa 
tillfällen hotfulla. Den osäkerhet som sjuksköterskorna upplevde påverkade oftast deras 
attityder negativt (Neville & Roan 2014). Verbala hot var den vanligaste formen av övergrepp 
som sjuksköterskorna upplevde (Gunasekara et al. 2011). Förutom verbala hot fanns även 
fysiska hot rapporterade. Av 23 sjuksköterskor som deltog i studiens kvalitativa del 
rapporterade 6 % att de upplevde våld på arbetsplatsen varje vecka, 23,4 % varje månad och 
70,6 % en gång per år eller mer sällan (Gunasekara et al. 2011). Om patienten med 
alkoholmissbruk fick hjälp med sitt beroende ökade säkerheten både för den enskilda individen 
men även för de andra patienterna som fanns på avdelningen. Detta visades av de attityderna 
som sjuksköterskorna som deltog i Freeman et al. (2011)’s studie uppvisade. 
 

Alkoholanvändningens påverkan på attityderna 
Positiva attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk beskrevs av sjuksköterskorna som 
själva använde och drack alkohol (de Vargas & Villar Luis 2008). “...I think it is quite good, it 
relaxes you, and I believe that if consumed with moderation it can even have a beneficial effect 
on our body” (de Vargas & Villar Luis 2008, s. 545). Positiva attityder till att vårda patienter 
med alkoholmissbruk uttrycktes av sjuksköterskorna i Freeman et al. (2011)’s studie. 
 
Negativa attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk identifierades bland de 
sjuksköterskor som inte använde alkoholhaltiga drycker. Dessa sjuksköterskor ansåg att alkohol 
var skadligt för kroppen och borde inte intas (de Vargas & Villar Luis 2008), ”... I hate alcohol; 
I think it damages health very badly” (de Vargas & Villar Luis 2008, s. 545). Att patienter med 
alkoholmissbruk saknade självkontroll var en av de saker som sjuksköterskorna rapporterade i 
de Vargas och Villar Luis (2008) studie. Denna bristande självkontroll orsakade att patienterna 
med alkoholmissbruk inte förstod när de druckit för mycket alkohol. 
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...You have to know how to drink. There are people who drink and have control over it, they 
can behave and they know when they are supposed to stop, and there are those who have no 
control over their habit and don’t know the time to stop drinking, and this affects their 
lifestyle. (de Vargas & Villar Luis 2008, s. 545) 
 

Avsaknaden av denna självkontroll orsakade att acceptansen från sjuksköterskorna gentemot 
patienterna uteblev (de Vargas & Villar Luis 2008). 
 

Sjuksköterskornas attityder till patienterna 
Omvårdnaden vid akutmottagningen försämrades för patienter med alkoholmissbruk på grund 
av att personalen hade negativa uppfattningar och attityder. Patienterna som inkom kunde vara 
intoxikerade och de hade oftast bristande motivation till förändring (Gunasekara et al. 2011; 
Indig et al. 2009). Fientliga och avståndstagande attityder gentemot patienter och personal 
uppvisades av allmänsjuksköterskor som blev placerade på alkohol- och drogavdelningen, för 
att avlasta personalen som arbetade där. Orsaken till dessa fientliga attityder var oviljan att 
arbeta på alkohol- och drogavdelningen (Lovi & Barr 2009). Intolerans, ilska samt att 
patienterna krävde mera uppmärksamhet och omvårdnad var uttalanden som gjordes av 
sjuksköterskorna när Neville och Roan (2014) skulle belysa vilka attityder sjuksköterskorna 
hade gentemot patienter med alkoholmissbruk. De sjuksköterskor som saknade utbildning inom 
alkoholspecifik omvårdnad kände att de saknade kunskap om hur de skulle vårda patienter med 
alkoholmissbruk (Neville & Roan 2014; Lovi & Barr 2009). En del av sjuksköterskegruppen 
upplevde att när omvårdnadsåtgärder utfördes kunde patienterna försöka att manipulera 
sjuksköterskorna (Neville & Roan 2014). ”As a healthcare provider, you always have to have 
your guard up because substance abuse patients are very good at manipulating people and 
events to their benefit” (Neville & Roan 2014, s. 341). Försöken till manipulation tillsammans 
med att sjuksköterskorna var misstänksamma mot patienterna påverkade deras attityder och 
omvårdnaden för patienter med alkoholmissbruk (Neville & Roan 2014).  
 
Sjuksköterskornas uppfattningar och attityder gentemot alkoholmissbruk och patienter med 
alkoholmissbruk kunde identifieras med Short Alcohol and Alcohol Problems Perception 
Questionnaire (SAAPPQ). Instrumentet användes för att undersöka vilka erfarenheter och 
kunskaper som sjuksköterskorna hade inom området. Sjuksköterskorna som deltagit i Pulford 
et al. (2007) och Iqbal et al. (2015)’s studier angav i instrumentet att de hade positiva attityder 
till att vårda patienter med alkoholmissbruk samt till sitt arbete som sjuksköterskor, då de 
uppvisade scores i instrumentet som antydde detta.  
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Diskussion 
Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors attityder till patienter med 
alkoholmissbruk.  Resultatet av studien visade att sjuksköterskorna som vårdade patienter med 
alkoholmissbruk hade attityder gentemot patienterna. Utbildningen påverkade sjuksköterskans 
omvårdnadsarbete och attityder genom skapandet av trygghet och förståelse. Attityderna 
påverkades av patientens dryckesmönster och även av sjuksköterskans egna alkoholvanor. Det 
framkom även att sjuksköterskornas attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk 
påverkades av hur patienterna agerade och hur dessa ageranden uppfattades.   
 

Resultatdiskussion  
Erfarenhet och kompetensens påverkan på attityderna beskrevs i resultatet av litteraturstudien, 
att de erfarenheter sjuksköterskan hade från arbetslivet och tidigare upplevda situationer 
påverkade dennes attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk. Detta styrktes av Happel 
och Taylor (1999) som beskrev att baserat på sjuksköterskornas tidigare upplevelser inom 
hälso- och sjukvården fick patienterna med alkoholmissbruk generellt sämre bemötande än 
nyktra patienter. Detta var oftast ihop kopplat med bristande kunskaper till följd av negativa 
och dömande attityder, som gjorde att sjuksköterskan inte kunde ge adekvat omvårdnad 
(Happel & Taylor 1999). De sjuksköterskor som tidigare i yrkeslivet hade vårdat patienter med 
alkoholmissbruk och haft en dålig upplevelse av detta kunde utveckla negativa attityder 
gentemot patienter med alkoholmissbruk. Om sjuksköterskan upplevde detta kunde de patienter 
som inkom och som hade ett alkoholmissbruk få felaktigt bemötande och bristande omvårdnad. 
För att motverka uppkomsten av bristfällig omvårdnad borde sjuksköterskorna på sin 
arbetsplats ges möjlighet att samtala om de upplevda händelserna. Så att de sedan kunde gå 
vidare och förhoppningsvis inte ta med upplevelserna till nästa patient med liknande diagnoser. 
 
Resultatet av litteraturstudien beskrev att kunskaperna sjuksköterskan innehade påverkade 
attityderna. Detta styrktes av Willaing och Ladelund (2005) då de som hade specialistutbildning 
hade högre kunskapsnivå än de som enbart hade genomfört grundutbildningen för 
sjuksköterskor. Sjuksköterskorna som arbetade inom psykiatrin hade bättre anpassade 
kunskaper för att vårda patienter med alkoholmissbruk, jämfört med de sjuksköterskor som 
arbetade på medicin- och kirurgavdelningar. De som arbetade inom psykiatrin kände sig mer 
kompetenta när rådgivning till patienter med alkoholmissbruk skulle ges för att minska 
patientens intag av alkohol (Willaing & Ladelund 2005). Den utbildningen och de kunskaperna 
som en individ hade påverkade dennes attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk. 
Förbättring inom området krävs för att sjuksköterskorna skulle uppnå önskvärd kompetens. För 
patienter med alkoholmissbruk skulle detta innebära att vården förbättrades och att de fick ett 
bra bemötande. För att förändra sjuksköterskornas attityder krävdes enligt författarna till denna 
litteraturstudie kunskapshöjande åtgärder. 
 
Behovet av vidareutbildning inom alkohol specifik omvårdnad beskrevs både i resultatet och 
diskussionen, då det påverkade sjuksköterskans bemötande av patienter med alkoholmissbruk. 
Behovet av utbildning motsägs dock av van Boekel et al. (2013) som påvisade att om 
sjuksköterskorna inte fick stöd, hjälp och rådgivning av sin kollegor var all utbildning 
kontraproduktiv och gav ingen positiv påverkan på attityderna (van Bokel et al. 2013). Stödet, 
hjälpen och rådgivningen som på vissa arbetsplatser uteblev. Påverkade så att oavsett vilken 
utbildning som erbjöds på arbetsplatsen kunde inte sjuksköterskan ta emot kunskapen, 
utbildningen påverkade då inte sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med 
alkoholmissbruk. Bristen på stödet från kollegorna kunde leda till att sjuksköterskan kände sig 
ensam, utlämnad och otillräcklig. Denna upplevelse ansågs av författarna till litteraturstudien 
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orsaka negativa attityder gentemot de situationer som orsakade det sjuksköterskan upplever. I 
det här fallet orsakades upplevelsen av att sjuksköterskan vårdade patienter med 
alkoholmissbruk.  
 
Hotet och våldet påverkade attityderna, upplevelserna av våld för sjuksköterskorna var vanligt 
förekommande. Beroende på vilken arbetsplats sjuksköterskan arbetade på så var risken att 
utsättas för våld olika stor. Våldet som sjuksköterskan utsattes för var både psykiskt och fysiskt. 
Detta styrktes av Pich et al. (2010) som beskrev att den typen av våld som var vanligast 
förekommande globalt var det verbala våldet. Det består av svordomar och oanständiga 
kommentarer vilket är det som patienter med alkoholmissbruk vanligen utsätter sjuksköterskor 
för (Pich et al. 2010). van Boekel et al. (2013) studie är i linje med Pich et al. (2010), i studien 
beskrevs att sjuksköterskorna upplevde att patienterna kunde vara hotfulla (van Boekel et al. 
2013). Verbala övergrepp beskrivs av Pich et al. (2010) även kunde ske i samband med fysiska 
hot och övergrepp. Vid fysiska övergrepp användes de material och tillhyggen som patienten 
kommit över. Det kunde vara sådant som fanns i behandlingsrummet till exempel sprutor, saxar 
och droppställningar. Våldsamma handlingar så som att slå i dörrar eller väggar samt förstöra 
inredningen i rummet kunde förekomma i vissa fall, när detta skedde var det oftast enbart för 
att skrämma sjuksköterskan och inte för att skada denne (Pich et al. 2010). Våld var vanligt 
förekommande att sjuksköterskor upplevde. Alkoholen påverkade olika individer på olika sätt. 
Den kunde bland annat orsaka att de blev verbalt hotfulla och uttalade olämpliga och hotfulla 
kommentarer. Kunde även påverka så att de utförde fysiskt våld. Dessa våldsamma beteenden 
som sjuksköterskan utsattes för kunde göra så att sjuksköterskorna påverkades psykiskt. Att 
hoten de upplevde inte enbart påverkade arbetet utan även individens fritid. För att dessa 
upplevelser inte skulle påverka sjuksköterskan allt för mycket på fritiden ansåg författarna till 
denna litteraturstudie att det var viktigt att sjuksköterskorna fick stöttning av kollegor och 
avdelningsledningen. Samtal i arbetsgruppen om vad som inträffat under arbetspasset var en 
annan viktig åtgärd som borde införas på arbetsplatsen. 
 
Sjuksköterskornas attityder till patienterna, patienter med alkoholmissbruk som vårdades på 
akutmottagningarna fick sämre omvårdnad än de patienter som var nyktra. Vilket kunde bero 
på att sjuksköterskorna uttryck sig negativt kring patienterna samt att sjuksköterskornas 
misstänksamhet påverkade attityden till att utföra omvårdnaden. En av de faktorer som även 
ledde till försämrad omvårdnad för patienter med alkoholmissbruk som inkom till sjukhuset var 
patienternas bristande motivation till förändring samt att deras försök till att manipulera 
sjuksköterskorna för att få sin vilja igenom. Patienternas försök till att manipulera 
sjuksköterskorna styrks av van Boekel et al. (2013) som beskrev att patienterna oftast 
uppfattades som manipulativa, aggressiva, oförskämda och dåligt motiverade (van Boekel et al. 
2013). Aalto et al. (2001) styrkte att attityderna påverkade omvårdnaden för patienter med 
alkoholmissbruk. I Aalto et al. (2001)’s studie uttryckte 189 av de 249 sjuksköterskorna som 
deltog positiva attityder till att vårda patienter med alkoholmissbruk. 66 % av sjuksköterskorna 
ansåg att det var av värde att samtala med patienterna med alkoholmissbruk om deras 
konsumtion och 71 % ansåg att det var deras ansvar att upptäcka och behandla överkonsumtion 
av alkohol. Av sjuksköterskorna var det 67 % som ville samtala med patienterna om 
alkoholintaget och 65 % trodde att de hade rätt kunskaper för att samtala och motivera patienten 
till att motta behandlingen (Aalto et al. 2001). För att kunna genomföra samtalen med patienten 
krävdes viss tid. Vargas et al. (2010) motsäger att denna tid finns för sjuksköterskan. Detta då 
det inom primärvården skall ges snabbare vård än innan och sjuksköterskans primära fokus blev 
att häva intoxikationen och tiden för motiverande samtal uteblev (Vargas et al. 2010). 
Sjuksköterskans misstänksamma attityd kunde leda till att patienten blev felaktigt bemött och 
att omvårdnaden försämrades. För att förhindra detta måste sjuksköterskan vid varje 
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individuellt tillfälle se den individen som vårdas. Detta för att fördomar och tidigare 
erfarenheter inte skulle påverka omvårdnaden. Samtalet var en viktig del av sjuksköterskans 
omvårdnadsåtgärder och dessa blev vid i vissa situationer lidande, detta ansåg författarna till 
litteraturstudien beror på att sjuksköterskan kände att tiden inte räckte till. Arbetsuppgifterna 
som gavs var antingen övermäktig eller inom ett område där sjuksköterskan kände att 
kompetensen saknades. 
 

Metoddiskussion 
Databassökningarna genomfördes i tre olika databaser. Dessa var CINAHL, PubMed och 
PsycINFO. Anledningen till att sökningarna genomfördes i dessa databaser var att dessa 
databaser enligt Polit och Beck (2012) behandlade de områden vi var intresserade utav. 
Sökningarna i dessa databaser gav oss en heltäckande uppfattning om hur beforskat området 
var inom omvårdnad samt vilket utbud av artiklar som fanns och som kunde använda till 
resultatet. 
 
Variation mellan sökorden i de olika databaserna uppstod då thesaurus-termer varierade i 
betydelse, detta kan ha påverkat databassökningen då kombinationer och sökningarna 
genomfördes.  Detta då inte fritextsökning genomfördes på de sökord som inte fanns som 
MeSH-, Thesaurus- eller Major Headings termer fanns. Vilket i slutändan kunde ha gett ett 
resultat som är påverkat av bias, då vissa artiklar som kunde ha svarat mot vårt syfte kunde 
fallit bort. 
 
Ett av de exklusionskriterier som användes var att ålder på artiklarna som skulle ingå i resultatet 
inte fick överstiga 10 år. Att artiklarna som användes i resultatet behandlade aktuell forskning 
styrker studien. Detta då resultatet beskrivs utifrån den nutida synen på alkohol. Forskningen 
går framåt och synsättet förändras, utifrån detta ansågs att ett trovärdigt resultat kunde 
sammanställas. Svagheter när års begränsningarna gjordes är att artiklar som kan svara till 
studiens syfte kan uteslutas då dessa inte finns inom åldersramen. 
 
Ett annat exklusionskriterium som resultatet baserades på var att artiklarna inte skulle beröra 
vård som gavs inom psykiatrin. Nackdelen med detta kriterium var att forskningen kring 
patienter med alkoholmissbruk oftast bedrevs inom psykiatrin och inte var lika vanligt 
förekommande inom den somatiska vården. Detta påverkade att värdefull information kring 
sjuksköterskors attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk inte redovisats i denna 
litteraturstudie.  
 
Databearbetningen, under arbetet med litteraturstudien genomfördes noggranna sökningar och 
artiklarna analyserades grundligt och visades innehålla intressant information. Detta intressanta 
innehåll var grunden till resultatet för litteraturstudien. Styrkorna med att utföra 
databearbetningen på det sättet som gjordes i litteraturstudien var att den gav möjlighet att se 
helheten i de delarna som motsvarade syftet. På så vis kunde ett resultat som motsvarade 
studiens syfte tas fram på ett adekvat sätt. 
 
Forskningsetiska överväganden gjordes utifrån Forsberg och Wengströms riktlinjer för 
litteraturstudier. Ett av de överväganden som gjordes var att all förförståelse som författarna till 
litteraturstudien hade innan arbetet påbörjades skulle sättas åt sidan för att inte påverka studiens 
resultat. Trots detta kunde den mänskliga faktorn påverkat litteraturstudiens databearbetning. 
Det som styrkte studiens resultat var att det var två individer som granskade och varit kritiska 
till den insamlade informationen, som sedan användes för att formulera litteraturstudiens 
resultat. 
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Artiklarna som användes i examensarbetets resultat hade alla noggrant granskats. Detta 
resulterade i att de 10 artiklarna som valdes ut till resultatet alla hade svarat till de frågor som 
fanns i Polit och Becks kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar. Då en av artiklarna hade 
en blandning mellan kvalitativ- och kvantitativmetod (mixed method) försvårades 
granskningen av denna artikel. De delar som var kvalitativt beskrivna fick granskas med den 
kvalitativa granskningsmallen medan de kvantitativa delarna fick granskas med den 
kvantitativa granskningsmallen. Detta kan ha påverkat examensarbetets resultat då granskat 
material kunde variera i kvalitet. Artikeln valdes ändå att ta med då de delar som gick att 
granska utifrån de båda granskningsmallarna gav tillfredsställande utfall och artikelns resultat 
svarade till studiens syfte. 
 
Av de tio artiklar som användes för att formulera resultatet fördelades dessa över fyra 
världsdelar, tre var skrivna i Europa, en i Sydamerika, en i Nordamerika och resterande fem i 
Oceanien. En svaghet var att alkoholkulturella skillnader kunde existera mellan de olika 
geografiska områdena. Skillnader i alkoholkultur kunde orsaka att vad som tolererades 
varierade mellan de olika länderna. Variationen kunde försvåra implementeringen av 
litteraturstudiens resultat i Svensk sjukvård. Trots denna svaghet valdes artiklarna med denna 
variation att tas med. Vilket genomfördes då författarna till litteraturstudien ansåg att det stärkte 
litteraturstudiens resultat, genom skapandet av en bred bas av information att grunda resultatet 
på. 
 
Artiklarna som lästes till introduktion, resultat och diskussion var inte på modersmålet. Detta 
kan orsaka att påverkan på resultatet uppstod, då översättningen från Engelska till Svenska 
kunde påverkat. Trots noggrann genomläsning och arbete med att översätta artiklarna, detta kan 
ha påverkat så att artikelns syfte kan ha feltolkats. Styrkorna är att artiklarna är peer reviewed, 
noggrant granskade och på ett språk som ändå är skrivet så att förståelse för texten kan skapas. 
Samt att båda författarna använde sina kunskaper och lexikon för att förtydliga förståelsen. 
 

Klinisk betydelse 
Alkoholmissbruk är vanligt förekommande i Sverige och oavsett vart inom vården 
sjuksköterskan arbetar kan patienter med alkoholmissbruk vårdas. Det var av stor vikt att 
sjuksköterskorna medvetandegjordes om att det förekom och hur det kunde yttra sig. 
Litteraturstudien påvisade att sjuksköterskan till stor del hade negativa attityder till att vårda 
patienter med alkoholmissbruk, men att utbildning och erfarenhet kunde påverka attityderna till 
att bli positiva. Attityderna som sjuksköterskorna uppvisade gentemot patienterna påverkade 
omvårdnaden som patienter med alkoholmissbruk mottog. På arbetsplatsen var det därför av 
stor vikt att fortlöpande utbildning fanns för att patienter med alkoholmissbruk skulle få den 
optimala omvårdnaden. Med denna litteraturstudie kan sjuksköterskor och arbetsgivare få en 
större kunskap om vikten av utbildningens påverkan på attityderna, vilket förhoppningsvis 
förbättrar omvårdnaden för patienter med alkoholmissbruk. 
 

Förslag till fortsatt forskning 
Litteraturstudien visade att de attityder som sjuksköterskorna hade gentemot patienter med 
alkoholmissbruk påverkade den omvårdnad som sjuksköterskorna gav till patienterna. Baserat 
på detta såg författarna till litteraturstudien ett behov av fortsatt forskning kring specifika 
utbildnings program och vad utbildningen skulle innehålla. Detta för att motverka att patienter 
med alkoholmissbruk ges omvårdnad med sämre kvalitet jämfört med andra patientgrupper. 
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Slutsats 
Erfarenhet påverkade sjuksköterskornas attityder. De sjuksköterskor som arbetat mindre än 10 
år hade mindre trygghet i yrket men de hade större vilja till att vårda patienter med 
alkoholmissbruk. Sjuksköterskor som hade utbildning och ökad kunskap kring alkoholmissbruk 
uppvisade positiva attityder gentemot patienter med alkoholmissbruk. Hot och våld var vanligt 
förekommande på vissa avdelningar detta påverkade sjuksköterskornas attityder gentemot 
patienter med alkoholmissbruk. Det visades att synen på alkohol påverkad sjuksköterskornas 
inställningar till patienter med alkoholmissbruk. De flesta som vårdade patienter med 
alkoholmissbruk hade negativa attityder till patienterna. Sjuksköterskors attityder påverkade 
omvårdnaden till patienter med alkoholmissbruk. 
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gentemot alkohol, alkoholism 
och alkoholmissbrukare. 

Kvalitativmetod, urvalet bestod 
av 10 sjuksköterskor som blev 
valda utifrån de arbetstider de 
hade detta då forskarna ville ha 
sjuksköterskor från samtliga 
arbetstider. Bortfallet beskrevs 
inte i studien. Datainsamling 
skedde med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer. 

Negativa föreställningar som 
finns bland sjuksköterskorna 
råder eftersom att människor 
måste veta hur man dricker och 
avsaknaden av självkontroll har 
inte samma förmåga att skapa 
acceptans bland 
sjuksköterskegruppen gentemot 
patienterna med alkohol 
problematik. Och de 
sjuksköterskor som har positiva 
attityder till patientgruppen är de 
sjuksköterskor som själva 
dricker alkohol. 

Freeman, T., Roche, A.M., 
Williamson, P. & Pidd, K. 
 
(Australien) 

2011 
 

Syftade till att undersöka 
sjuksköterskorna vid en 
australisk akutmottagnings 
åsikter om att fråga patienter om 
alkohol och att hjälpa dem att 
hantera patienters 
alkoholkonsumtion. Undersökte 
även strategier för att stödja 
sjuksköterskorna vid 
akutmottagningen i dessa 
insatser mot 
alkoholkonsumtion. 

Kvantitativmetod, två omgångar 
av enkäter skickades ut för att 
samla in informationen, 312 
deltagare mottog den första 
enkäten och 79 svarade på den 
andra enkäten, bortfallet 
beskrevs inte i studien. 

Två tredjedelar av 
sjuksköterskorna hade attityden 
att hjälpa patienten med sitt 
missbruk skulle öka patienten 
och med patienternas säkerhet.   

  



 
 

Gilchrist, G., Moskalewicz, J., 
Slezakova, S., Okruhlica, L., 
Torrens, M., Vajd, R. & 
Baldacchino, A. 
 
(Bulgarien, Grekland, Italien, 
Polen, Skottland, Slovakien, 
Slovenien, Spanien) 

2011 Syftade till att jämföra hänsynen 
till att arbeta med olika 
patientgrupper (inklusive 
substans användare) mellan 
olika yrkesgrupper i olika 
vårdmiljöer i åtta europeiska 
länder. 

Kvantitativmetod, urvalet 
bestod av 866 individer som 
arbetar inom hälso- och 
sjukvården, bortfallet beskrevs 
inte i studien, datainsamlingen 
skedde med hjälp av enkäter.  

Personalen som hade mindre än 
10 års erfarenhet att vilja arbeta 
med den berörda 
patientgruppen, jämfört med de 
som arbetat mellan 10 och 20 år.  

Gunasekara, F.I., Butler, S., 
Cech, T., Curtis, E., Douglas, 
M., Emmerson, L., Greenwood, 
R., Huse, S., Jonggowiastro, J., 
Lees, C., Li, Y., McConnell, D., 
Mogos, A., Azmy, N.M.I., 
Newman, S. & O´Donnell, K. 
 
(Nya Zeeland) 

2011 Syftade till att undersöka 
personalens uppfattning om 
belastningen av 
alkoholrelaterade presentationer 
på akutmottagningar i Nya 
Zeeland och effekterna på 
personalresurser för 
alkoholrelaterade presentationer 
på akutmottagningarna. 

Mixad metod, urvalet bestod vid 
första enkäten av 70 
informanter, bortfallet blev 23 
enkäter som inte återlämnades, 
vid datainsamlingen användes 
först en enkät för att samla in 
fakta sedan genomfördes 
semistrukturerade intervjuer 
ansikte mot ansikte med 2 
representanter från varje 
arbetsgrupp som arbetade på 
akutmottagningen. 

De negativa åsikterna kring 
berusade patienter grundades på 
att sjuksköterskorna såg det som 
självförvållade och en onödig 
belastning för 
akutmottagningen. Personalen 
upplevde att vården patienterna 
fick var försämrad jämfört med 
de som inte var berusade. Medan 
en del av deltagarna menade att 
patienternas berusade tillstånd 
inte påverkade kvaliteten på 
vården som ges till patienterna.  

Indig, D., Copeland, J., 
Conigrave, K.M. & Rotenko, I. 
 
(Australien) 

2009 Syftade till att undersöka 
personalen vid 
akutmottagningars attityder och 
föreställningar om 
alkoholrelaterade uppvisanden 
på akutmottagningar för att 
rekommendera förbättrad 
upptäckt och snabba 
interventionsstrategier. 

Kvantitativmetod, Urvalet 
bestod av 78 läkare och 
sjuksköterskor, de bortfall som 
fanns i studien beskrevs att de 
inte motsvarade 
inklusionskriterierna (det var 
administrativpersonal som hade 
svarat på frågorna, ej de som 
arbetar i direkt kontakt med 
patienterna), datainsamling 
skedde med hjälp av enkäter. 

Personal som arbetar på akut 
mottagningen uppgav att 
patienternas berusade tillstånd 
och deras bristande motivation 
var de främsta hindren för att ge 
alkoholbehandling. 

  



 
 

Iqbal, N., McCambridge, O., 
Edgar, L., Young, C. & Shorter, 
G.W. 
 
(Storbritanien) 

2015 Syftade till att undersöka 
personalens attityder till 
individer med 
alkoholproblematik inom en rad 
olika yrken och avdelningar. 

Kvantitativmetod, urvalet 
bestod utav 204 individer, Inget 
bortfall beskrevs i studien, 
forskarna använde ett 
frågeformulär/enkät (Short 
Alcohol and Alcohol Problems 
Perception Questionnaire 
(SAAPPQ)) 

Det framgick att erfarenhet 
spelar roll. De som hade mindre 
än 20 års erfarenhet hade 
signifikant lägre sannolikhet att 
ha hög legitimitet i yrket. 
Sjuksköterskornas positiva 
attityder uttrycktes i SAAPPQ-
enkäten.   

Lovi, R. & Barr, J. 
 
(Australien) 

2009 Syftade till att beskriva 
upplevelser för sjuksköterskor 
som arbetar i en alkohol- och 
narkotikaenheten i sydöstra 
Queensland. 

Kvalitativmetod med 
fenomenologisk ansats. Urvalet 
bestod av 6 sjuksköterskor, 
Bortfallet beskrevs inte i 
studien, Intervjun inleddes med 
öppna frågor och fortsatte sedan 
med fördjupande och mer 
utforskande frågor. 

Det ansågs vanligt 
förekommande bland allmän 
sjuksköterskor bemötte 
patientgruppen som problem 
patienter och att de inte var sjuka 
på riktigt samt att 
allmänsjuksköterskorna 
uttryckte olämpligt dömande 
kommentarer. Uppgavs att 
allmänsjuksköterskorna sakade 
behövlig kunskap och att de 
uttryckte fientlig attityd till både 
personal och patienter på 
avdelningen. 

  



 
 

Neville, K & Roan, N. 
 
(USA) 

2014 Syftade till att undersöka 
sjuksköterskors uppfattningar 
om att ta hand om patienter på 
sjukhus med medicinsk- och 
kirurgiska patienter som 
samtidigt hade missbruk. 
 

Kvalitativmetod med induktiv 
ansats, ett bekvämlighetsurval 
som bestod av 24 sjuksköterskor 
som arbetade på 5 olika 
avdelningar (medicin-, kirurgi-, 
neurologi- och 
onkologiavdelning), bortfall 
presenterades inte i studien, 
informationen samlades in med 
hjälp av intervjuer. 

Sjuksköterskorna nämnde att 
vård av alkoholmissbrukande 
patienter kräver specialiserade 
kunskaper, de negativa 
uppfattningarna kring 
patientgruppen orsakas av 
misstro och risk kring återfall 
samt uttalanden om intolerans, 
ilska, att de kräver 
uppmärksamhet och att de 
kräver mera omvårdnad. En 
utmaning för sjuksköterskorna 
som bidrar till negativiteten är 
osäkerheten kring om de är 
aggressiva eller eventuellt 
hotfulla. Sjuksköterskorna 
uppgav att de var oförberedda 
och att de inte hade tillräckligt 
med kunskap för att behandla 
patienterna. 

Pulford, J., McCormick, R., 
Wheeler, A., Firkin, P., Scott, I. 
& Robinson, G. 
 
(Nya Zeeland) 

2007 Syftade till att mäta förekomsten 
av rutinmässiga alkohol 
bedömningar; att bedöma dess 
kliniska 
användbarhet vid allmänna 
medicinska avdelningar vid ett 
stort sjukhus; och bedöma den 
medicinska- och 
vårdpersonalens kunskap när det 
gäller åtgärder och 
rekommenderade dricka gränser 
samt deras attityder till alkohol 
och alkohol bedömning. 

Kvantitativmetod, Ett 
slumpmässigt urval användes 
och 149 sjuksköterskor deltog 
106 svarade på enkäten, 
bortfallet var 43 vid studien, 
information samlades in med 
hjälp av SAAPPQ-enkäten. 

Attityderna mättes med 
SAAPPQ-enkäten och 
personalen som tillfrågades 
uppgav 4,5 och detta innebär att 
de har något mer positiv attityd 
något högre än medel. 

  



 
 

Raistrick, D.S., Tober, G.W. & 
Unsworth, A.L. 
 
(Storbritanen) 

2014 Syftade till att upprepa en 
undersökning av attityderna hos 
personalen i en allmän 
sjukhusmiljö gentemot att arbeta 
med människor som har 
missbruksproblem. 

Kvantitativmetod, 
Bekvämlighetsurval användes 
då avdelningar valdes ut som 
hade de patientgrupperna som 
forskarna ville studera. Bortfall 
var inte beskrivet i studien. 
Enkäten som användes var en 
modifierad och kortare Alcohol 
and Alcohol Problems 
Perception Questionnaire 
(AAPPQ), en så kallad Short 
Alcohol and Alcohol Problems 
Perception Questionnaire 
(SAAPPQ).   

Ingen skillnad mellan könen 
kunde ses, men de som har fått 
utbildning var mer positiva än 
de som inte fått utbildning. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


