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Sammanfattning:  Riskbruk av alkohol är ett stort problem i dagens samhälle. 

Sjuksköterskan beskrivs ha goda möjligheter att upptäcka 

och behandla riskbruk av alkohol i det dagliga arbetet. 

Studier tyder på att korta interventioner är av stor nytta till 

sjuksköterskan i sitt hälsofrämjande arbete. Dock visar 

forskningen att sjuksköterskans aktivitet inom detta område 

måste utvecklas och att det finns många faktorer som kan 

påverka uppgiften. Syftet med arbetet var att belysa faktorer 

som påverkar sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

gällande individer med ett riskbruk av alkohol. Arbetet 

utfördes som en litteraturstudie där 13 vetenskapliga 

artiklar valdes ut, granskades, analyserades samt kodades 

för att finna påverkande faktorer. De mest återkommande 

faktorerna som framkom delades in i fyra kategorier. Dessa 

var sjuksköterskans uppfattning om sin roll, utbildning och 

kunskap gällande riskbruk av alkohol, organisationens roll 

och motivationens betydelse samt sjuksköterskans känslor 

och attityder inför individer med riskbruk av alkohol. 

Osäkerhet vad det gäller tillvägagångssättet av korta 

interventioner och dess effektivitet beskrevs av 

sjuksköterskor i flertalet studier. Rädsla för att utlösa 

negativa reaktioner hos patienten samt den höga 

arbetsbelastningen har visat sig vara stora barriärer till 

utförandet av korta interventioner. Tydliggörandet av 

sjuksköterskans roll samt mer utbildning inom ämnet 

behövs för att öka aktiviteten inom området. Vidare 

forskning bör fokusera på sjukhusmiljö och fler kvalitativa 

studier behövs för att få en djupare förståelse för 

svårigheterna att implementera korta interventioner. 
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Abstract:   Hazardous use of alcohol is a large problem in today’s 

society. The nurse is described as having good 

opportunities to detect and treat hazardous use of alcohol in 

their daily work. Studies show that brief interventions are 

of great use to the nurse in their health promotion work. 

However, research shows that the nurses' activity in this 

area must be improved and that there are many factors that 

can affect this task. The purpose of this study was to 

illustrate factors that affect the nurses' health promotion 

work with regards to individuals with a hazardous use of 

alcohol. The work was carried out as a literature study 

where 13 scientific articles were selected, examined, 

analyzed and coded in order to find important factors. The 

most recurring factors that arose were divided into four 

categories. These were the nurses' perception of their role, 

education and knowledge about hazardous alcohol use, the 

organization’s role and the importance of motivation and 

the nurses’ feelings and attitudes towards individuals with 

hazardous alcohol use. Uncertainty about the approach to 

use with regards to brief interventions and their efficiency 

was described by nurses in several studies. Fear of 

triggering negative reactions in the patient and even the 

high workload has proved to be large barriers in carrying 

out brief interventions. Clarification of the nurses' role and 

more education on the subject is needed in order to increase 

the activity in the area. Further research should focus on the 

hospital environment and more qualitative studies are 

needed in order to get a deeper understanding of the 

difficulties in implementing brief interventions. 
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Inledning 
 

Hög alkoholkonsumtion är ett stort problem i dagens samhälle. Det rapporteras att cirka 

en och en halv miljon svenskar konsumerar mer alkohol än de gränser som 

rekommenderas (Holmqvist, 2009). Alkoholkonsumtion kan delas in i olika grader och 

innebär allt ifrån att ha ett måttligt eller ett riskabelt bruk där individen kan klara av sina 

dagliga aktiviteter, till att individen utvecklar ett missbruk eller ett beroende som tar 

över det dagliga livet (Johansson & Wirbing, 2005). År 2006 beräknades den 

ungefärliga summan på vad alkoholkonsumtion kostar det svenska samhället till 158 

miljarder kronor (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN], 2010). 

Ur ett internationellt perspektiv rapporteras det att ”alkohol är den femte största 

riskfaktorn bakom den globala sjukdomsbördan, efter undernäring, oskyddat sex, högt 

blodtryck och rökning” Socialstyrelsen (2009, s. 323). Även World Health Organization 

[WHO] (2007) belyser problemet internationellt och konstaterar att år 2007 avled hela 

två och en halv miljoner människor runt om i världen till följd av alkoholkonsumtion. 

 

År 2004 startades regeringsuppdraget Riskbruksprojektet, där målet var att personalen 

inom hälso- och sjukvården mer rutinmässigt skulle börja ställa frågor angående 

patienternas alkoholvanor (Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2010). Det är ett samarbete 

mellan Svensk Sjuksköterskeförening, Svenska Läkaresällskapet och Svenska 

Barnmorskeförbundet. I ett av Sveriges elva folkhälsomål ingår det att minska 

konsumtionen av alkohol (FHI, 2003). Søgaard-Nilsen (2009) belyser att alla 

medborgare i Sverige med alkoholproblem har rätt till en kostnadsfri behandling. Dock 

rapporterar Forsberg (2003, citerad av Forsberg & Magolius, 2006) att troligtvis endast 

10-30% av dessa individer självmant söker hjälp. En annan aspekt är att en stor andel 

individer med ett riskbruk av alkohol oftast inte har några synliga tecken och därför kan 

de vara svåra att upptäcka och hjälpa (Johansson & Wirbing, 2005). 

 

Behandling av riskbruk av alkohol sker enligt Naidoo och Wills (2007) inom en mängd 

olika instanser eftersom hela samhället berörs. Sjuksköterskan befinner sig dock i ett 

utmärkt läge för att tidigt identifiera skadligt bruk av alkohol, informera om de 

medföljande riskerna och behandlingsmetoderna samt att sätta in åtgärder för att 

förebygga missbruk och alkoholrelaterade skador. Svensk sjuksköterskeförening [SSF] 

(2010) poängterar att sjuksköterskor ska våga fråga och informera patienter om alkohol 

samt uppmuntra till livsstilsförändringar.  

 

Bakgrund 
 

Grader av alkoholproblem 
 

De flesta individer med alkoholproblem som hälso- och sjukvårdspersonal möter i 

vården är riskbrukare av alkohol (Johansson & Wirbing, 2005). Idag har vi enligt Nilsen 

(2010, citerad av FHI, 2010) vetskapen att ett alkoholproblem kan ses i olika grader, så 

har fallet inte alltid varit. Förr ansågs patienterna antingen vara beroende av alkohol 

eller inte. Graderna som det talas om i dagens samhälle är riskbruk-, missbruk- och 

beroende av alkohol (Johansson & Wirbing, 2005). I den första graden, riskbruk, är 
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konsumtionen förenad med risk för försämrad fysisk- och psykisk hälsa. Dock utan att 

det handlar om ett missbruk eller ett beroende. Alkoholen fyller här en viktig roll för 

individen och risken föreligger att personen utvecklar skador, sjukdomar och sänkt 

livskvalitet på grund av sin alkoholkonsumtion (Johansson & Wirbing, 2005; 

Socialstyrelsen, 2010). I definitionen riskbruk ryms hela 15-20% av alla svenskar 

(Holmqvist, 2009). FHI (2010) har i sin definition tagit fasta på två aspekter, antingen 

mäts riskkonsumtion i standardglas per vecka eller vid ett tillfälle i månaden. Forsberg 

och Magoulius (2006) skriver att ett standardglas motsvaras av 12 gram ren 100-

procentig alkohol, vilket kan jämföras med 12 centiliter vin, 50 centiliter folköl eller 4 

centiliter starksprit. Ett riskbruk innebär med dessa mått mätt enligt Andréasson och 

Allebeck (2005) 9 standardglas för kvinnor och motsvarande 14 standardglas för män i 

veckan. Det andra sättet att mäta ett alkoholriskbruk kännetecknas av ett 

intensivdrickande. Detta innebär fem standardglas för män vid minst ett tillfälle i 

månaden och fyra standardglas för kvinnor (ibid.).  

 

Vidare talas det om missbruk- och beroende av alkohol. WHO har sammanställt 

riktlinjer, International Statistical Classification of Diseases and Related Health 

Problems - Tenth Revision [ICD-10], för att underlätta att kunna ställa diagnosen 

missbruk av alkohol (Johansson & Wirbing, 2005). Detta befäster att ett missbruk av 

alkohol kännetecknas av psykisk-, fysisk- eller social skada under en månad eller vid ett 

flertal tillfällen under ett års tid (Søgaard-Nilsen, 2009). Begreppet missbruk beskrivs i 

litteraturen som en skadlig alkoholkonsumtion utan ett beroende då beroende har med 

kroppslig tillvänjning och en tvångsmässig konsumtion att göra (Johansson & Wirbing, 

2005; Søgaard-Nilsen, 2009). 

 

Möjliga orsaker till den ökande alkoholkonsumtionen 
 

Willner (2005) skriver att svenskarna historiskt alltid har druckit mycket alkohol. I 

början på 1900-talet inleddes ett arbete med att minska svenskarnas alkoholkonsumtion. 

De statliga alkoholmonopolen introducerades, vinstintressen minskades och 

ransoneringskrav infördes i den svenska alkoholpolitiken. Dock vände trenden år 1955 

när en ny lag antogs där alla alkoholbegränsningar togs bort och därmed ökade 

alkoholkonsumtionen åter, trots att monopolen fanns kvar (ibid.). Efter att Sverige gick 

med i Europeiska Unionen [EU] år 1995 har införsel av alkohol i landet blivit ett ännu 

mer omfattande problem (Leifman, 2005). År 2004 fick Sverige samma regler som 

resten av Europa, alltså fri införsel av alkohol för privat bruk. Det har sedan mitten av 

1990-talet även blivit lättare för svenskarna att få tag på alkohol, bland annat genom att 

det statligt ägda Systembolaget infört generösare öppettider, fler restauranger fick 

alkoholtillstånd samt ett bredare sortiment kom ut på marknaden (ibid.). 

 

Leifman (2005) tar upp en annan hypotes för den höga alkoholkonsumtionen, nämligen 

att det har skett en stor ökning bland kvinnor som har ett riskbruk av alkohol även fast 

det fortfarande är klart fler män som dricker. Enligt Wetterberg (2009) håller skillnaden 

dock på att utjämnas. Traditionellt sett menar Willner (2005) att alkoholkonsumtionen 

har varit förknippad med manlighetsidealen och att samhällets syn på kvinnor som 

överkonsumerat alkohol inte varit tillåtande. Socialstyrelsen (2009) har dock belyst att 

en tredjedel av männen i 16-24 års ålder och en fjärdedel av kvinnorna i samma ålder 

har ett riskbruk av alkohol. Leifman (2005) betonar att det skett en ökning hos de yngre 
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medborgarna i samhället fram till 2000-talet som sedan har börjat plana ut. Wetterberg 

(2009) förklarar att även samhällets äldre individer konsumerar allt mer alkohol, dock 

skriver Socialstyrelsen (2009) att de riskabla alkoholvanorna är vanligast bland unga.  

Wetterberg (2009) belyser vidare det traditionella nordiska sättet att dricka alkohol som 

kännetecknas av rejäla alkoholmängder till helgen, det vill säga en intensivkonsumtion. 

En teori som tas upp som svar på frågan varför alkoholkonsumtionen ökat under senare 

år är att även vardagsdrickandet och vinkonsumtionen ökat. 

 

Søgaard-Nilsen (2009) tar upp att sociala påtryckningar från andra människor och 

grupper samt hur personer klarar av att hantera livshändelser kan vara orsaker till ett 

riskabelt alkoholbruk. Om en människa känner att alkohol behövs för att bli accepterad 

socialt eller om kontrollen hotas, kan det också vara lätt att ta till alkohol. Alkoholen 

fungerar således som en copingstrategi. ”Coping inbegriper alla krafter eller 

ansträngningar, såväl handlingar som kognitiva och emotionella strategier, som tas i 

anspråk av individen för att klara av, tolerera, reducera eller minimera yttre och inre 

krav liksom konflikter mellan dessa båda” Lazarus och Launier (1978, citerad av Rydén 

& Stenström, 2008, s. 94). Rydén och Stenström (2008) skriver vidare att det idag finns 

ett stort behov av att minska nivån av känslor och graden av hot för att kunna hantera de 

höga kraven som ställs på samhällets medborgare. 

 

Fysiologiska, psykiska och sociala effekter av alkohol  
 

Alkohol påverkar människan på flera olika sätt (Johansson & Wirbing, 2005). Eklund 

(2004) slår fast att redan vid en promille kommer en individ som inte är van vid alkohol 

att känna berusning. Om alkoholkonsumtionen har blivit en vana höjs gränsen för när 

individen blir berusad och risken för att avlida ökar. Andra negativa konsekvenser som 

belyses av Socialstyrelsen (2009) till följd av riskbruk av alkohol kan delas upp i tre 

grupper. I den första ingår risken för olyckor och sociala problem av olika slag. I den 

andra gruppen ligger fokus på risken att bli beroende av alkohol. Den tredje 

inriktningen tar upp alkoholens negativa inverkan på kroppen och att risken för att få ett 

flertal sjukdomar och besvär ökar. Vid ett riskbruk löper individen större risk att drabbas 

av olika cancerformer, hypertoni, stroke och alkoholinducerad pankreatit samt 

försämrad leverfunktion, (Socialstyrelsen 2010; Søgaard-Nilsen, 2009). 

 

Hjärnan påverkas av alkohol på flera olika sätt (Søgaard-Nilsen, 2009). GABA 

receptorer stimuleras av alkohol vilket ger symtom som sömnighet och svårigheter med 

koordinationen. Becker och Nilsen (2007, citerad av Søgaard-Nilsen, 2009) belyser 

också sambandet mellan alkohol och serotonin. Akut alkoholpåverkan ökar 

serotoninhalten i hjärnan vilket kan ge en antidepressiv effekt men på sikt kommer 

serotoninhalten att minska vilket leder till försämrad impulskontroll och depressiva 

tendenser. Alkohol stimulerar också endorfiner som i sin tur stimulerar 

dopaminfrisättningen vilket resulterar i rusets positiva känsla och suget efter mer. 

Långvarigt bruk minskar endorfinaktiviteten. På sikt kommer därför den som dricker 

alkohol behöva en större mängd för att få samma dopamineffekt (ibid.). 

 

I litteraturen belyses även vissa positiva effekter av en måttlig alkoholkonsumtion, 

framförallt hos äldre män (Andréasson, 2005). Måttligt alkoholintag kan skydda mot 

sjukdomar i hjärtats kranskärl, sjukdomar i hjärnans kärl och typ-2 diabetes. Dock ses 
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inga positiva hälsoeffekter hos de yngre i befolkningen (ibid.). Totalt sett dominerar 

dock de negativa effekterna av alkohol starkt. FASS (2010) fastslår att alkohol endast 

har små positiva effekter på hälsan och att det inte finns någon medicinsk anledning att 

rekommendera alkoholintag för att främja hälsa. 

 

Behandling 
 

Det finns flera olika screeningsmetoder för att upptäcka riskbruk av alkohol hos en 

individ. Screening definieras som ”metoder att inom en stor grupp undersökningsobjekt 

sålla fram enskilda enheter med en sökt speciell egenskap. Inom hälso- och sjukvård 

avses en riktad hälsoundersökning”, (Nationalencyklopedin, u.å., i.s.). Alcohol Use 

Disorders Identification Test [AUDIT], är en screeningsmetod som utvecklades av 

WHO under 1980-talet och var banbrytande eftersom det inriktade sig mot individer 

med ett riskbruk av alkohol (Aasland, Nygaard, & Nilsen, 2010). Wetterberg (2009) 

beskriver metoden CAGE som är en annan enkel screeningsmodell som består av fyra 

frågor som har till syfte att identifiera riskbruk av alkohol. Screening av patienter inom 

hälso- och sjukvården bidrar till en reducerad alkoholkonsumtion. 

 

En typ av behandling som kan ges till individer med ett riskbruk av alkohol enligt 

Johansson och Wirbing (2005) är korta interventioner eller kort rådgivning. Korta 

interventioner utvecklades av WHO under 1980-talet och syftet enligt Socialstyrelsen 

(2010) är att individen ska minska sin alkoholkonsumtion, vilket leder till en förbättrad 

hälsa och minskad risk för sjukdomar. Korta interventioner kan vara svåra att definiera 

eftersom de kan innebära ”allt från en enkel fråga om en patients alkoholkonsumtion till 

mer ingående samtal och uppföljningar”, Nilsen (2010, citerad av FHI, 2010, s 13). 

Enligt Socialstyrelsen (2010) bör en kort intervention inte överstiga tio minuter och 

ingen speciell uppföljning bör ske. Rådgivning utan uppföljning har nämligen visat sig 

vara lika effektiv och mer kostnadseffektiv än rådgivning med uppföljning. Däremot 

kan råden kompletteras med skriftlig information innehållande samband mellan alkohol 

och ohälsa, vägledning för hur alkoholkonsumtionen kan minskas samt gränser för 

riskbruk (Dahl & Thakker-Damström, 1998). En kort intervention ska enligt Miller och 

Sanchez (1994, citerad av Johansson & Wirbing, 2005) innehålla sex olika kriterier. 

Dessa kan sammanfattas med ordet FRAMES och en svensk översättning har gjorts till 

MERASÅ. I den svenska modellen står M för meny av alternativa förändringsstrategier, 

E för empati, R för råd vad gäller förändring, A för det egna ansvaret, S för självtilltro i 

förändringsarbetet och Å för återkoppling (ibid.). 

 

När sjuksköterskan ger en kort intervention är det av vikt att känna till vad situationen 

bör präglas av (Johansson & Wirbing, 2005). Naidoo och Wills (2007) beskriver att 

många sjuksköterskor anser den goda relationen till patienten samt 

kommunikationsmöjligheterna den för med sig, som viktiga komponenter i 

hälsopromotion. Mötet med individer som har ett riskbruk av alkohol bör präglas av 

positiva attityder till förändring, bekräftelse av individens ansträngningar samt hänsyn 

till individens samtliga behov och resurser oavsett hälsoproblemets bakomliggande 

orsak (Bandura, 1982; Johansson & Wirbing, 2005; Skärsäter, 2009). Johansson och 

Wirbing (2005) lyfter även fram aspekten empati vilket innebär att ta reda på hur 

individen tänker och känner genom att sätta sig in i och få en ökad förståelse för 

individens perspektiv samt de verbala och ickeverbala budskapen. På detta vis kan 
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sjuksköterskan erbjuda en bättre anpassad behandling och vård utifrån vad patienten har 

för behov. SSF (2010) lägger även tyngd på att sjuksköterskan visar respekt, uppträder 

professionellt samt förmedlar hopp för att styrka personens tro om att det är möjligt att 

göra en förändring. 

 

Johansson och Wirbing (2005) beskriver att sättet på vilket frågorna om alkohol ställs 

under den korta interventionen är avgörande för behandlingens framgång. 

Förändringsarbetet gynnas då sjuksköterskan använder sig av öppna frågor som inte kan 

besvaras med några enstaka ord utan svaren måste utvecklas. Sjuksköterskan bör också 

enligt SSF (2008) uppmuntra patienten till delaktighet samt bidra till empowerment så 

att patienten själv kan definiera sina problem och behov samt identifiera egna resurser 

för att själv komma på lösningar. Søgaard-Nielsen (2009) förtydligar att det inte är 

sjuksköterskans uppgift att försöka övertala individen till något utan att det är individen 

själv som har ansvaret för att ta beslutet att göra en förändring. Det föreligger en risk att 

individen känner sig kränkt och upplever situationen som hotande om sjuksköterskan 

använder sig av argumenterande metoder eller har ett för kritiskt förhållningssätt när 

alkoholvanorna diskuteras (Johansson & Wirbing, 2005). Vad det gäller målet med den 

korta interventionen behöver sjuksköterskan hjälpa patienten till att se skillnaden mellan 

vart de befinner sig i realiteten och vart de skulle vilja vara (ibid.). Detta för att 

motivera individen att skapa uppnåbara mål som enligt Bandura (1982) kan underlätta 

förändringsarbetet. 

 

Sjuksköterskans roll i det hälsofrämjande arbetet 
 

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] står det att ”målet för hälso- och sjukvården är en 

god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen”, (Svensk 

författningssamling [SFS], 1982:763, § 2) och i § 2 C skrivs det mer specifikt att ”hälso- 

och sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa.” Lagen fastställer att en individ 

som söker vård skall informeras om hur sjukdom eller skador kan förebyggas. 

Socialstyrelsen (2005) lyfter fram att sjuksköterskan ska hålla sig uppdaterad på den 

nyaste forskningen, informationen och de metoder som finns tillgängliga för att kunna 

erbjuda god evidensbaserade omvårdnad. Kontinuerlig utvärdering av den egna 

professionella kompetensen, reflektion och dialog om rutiner bland medarbetare gynnar 

kunskapsinhämtning och utveckling.  

 

SSF (2008) betonar sjuksköterskans relation och samarbete med patienten, medarbetare 

och andra yrkesgrupper i samhället. Detta i kombination med kliniska erfarenheter och 

kunskaper gör att sjuksköterskan befinner sig i ett bra läge att identifiera riskfyllda 

livsstilar och uppmuntra hälsa hos individer. Skärsäter (2009) utvecklar att 

sjuksköterskan bör sträva efter att tillgodose individens behov samt ge individen stöd i 

att använda sina egna resurser för att uppnå hälsa. Hälsa kan förstås som ”ett tillstånd av 

fullkomligt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av 

sjukdom” WHO (1948, citerad av Bergstrand, 2004, s14). Willman (2009) beskriver 

begreppet hälsa som ett mått på välbefinnande, lycka och livskvalitet och som dessutom 

uppfattas olika av olika människor. 

 

Korp (2004) lyfter fram de synonyma begreppen hälsopromotion och hälsofrämjande 

vilket innebär allt arbete vars mål är att förbättra individens hälsa. Vidare refererar Korp 
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(2004) även till den enligt honom mest kända definition av hälsopromotion och 

hälsofrämjande arbete, WHO:s Ottawa charter for health promotion, (1986). Här 

beskrivs det hälsofrämjande arbetet som en process där individen får en ökad kontroll 

över den egna hälsan, kan identifiera sina mål och tillfredställa sina behov för att uppnå 

välbefinnande. Downie, Tannahill och Tannahill (1996, citerad av Korp, 2004) betonar 

att även livsstil anses vara ett viktigt begrepp inom det hälsofrämjande arbetet där 

individens beteendemönster och vanor lyfts fram. Fokus ligger på att påverka individen 

på så sätt att livsstilsförändringar kan bli möjliga. 

 

Problemformulering 
 

Eftersom 15-20% av alla svenskar har ett riskbruk av alkohol och sjuksköterskan 

befinner sig i en lämplig position för att upptäcka dessa individer är det av vikt och 

relevans att belysa detta problemområde samt de faktorer som påverkar sjuksköterskan i 

sitt hälsofrämjande arbete. 

 

Syfte 
 

Syftet var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

gällande individer med ett riskbruk av alkohol. 

 

Metodbeskrivning 
 

Studien utgick ifrån Fribergs modell för en litteraturöversikt med målet att skapa en 

fördjupad förståelse för det valda ämnet samt att belysa ett problem inom 

sjuksköterskans arbetsområde (Friberg, 2006). Kvantitativa och kvalitativa 

vetenskapliga artiklar samt litteratur som ansågs relevant för arbetet lästes igenom och 

granskades för att upptäcka samband och för att få en överblick över problemområdet. 

 

Datainsamling  
 

Inför datainsamlingen utformades ett brett syfte, främst för att säkerställa ett 

vetenskapligt underlag för det valda ämnet. En induktiv ansats användes vilket 

kännetecknas av att vara öppen och inte utgå från en hypotes när resultatet ska 

bearbetas. Det preliminära syftet innefattade riskbruk, missbruk och beroende av olika 

karaktärer. Efter en pilotsökning framkom det tydligt att syftet behövdes smalnas av 

eftersom det gav ett för stort antal träffar. En överläggning gjorde att intresset för 

området riskbruk av alkohol väcktes eftersom det visade sig vara ett ämne som berör en 

stor del av samhället och flertalet sjuksköterskor. Därför formulerades ett nytt och mer 

specifikt syfte. Sökningen genomfördes via de vetenskapliga databaserna Cinahl och 

PubMed eftersom dessa är omvårdnadsinriktade. Det uppkom problem med att hitta 

relevanta och specifika sökord som passade syftet eftersom riskbruk som MeSH-term 

eller Cinahl Heading inte existerade. Inledande sökningar utgick ifrån sökorden 

alkoholism och alkoholmissbruk men trots dessa felaktiga termer ansågs sökningen som 
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framgångsrik. Det var utifrån denna sökning som resultatartiklarna som ligger till grund 

för arbetet lokaliserades för första gången. Vid senare reflektion ifrågasattes sökordens 

validitet trots att de gav relevanta artiklar och därför påbörjades en ny sökning. Detta för 

att åter igen finna samma artiklar med mer korrekta sökord i relation till syftet. Sökning 

med fritext tilläts i större omfattning på grund av avsaknaden av standardiserade sökord. 

De utvalda sökorden redovisas i sökordsöversikten (tabell 1). Sökningarna gjordes även 

med andra sökord men eftersom dessa inte bidrog till att relevanta resultatartiklar 

hittades redovisas inte dessa i sökhistoriken (se bilaga 1, tabell 2). Då samma artiklar 

hittades ett flertal gånger med olika sökordskombinationer bör det förtydligas att inte 

heller dessa redovisas mer än en gång.  

 

Tabell 1. Sökordsöversikt 

Sökord 

Svensk översättning 

Cinahl  

 

 PubMed 

Alkohol* Alcohol* (Fritext) Alcohol* (Fritext) 

Alkoholintervention*  Alcohol intervention* 

(Fritext) 

 

Attityder hos 

hälsovårdspersonal 
 Attitude of Health 

Personnel (MeSH-term) 

 

Intervention* Intervention* (Fritext) 

 

Intervention* (Fritext) 

 

Kort intervention* Brief intervention* (Fritext) 

 

 

Problemdrickare*/ 

överkonsumerare* 

 Problem drinker*  

 

Riskabelt drickande  Risky drinking (Fritext) 

 

Sjuksköt* Nurs*(Fritext) Nurs* (Fritextord) 

 

Sjuksköterskor Nurses (Heading)  

 

 

Sjuksköterskans roll  Nurse's Role (MeSH-term)  

 

 

Sökningarna begränsades för att säkerställa att träffarna präglades av vetenskaplig 

kvalitet. I Cinahl gjordes avgränsningarna ”research article”, ”English language” och 

årtal begränsades till åren 2000 – 2010. I PubMed valdes även där artiklar mellan åren 

2000 – 2010 som var på engelska men de hade också medföljande abstrakt. De titlar 

som verkade relevanta och intressanta utifrån syftet valdes ut och abstrakt lästes för att 

möjliggöra ett preliminärt urval. Fanns det några tvivel om relevansen efter att endast ha 

sett titeln lästes abstrakt eftersom det fanns en risk att titeln inte var överensstämmande 

med artikelns innehåll. Dessa abstrakt ingick i den första gallringen. De artiklar som 

inte var relevanta till syftet, de som inte kunde relateras till den västerländska hälso- och 

sjukvården, review-artiklar samt de som med blotta ögat inte uppfyllde de kriterier som 
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kännetecknar en vetenskaplig text exkluderades utan vidare läsning. Detta redovisas i 

sökhistoriken som lästa abstrakt (se bilaga I, tabell 2). Kvar blev de artiklarna som 

inkluderades i urval 1 (se bilaga 1, tabell 2).  

 

Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar användes för att granska de kvalitativa 

respektive kvantitativa artiklarna som verkade lovande och redovisas i urval 1. Totalt 

granskades 40 artiklar utifrån bedömningsmallens kriterier för att bestämma den 

vetenskapliga graden. Grad I ansågs vara av hög vetenskaplig kvalitet och den lägsta 

graden, grad III, ansågs innehålla de minimala kraven på en vetenskaplig text. Av de 

utvalda artiklarna till urval 2 var 10 grad I, 3 grad II och inga grad III. Urval 2 

resulterade i totalt 1 kvalitativ och 12 kvantitativa artiklar. Artiklar som inte ansågs vara 

av tillräckligt hög vetenskaplig grad för att inkluderas i resultatet sparades med avsikt 

att berika bakgrunden samt diskussionen. Vidare gjordes sökningar efter litteratur i 

Högskolan i Halmstads bibliotek via katalogen HULDA samt Stadsbiblioteket i 

Halmstads katalog LIBRA. Detta för att få en överblick över ämnet samt för att samla 

litteratur till bakgrunden.  

 

Databearbetning 
 

De utvalda artiklarna till urval 2 sammanställdes i en artikelöversikt där de 

sammanfattades kort för ge en överblick (se bilaga II, tabell 3). För att finna likheter och 

olikheter gjordes en systematisk analys genom färgkodning och genom detta kunde 

olika kopplingar urskiljas. Utifrån de mest återkommande sambanden skapades teman 

som tillsammans speglade samtliga artiklarnas resultat samt svarade till syftet. 

Artiklarnas huvudpunkter vävdes ihop och sammanfattades för att få en synlig röd tråd 

genom hela resultatet. 

 

Resultat 
 

Utifrån det inhämtade materialet kunde fyra övergripande teman konstrueras utifrån 

syftet. De olika temana beskriver faktorer som påverkar sjuksköterskan i sitt 

hälsofrämjande arbete gällande individer med ett riskbruk av alkohol. Temana som 

framkom var sjuksköterskans uppfattning om sin roll, utbildning och kunskap gällande 

riskbruk av alkohol, organisationens roll och motivationens betydelse samt känslor och 

attityder inför individer med riskbruk av alkohol. I det första temat beskrivs 

sjuksköterskans roll och ansvarsområde samt organisationens del i arbetet, under 

utbildning berörs sjuksköterskans kunskapsbehov, i stycket motivation lyfts vikten av 

det hälsofrämjande arbetet fram samt hur sjuksköterskan kan engageras. I den sista 

kategorin belyses sjuksköterskans egna känslor och attityder som kan påverka 

genomförandet av arbetet. 

 

Sjuksköterskans uppfattning om sin roll 
 

Holmqvist, Bendtsen, Spak, Rommelsjö, Geirsson och Nilsen (2008a) fastslog att hela 

97% av alla tillfrågade sjuksköterskor från Sverige ansåg att det var viktigt att upptäcka 
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och ge råd till individer med ett riskbruk av alkohol. Aalto, Pekuri och Seppä (2001), 

Deehan, McCambridge, Ball och Strang (2002) och Lock, Kaner, Lamont och Bond 

(2002) styrkte detta genom att en klar majoritet av sjuksköterskorna ansåg att korta 

interventioner ingick i rollen. Trots detta frågade endast 28% av sjuksköterskorna 

regelbundet om patienternas alkoholvanor (Holmqvist, et al., 2008a). Denna siffra ligger 

lägst jämfört med andra livsstilsfrågor som rökning, fysisk aktivitet, vikt och stress. 

Deehan, et al. (2002) lyfte vidare fram att 98% av sjuksköterskor ansåg att det 

hälsofrämjande arbetet ingick i deras roll som sjuksköterskor.  

 

Gassman (2007), Holmqvist, et al. (2008a), Lock, et al. (2002) samt Willaing och 

Ladelund (2005) lyfte fram vikten av systematiska tillvägagångssätt och tydliga rutiner i 

sjuksköterskans arbete som underlättande faktorer till att ta upp alkoholrelaterade frågor 

regelbundet. Holmqvist, et al. (2008a) belyste att den näst vanligaste orsaken som 

sjuksköterskorna angav hade betydelse för att frågan om alkohol skulle ställas var att 

det ingick i rutinerna. Vidare ville nästan alla sjuksköterskor ha tydligare direktiv från 

organisationen vad gällde vilka skyldigheter de hade att arbeta med individer med ett 

riskbruk av alkohol. Även stödet från organisationen och medarbetarna ansågs ge 

sjuksköterskan trygghet till att utföra det hälsofrämjande arbetet (Holmqvist, et al., 

2008a). 

 

En annan viktig aspekt som underlättade arbetet med korta interventioner gällande 

patienter med ett riskbruk av alkohol var ett utökat teamwork, detta ansåg majoriteten 

av både läkarna och sjuksköterskorna (Holmqvist, et al., 2008a; Holmqvist, 

Hermansson & Nilsen, 2008b). Även vikten av förbättrade möjligheter att remittera 

patienterna till specialister vid behov lyftes fram som en viktig anledning till att 

underlätta arbetet med denna grupp individer (Holmqvist et al., 2008a; Holmqvist et al., 

2008b). 

 

Tidsbrist ansågs vara en av de största orsakerna till att patienterna med ett riskbruk av 

alkohol inte fick en rättvis vård (Gassman, 2007; Holmqvist, et al., 2008a; Johansson, 

Bendtsen & Åkerlind, 2002; Tsai, Lin, Weng, Chen, & Chen, 2010). Holmqvist, et al. 

(2008a) kom fram till att om mer tid skulle ägnas åt hälsofrämjande arbete skulle fler 

korta interventioner genomföras, detta trodde hela 93% av sjuksköterskorna. Deehan 

et.al (2002) konstaterade att sjuksköterskorna var en outforskad och förmodligen även 

outnyttjad resurs vad gäller screening och korta interventioner gällande individer med 

ett riskbruk av alkohol. Lock, et al. (2002) och Vadlamudi, Adams, Hogan, Wu, och 

Wahid, (2008) poängterar att sjuksköterskan i sitt dagliga arbete möter individer med ett 

riskbruk av alkohol och därför har stora möjligheter att diskutera alkoholfrågor samt ett 

utmärkt läge att påverka.  

 

Utbildning och kunskap gällande riskbruk av alkohol 
 

Aalto, et al. (2001) och Deehan, et al. (2002) belyste sjuksköterskans kunskapsbrister 

och utbildningsbehov inom området screening och korta interventioner bland individer 

med riskbruk av alkohol. Deehan, et al. (2002) lyfte fram att majoriteten av 

sjuksköterskorna hade genomgått någon form av utbildning under det senaste året men 

inte någon utbildning med fokus på alkohol. Endast 10% av sjuksköterskorna hade 

någonsin fått utbildning om alkoholfrågor. Sjuksköterskorna valde istället utbildning 
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som ansågs relevant till den enskilde sjuksköterskans verksamhet och alkoholutbildning 

prioriterades bort. Aalto, et al. (2001) beskrev att drygt hälften av sjuksköterskorna 

kände att de hade de kunskaper och färdigheter som krävdes för att kunna diskutera 

alkohol och påverka individens beteende. Tydliga kunskapsbrister och behov av 

praktisk träning belystes då inte ens en femtedel av sjuksköterskorna kunde redovisa för 

vare sig en kort intervention eller tillvägagångssättet vid användning av 

screeningsmetoderna CAGE och AUDIT (ibid.). 
 

Vidare beskrev Gassman (2007) att en stor andel sjuksköterskor aldrig använde 

screeningsinstrument för att bedöma patientens alkoholkonsumtion. Trots detta 

rapporterade Johansson, et al. (2002) att nästan alla sjuksköterskor uttryckte vikten av 

att identifiera riskbruk av alkohol i ett tidigt skede för att kunna sätta in preventiva 

åtgärder och förebygga ohälsa. Heise (2010) fortsatte resonemanget genom att förklara 

att screeningsinstrument som en del av det dagliga arbetet har visat sig vara bra 

hjälpmedel i identifikation av riskbruk av alkohol.  

 

Enligt Aalto, et al. (2001), Holmqvist, et al. (2008a) och Holmqvist, et al. (2008b) 

uttryckte majoriteten av sjuksköterskorna behov av mer utbildning om screening och 

korta interventioner samt samtalstekniker för att underlätta identifikation och vårdandet 

av patienter med ett riskbruk av alkohol. Holmqvist, et al. (2008b) och Lock, et al. 

(2002) konstaterade vidare att hur ofta sjuksköterskan frågade individer om 

alkoholkonsumtion berodde till viss del på hur mycket utbildning i alkoholfrågor 

sjuksköterskan hade fått. En stor andel av sjuksköterskorna som inte hade fått någon 

formell utbildning i screening och korta interventioner hade därför lite erfarenhet inom 

detta område. Holmqvist, et al. (2008b) skrev att sjuksköterskor som hade genomgått 

några få dagars utbildning i alkohol och hanteringen av riskbruk av alkohol mer 

rutinmässigt ställde frågor till patienter än sina outbildade medarbetare. Deehan, et al. 

(2002) diskuterade anledningar till varför sjuksköterskor inte deltog i utbildningar trots 

det stora antalet sjuksköterskor som krävde mer träning. Dessa anledningar var bland 

annat tidsbrist, andra prioriteringar såsom barn och familjen samt tron om att 

utbildningen inte var relevant. De här omfattande kunskapsbristerna och svårigheter att 

delta i utbildning uppgavs som barriärer till det hälsofrämjande arbetet (Aalto, et al., 

2001; Deehan, et al., 2002; Johansson, et al., 2002).  

 

Deehan, et al. (2002) belyste att drygt hälften av sjuksköterskorna hade dåligt 

självförtroende i arbetet med individer som hade ett riskbruk av alkohol. 

Huvudanledningen till detta uppgavs vara kunskapsbrist och osäkerhet om 

tillvägagångssättet efter att ett riskbruk identifierats. Lock, et al. (2002) skrev att mycket 

osäkerhet även fanns kring riktlinjer bland både patienter och sjuksköterskor särskilt när 

det gällde vad ett standardglas alkohol är samt rekommendationer för vad som ansågs 

vara ett riskbruk av alkohol. Detta ledde till att en del sjuksköterskor istället använde sig 

av ungefärliga mått och gick mer utifrån individens tillvaro och hälsotillstånd vid 

bedömning av riskbruk av alkohol. Gassman (2007) och Johansson, et al. (2002) 

fortsatte resonemanget genom att belysa att sjuksköterskor mer regelbundet ställde 

frågor om alkohol och använde sig av screeningsinstrument i de fall där individens hälsa 

hade påverkats av alkohol och symtom och skador var synliga. Heise (2010) skrev 

vidare vikten av att sjuksköterskan inte väntar tills att riskbruket har gått så långt att 

individen börjar visa tecken, symtom och skador på grund av sin överkonsumtion av 

alkohol. Holmqvist, et al. (2008b) belyser vidare att sjuksköterskorna inom 
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företagshälsovården har en viktig roll eftersom de möter individer med ett riskbruk av 

alkohol i ett tidigt skede innan individerna själva valt att söka vård. 

 

Holmqvist, et al. (2008a) och Lock och Kaner (2004) jämförde sjuksköterskor som hade 

genomgått utbildning och praktisk träning i omvårdnad av individer med riskbruk av 

alkohol med sjuksköterskor som inte hade fått träning. De sjuksköterskorna som hade 

fått utbildning om screening och korta interventioner rapporterade mer regelbundet att 

de utgick ifrån individens svar på screeningsformulär för att avgöra om individen var i 

behov av en kort intervention. Holmqvist, et al. (2008a) belyste att sjuksköterskorna 

med utbildning angav tidsbrist som den största barriären medan de sjuksköterskor som 

inte hade fått någon utbildning, eller en mycket kort utbildning, istället rapporterade 

kunskapsbrist angående hur frågorna skulle ställas och vad som borde ingå i rådgivning 

som det största hindret.  

 

Organisationens roll och motivationens betydelse 
 

Som tidigare nämnts finns det en paradox eftersom sjuksköterskan anser att det är av 

vikt att identifiera och ge korta interventioner till individer med ett riskbruk av alkohol, 

men det genomförs i liten utsträckning (Holmqvist, et al., 2008a). Aalto, Pekuri och 

Seppä (2003) studerade under en treårsperiod ifall sjukvårdspersonal efter ett projekt i 

större omfattning frågade sina patienter om alkohol. Resultatet visade dock motsatsen. 

Bevis för att utbildning i screening och korta interventioner underlättar finns, dock kan 

det efter dessa studier konstateras att utbildning inte ensamt behöver leda till 

implementering (Holmqvist, et al., 2008a).  

 

Vidare nämns osäkerheten på effekten av interventionerna som ett hinder till varför 

alkoholfrågan inte tas upp. Aalto, et al. (2001) förklarade att ett stort antal 

sjuksköterskor ansåg det betydelsefullt att kunna se effekten av de korta 

interventionerna i tidigare studier för att bli övertygade om dess effektivitet. Kääriäinen, 

Sillanaukee, Poutanen och Seppä, (2001) styrkte detta genom att förklara hur ökad 

kunskap och motivation om korta interventioner kunde underlätta och engagera 

sjuksköterskor till att utföra dem mer regelbundet. Aalto, et al. (2001) fastslog att endast 

65% av sjuksköterskorna tyckte att det var värt att fråga patienterna om 

alkoholkonsumtion. Lock och Kaner (2010) identifierade ett annat problem, nämligen 

att endast drygt hälften av de individer som genomgått screening med AUDIT fick en 

kort intervention. Holmqvist, et al. (2008a) lyfter fram motivationen som en viktig 

komponent när förändringar ska genomföras på ett lyckat sätt. En knapp majoritet av 

sjuksköterskorna enligt Deehan, et al.(2002) kände att inget kunde förmå dem att ta på 

sig mer arbete inom detta område eftersom de ansåg att deras sammanlagda 

arbetsbelastning var så hög. Detta trots att de hade kännedom om att flera av de 

patienter som de till vardags vårdade led av kroniska sjukdomar som hade orsakats eller 

förvärrats av alkohol. 

 

Vadlamudi, et al. (2008) tog upp vinster som sjuksköterskan kan ta till sig i sitt 

hälsofrämjande arbete, nämligen att screening och korta interventioner leder till 

förebyggande av skada samt att det är kostnadseffektivt. Heise (2010) beskrev 

ytterligare vikten av att ta till vara på möjligheten att utföra interventioner i ett tidigt 

skede samt lägga fokus på att upptäcka riskbruk innan det hinner utvecklas till ett 
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missbruk eller beroende. Johansson, et al. (2002) och Willaing och Ladelund (2005) 

lade tyngd på vikten av att sjuksköterskorna uppmuntras till att utföra det 

hälsofrämjande arbetet hos individer med ett riskbruk av alkohol. 

 

Känslor och attityder inför individer med riskbruk av alkohol 
 

Enligt Lock, et al. (2002) fanns det varierande reaktioner bland sjuksköterskorna vid 

mötet med individer som hade ett riskbruk av alkohol. Vissa sjuksköterskor valde att 

släta över problemet utan att sätta in åtgärder medan andra hanterade problemet genom 

att identifiera de bakomliggande orsakerna till varför individen hade ett riskbruk samt få 

en djupare förståelse för hur alkoholen påverkar individens liv. Ytterligare faktorer som 

lyftes fram var sjuksköterskornas och patienternas attityder kring ämnet alkohol och 

alkoholkonsumtion. Det ansågs vara ett känsligt ämne som var svårt att diskutera för 

både sjuksköterskorna och patienterna och attityderna kunde antingen underlätta eller 

förhindra diskussionen (ibid.). Sjuksköterskorna rapporterade att patienternas reaktioner 

på att få frågan om alkoholkonsumtion kunde pendla mellan negativa och positiva men 

att de upplevde att majoriteten av individerna reagerade negativt på att få frågan (Aalto, 

et al., 2001; Johansson, et al., 2002; Kääriäinen, et al., 2001; Lock, et al., 2002). Lock, 

et al. (2002) och Holmqvist, et al. (2008b) skrev vidare att individens negativa 

reaktioner på att diskutera bruk av alkohol med sjuksköterskan kunde skapa stora 

barriärer till det hälsofrämjande arbetet. Ungefär en femtedel av sjuksköterskorna 

uppgav att huvudanledningen till att inte ta upp ämnet för diskussion var oro över att 

utlösa negativa reaktioner hos patienterna (Holmqvist, et al., 2008a). Individernas 

reaktioner som sjuksköterskorna noterade enligt Lock, et al. (2002) kunde skilja sig från 

aggression, rädsla och förlägenhet där situationen upplevdes som genant och besvärlig 

till att individerna ville prata om sitt alkoholbruk på ett ärligt och tillmötesgående sätt. 

Fortsättningsvis påpekade Johansson, et al. (2002) och Willaing och Ladelund (2005) att 

sjuksköterskans interventioner inte påverkade eller förstörde relationen som byggts upp 

till individen trots att en del sjuksköterskor ansåg detta och bör därför inte ses som en 

barriär eller anledning att inte utföra detta arbete. 

 

Sjuksköterskor med mer positiva attityder gentemot diskussionen av alkoholkonsumtion 

använde sig istället av humor för att neutralisera stämningen och var mer förberedda att 

hantera individens reaktioner som en naturlig del av arbetet (Holmqvist, et al., 2008b; 

Lock, et al., 2002). Lock, et al. (2002) belyste vidare att en del sjuksköterskor kände 

mindre engagemang när de märkte att individerna inte var ärliga eller mottagliga för 

information och detta resulterade i minskad hälsofrämjande aktivitet. Vidare beskrevs 

misstron som de flesta sjuksköterskorna kände under samtalet med individer med ett 

riskfyllt bruk av alkohol och hur de misstänkte att individerna höll tillbaka information. 

Detta ledde till att sjuksköterskorna var mer försiktiga med att ge råd. Ytterligare en 

faktor som påverkade det hälsofrämjande arbetet var sjuksköterskans egen syn på 

alkohol och alkoholdrickande. Då sjuksköterskorna själva regelbundet drack alkohol, 

speciellt i samma mängder som individen i fråga, eller om sjuksköterskan upplevde att 

individen hade en välfungerande vardag var de mer tveksamma till att reagera på 

riskbruk av alkohol och sätta in hälsofrämjande åtgärder (ibid.). 
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Diskussion 

 

Metoddiskussion 
 

Sökningarna genomfördes i PubMed och Cinahl, däremot exkluderades Gamla SveMed 

eftersom sökningarna inte bidrog till fler artiklar som motsvarade syftet. I sökningarna 

användas fritext till en stor del vilket kan ses som en styrka eftersom det försäkrade att 

den mest aktuella forskning fångades samt säkerställde att inga data missades. 

Resultatartiklarna är granskade utifrån Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall, 

utifrån relevans, kultur och hur aktuell forskningen är. En strävan fanns att hitta artiklar 

som kunde relateras till den svenska sjukvården och kulturen. Tre av artiklarna var från 

Sverige, två från Finland, en från Danmark, tre från Storbritannien, tre från Amerika och 

en från Taiwan. Det kan ses som en svaghet att en artikel är ifrån Taiwan men eftersom 

den är aktuell, diskuterar kulturella skillnader samt styrkte artiklar ifrån den 

västerländska kulturen kunde denna inkluderas. En klar styrka i arbetet är att flertalet 

studier fokuserar på sjuksköterskan och sjuksköterskerollen. Dock belyser ett antal 

artiklar även läkarens perspektiv. Detta har inte påverkat resultatet på grund av att 

endast sjuksköterskans roll har analyserats. Varje artikel har noggrant värderats för att 

säkerställa dess relevans i denna litteraturstudie. 

 

Endast en artikel som valdes till urval 2 var av kvalitativ ansats men detta anses inte 

vara en svaghet eftersom ett stort antal kvantitativa artiklar berörde känslor och attityder 

bland sjuksköterskor. En ytterligare sökning efter fler kvalitativa artiklar genomfördes 

utan framgång vilket kan betraktas som anmärkningsvärt eftersom fler kvalitativa 

artiklar i större utsträckning kunde ha styrkt de kvantitativa vilket skulle kunna ha gett 

en djupare förståelse. Däremot gör de kvantitativa artiklarna att resultatet med större 

säkerhet kan generaliseras till en bredare population.  

 

När artiklarna lästes igenom och allt material bearbetades verkade det till en början 

lämpligt att dela in resultatet i faktorer som underlättar och faktorer som hindrar 

sjuksköterskan i sitt hälsofrämjande arbete gällande individer med ett riskbruk av 

alkohol. Dock framkom det tydligt att det var svårt att gruppera materialet under dessa 

två rubriker eftersom de gick in i varandra. Därför gjordes istället en analys genom 

kodning för att få en överblick och skapa kategorier. Samband urskiljdes och färger 

användes för att lättare kunna bearbeta all data.  Genom detta arbetssätt utmärkte sig 

fyra kategorier som belyste faktorer som påverkar sjuksköterskan i sitt hälsofrämjande 

arbete. Tidsbrist var en återkommande term som passade in under flera rubriker och 

därför var det problematiskt att tilldela tidsbrist en egen rubrik. Efter reflektion kan 

ämnet anses vara brett och det kan vara svårt att belysa alla faktorer som kan påverka 

sjuksköterskan i sitt hälsofrämjande arbetet bland individer med riskbruk av alkohol. 

Därför begränsades syftet till att belysa de faktorer som togs upp i de utvalda artiklarna. 

Det bör förtydligas att det kan finnas flera faktorer som påverkar sjuksköterskan i sitt 

hälsofrämjande arbetet som inte nämns i detta arbete. 

 

Artiklarna diskuterar inte genus specifikt men det kan tilläggas att en omfattande 

majoritet av sjuksköterskorna i studierna var kvinnor. Det kan spekuleras i att resultaten 
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kunde sett annorlunda ut ifall proportionerna mellan kvinnor och män inom 

sjuksköterskeyrket varit mer jämlik.  

 

Resultatdiskussion 
 

För att värdera resultatartiklarnas vetenskapliga kvalitet användes bedömningsmallen 

utvecklad av Carlsson och Eiman (2003) som utgångspunkt. Mallen ansågs otydlig 

eftersom det fanns möjligheter till personliga tolkningar. Den var även svår att applicera 

vilket kan har resulterat i att vissa artiklar kan har poängsatts på ett felaktigt sätt. Detta 

anses däremot inte påverkar arbetet eftersom det inte var några oklarheter i vilken grad 

som skulle tilldelas artiklarna. Artiklarna graderades från grad I till grad III. Artiklarna 

som graderades till grad I ansågs vara av hög vetenskaplig kvalitet och de som 

graderades till den lägsta graden, grad III, ansågs innehålla de minimala kraven på en 

vetenskaplig text. De artiklar som granskades till grad II hade antingen ett stort bortfall, 

inte redovisat bortfallets betydelse för resultatet eller blivit godkända av någon etisk 

kommitté. Eftersom artiklarna ändå ansågs bidra till resultatet inkluderades de för att 

berika resonemanget. Totalt var det endast tre artiklar som hade fått ett etiskt 

godkännande vilket är en styrka för dessa artiklar men en svaghet för arbetet i sin 

helhet.  

 

Flertalet av de kvantitativa artiklarna innehöll stora urval baserade på många individer 

vilket kan ses som en styrka eftersom de resultaten med större sannolikhet kan 

generaliseras till en bredare population. Detta leder dock till svårigheter att undvika 

bortfall vilket kan ses i majoriteten artiklar. Detta kan anses vara en svaghet eftersom de 

som inte deltog i studierna kunde ha bidragit med ytterligare åsikter som kunde ha 

påverkat resultaten. Även egenskaperna på de individer som inte inkluderades kan 

tänkas skilja från de respondenter som ingick i de olika studierna. Anledningarna till de 

stora bortfallen var bland annat tidsbrist, att studierna inte prioriterades och dödsfall. 

Ytterligare en anledning som förklarade de stora bortfallen var när individerna inte 

uppfyllde inklusionskriterierna som forskarna utformat. 

 

Av alla svenskar har cirka en och en halv miljon ett riskbruk av alkohol (Holmqvist, 

2009). Detta har stora konsekvenser för den enskildas hälsa eftersom det föreligger en 

ökad risk för skada, att utveckla ett missbruk samt en mängd olika sjukdomar 

(Socialstyrelsen 2010; Søgaard-Nilsen, 2009). Även utifrån ett samhällsperspektiv 

innebär riskbruk av alkohol och de medföljande skadorna och sjukdomarna höga 

kostnader och en ökad belastning på hälso- och sjukvården. Den exakta summan på vad 

alkoholen kostar samhället vad gäller vård, skador på egendom och andra materiella 

kostnader är svårt att räkna ut men en förmodad siffra år 2006 var 158 miljarder kronor, 

(CAN, 2010). Till följd av flera olika faktorer, både politiska och kulturella, har 

alkoholkonsumtionen fått en större plats i samhället och allt fler individer berörs 

(Leifman, 2005; Wetterberg, 2009). Detta medför krav på ökade insatser för att hantera 

den höga alkoholkonsumtionen samt konsekvenserna av denna.  

 

Ett av Sveriges elva folkhälsomål siktar på att minska konsumtionen av alkohol i 

befolkningen (FHI, 2003). Som tidigare nämnts befinner sig sjuksköterskan i en 

fördelaktig position för att tidigt upptäcka och behandla riskbruk av alkohol (Naidoo & 

Wills, 2007; SSF, 2008). Däremot har forskningen bevisat att aktiviteten bland 

sjuksköterskor inom detta område är låg (Holmqvist, et al., 2008a). I litteraturen 
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diskuteras olika metoder för att upptäcka och behandla riskbruk av alkohol samt dess 

effektivitet. Det framkom i flera studier att screening och korta interventioner har visat 

sig effektiva när det gäller att tidigt sätta in åtgärder för att hjälpa individer med ett 

riskbruk av alkohol (Heise, 2010; Vadlamundi, et al., 2008). Även på lång sikt visade 

det sig att interventionerna gav goda och långvariga resultat (Nilssen, 2004). Trots 

denna vetskap finns det inga garantier för att det hälsofrämjande arbetet och 

implementeringen av korta interventioner utförs. Syftet med arbetet var att belysa 

faktorer som kan påverka sjuksköterskan i sitt hälsofrämjande arbete gällande individer 

med ett riskbruk av alkohol och det framkom tydligt att det kvartstår mycket arbete från 

olika aktörer inom området. Eftersom det finns ett flertal faktorer som måste vävas 

samman är det inte givet att ett implementeringsprojekt lyckas. Det behöver inte bero på 

effektiviteten av den korta interventionen i sig utan skäl till ett misslyckande i 

implementeringen kan bland annat orsakas av tidsbrist, kunskapsbrist och brist på 

motivation.  

 

Korta interventioner beskrivs vara effektiva gällande vården av patienter med ett 

riskbruk av alkohol (Kaner, Lock, Heather, McNamee & Bond, 2003; Kääriäinen, et al., 

2001; Nilssen, 2004; Roche & Freeman, 2004). Däremot menar Lock, et al. (2005) att 

det inte finns någon skillnad i effektiviteten av korta interventioner och standardiserad 

rådgivning. En möjlig förklaring till detta kan vara att korta interventioner innebär att 

användaren utgår ifrån en mall för att lättare kunna styra samtalet och försäkra sig om 

att alla punkter för diskussion har tagits upp. Det finns inget som säger att de 

sjuksköterskor som ingick i studier där standardiserad rådgivning ansågs lika effektiv 

inte hade en väl inövad mall i huvudet som gav ett likvärdigt slutresultat. Det kan 

diskuteras att fördelen med korta interventioner är att sjuksköterskan kan erbjuda 

samma vårdkvalité till alla patienter med ett riskbruk av alkohol, vilket HSL 

understryker vikten av (SFS 1982:763). Även kontinuitet och rutiner i vården 

underlättas. Holmqvist, et al. (2008a) talade om att majoriteten sjuksköterskor önskade 

fler rutiner och mer stöd från organisationen för att underlätta det hälsofrämjande 

arbetet.  

 

En orsak till att alkoholproblem har förvärrats är den växande acceptansen av 

alkoholkonsumtionen i samhället (Lacey, 2009). Detta får konsekvenser för det 

hälsofrämjande arbetet när sjuksköterskan själv konsumerar alkohol och har en 

tillåtande syn på alkoholkonsumtion som gör att riskbruk hos patienter inte anses som 

ett problem. Gassman (2007) och Johansson, et al. (2004) fortsatte resonemanget genom 

att belysa att sjuksköterskor ställde fler frågor om alkohol och använde sig av 

screeningsinstrument i de fall där individens symtom och skador var synliga. Det kan 

vara en farlig utveckling om sjuksköterskorna självständigt börjar avgöra vilka som är i 

behov av en kort intervention. Detta eftersom föreställningar och stigmatisering 

omedvetet kan påverka urvalet och på så vis felaktigt utesluta individer i behov av en 

hälsoinriktad intervention. En föreställning som berörs i ett flertal studier utgår ifrån att 

alkohol har varit förknippat med manlighetsideal och traditionellt sett har män alltid 

konsumerat större mängder alkohol (Willner, 2005). Sjuksköterskan får dock inte låta 

sig påverkas av detta och måste bortse ifrån traditionen för att kunna identifiera riskbruk 

även hos kvinnor i samma omfattning. Dessutom menar Leifman (2005) att traditionen 

håller på att förändras eftersom alkoholkonsumtionen bland kvinnor kraftigt ökat och 

därmed är det av avgörande betydelse att sjuksköterskan inte låter föreställningar 

påverka sina beslut. 
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Sorocco och Ferrell (2006) belyser äldre individer med ett riskbruk av alkohol som 

ytterligare en grupp som sjuksköterskan måste erbjuda korta interventioner till i en 

större utsträckning. Anledningar till varför det hälsofrämjande arbetet inte prioriteras 

bland äldre är bland annat skepsis relaterat till behandlingens effektivitet samt 

personalens tro om att det är för sent att påverka (ibid.). Detta gör att äldre utgör en stor 

grupp individer som får leva med ett oupptäckt och obehandlat riskbruk av alkohol. 

Vidare belystes genom forskningens resultat att hälsopromotion överlag är 

underprioriterat. En klar majoritet av sjuksköterskorna enligt Holmqvist, et al. (2008a) 

styrkte detta påstående eftersom de ansåg att mer tid ägnat åt hälsopromotion skulle 

uppmuntra en ökat aktivitet. Även HSL (SFS 1982:763) betonar i § 2 C att ”hälso- och 

sjukvården skall arbeta för att förebygga ohälsa.” Genom förebyggande arbete kan 

kostnaden av alkoholens konsekvenser och dess påverkan på samhället minskas. Utifrån 

detta resonemang bör de korta interventionerna få en högre prioritet inom samhällets 

samtliga vårdinstanser. Svårigheten kan ligga i att uppskatta de exakta vinsterna i 

längden och därmed förhindra framgången av det preventiva arbetet vad det gäller 

alkoholfrågor.  

 

Sjuksköterskorna behövde även motivation och bevis som talade för en god effekt av 

screening och korta interventioner. Detta eftersom endast en knapp majoritet av 

sjuksköterskorna enligt Aalto, et al. (2001) ansåg att det var värt att fråga om 

alkoholkonsumtion. Sjuksköterskorna menade att det hälsofrämjande arbetet inte 

genomfördes i brist på evidens. Det ingår i sjuksköterskans profession att självständigt 

ansvara för sin kunskapsinhämtning och utveckling av yrkeskompetensen livet ut 

(Socialstyrelsen, 2005; SSF, 2007). Därför anses denna argumentation vara svag 

eftersom varje enskild sjuksköterska har ett ansvar att hålla sig à jour. 

 

Ytterligare en faktor som genomsyrade ett flertal studier var tidsbrist och dess påverkan 

på det hälsofrämjande arbetet (Gassman, 2007; Holmqvist, et al., 2008a; Johansson, et 

al., 2002; Tsai, et al., 2010). Deehan et al. (2002) rapporterade att tidsbrist var en av de 

främsta faktorerna som avgjorde om screening och korta interventioner genomfördes. 

En knapp majoritet av sjuksköterskorna angav att inget kunde förmå dem att ta på sig 

mer arbete inom detta område eftersom de ansåg att deras sammanlagda 

arbetsbelastning redan var så hög. En möjlig lösning tas upp av Bendtsen, Holmqvist 

och Johansson (2007) och Trinks, Festin, Bendtsen och Nilsen (2010), nämligen genom 

implementering av screening och korta interventioner via ett datorbaserat program. 

Varje patient bads svara på frågor angående sina alkoholvanor på datorn och utifrån 

svaren fick patienten en utskriven bedömning om sin risknivå, feedback om skadorna av 

en riskabel alkoholkonsumtion samt råd om hur konsumtionen kunde minskas. Detta 

kunde likställas med en kort intervention. Resultatet av implementeringsprojektet var att 

majoriteten av individernas konsumtion av alkohol minskades. Metoden ansågs vara 

tidssparande av sjukvårdspersonal, även personliga faktorer som i vanligt fall 

förhindrade det hälsofrämjande arbetet såsom sjuksköterskans obehagskänslor och 

rädsla att ta upp ämnet kunde undvikas. På så sätt upplevde en stor andel av 

sjuksköterskorna att den goda relationen till patienter skyddades (ibid.). Detta trots ett 

flertal studier lägger fram bevis på att relationen inte påverkas när sjuksköterskan ställer 

alkoholfrågor (Johansson, et al., 2002; Willaing & Ladelund, 2005). Utmaningar med 

den datorbaserade tekniken blir däremot att fånga upp alla individer, särskilt äldre 

personer som i större utsträckning valde att inte genomföra den datoriserade 

interventionen. Tekniken kan ses som en självklar utveckling inom alla delar av 
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sjukvården men det svåra målet är att försäkra sig om att alla individer inkluderas och 

har möjlighet att ta del av utvecklingen. 

 

Även utbildning och kunskapsbehov påverkade sjuksköterskans aktivitet vad det gäller 

hälsopromotion. Flertalet studier drog kopplingar mellan utbildning och frekvensen av 

alkoholscreening och utförandet av korta interventioner (Holmqvist, et al., 2008b; Lock, 

et al., 2002). Kääriäinen, et al. (2001) tog även upp att sjuksköterskan inte tror på sin 

egen förmåga att påverka patienternas alkoholvanor men enligt Deehan, et al. (2002) 

kan sjuksköterskan genom kunskap och träning inom området stärka sitt självförtroende 

vilket kan leda till en mer aktiv roll inom hälsopromotion. 

 

När sjuksköterskan erhåller erfarenhet och evidensbaserad kunskap är det lättare för 

sjuksköterskan att leva sig in i patientens livssituation, upptäcka riskbruk samt få en 

ökad förståelse för de bakomliggande orsakerna (Lock, et al., 2002). Søgaard-Nilsen 

(2009) tar upp att alkohol har blivit en vanligare copingstrategi när individen ställs inför 

höga krav, sociala förväntningar och svåra livshändelser. Detta kan sjuksköterskan ha 

stor nytta av att veta i sitt hälsofrämjande arbete eftersom det bidrar till en ökad 

medvetenhet och ökad förmåga att identifiera utsatta individer. Vid utförandet av korta 

interventioner till individer med ett riskbruk av alkohol bör sjuksköterskan ha vetskapen 

om eventuella bakomliggande orsaker till alkoholkonsumtionen och arbeta för att 

erbjuda stöd.  

 

Forskningens fokus har under de senaste decennierna enligt Nilsen (2010) till stor del 

legat på screening och korta interventioner inom primärvården och fler studier som 

utspelar sig inom den somatiska vården behövs för att öka och underlätta 

implementeringen av korta interventioner. Överlag visar studierna på positiva effekter, 

men mer forskning behövs för att belysa faktorer som förhindrar implementeringen av 

screening och korta interventioner samt hur de påverkar sjuksköterskan i sitt 

hälsofrämjande arbete. 

 

Konklusion 
 

Litteraturstudien lyfter fram flera faktorer som påverkar sjuksköterskan i sitt 

hälsofrämjande arbete gällande individer med ett riskbruk av alkohol. Sjuksköterskans 

uppfattning om vad som ingår i sjuksköterskerollen har stor betydelse för utförandet av 

hälsopromotion. Majoriteten av sjuksköterskorna tycker att screening för riskbruk av 

alkohol och utförandet av korta interventioner ingår i rollen och anses viktigt. Dock kan 

aktiviteten inom området förbättras i praktiken eftersom få sjuksköterskor regelbundet 

ställer frågor till patienter om alkohol. Utbildning visar sig vara en faktor som påverkar 

sjuksköterskan i sitt hälsofrämjande arbete. Sjuksköterskor som har fått speciell 

utbildning inom ämnet alkohol har betydligt bättre förutsättningar för att genomföra 

arbetet på ett effektivt, regelbundet och lyckat sätt. Utbildning ihop med erfarenhet 

inom området visar sig bidra till ett ökad självförtroende vilket kan underlätta arbetet. 

Vikten av att känna sig motiverad, att kunna se effekterna av screening och korta 

interventioner samt att få stöd ifrån organisationen och medarbetarna kan leda till en 

ökad aktivitet. Sjuksköterskans egna känslor och attityder är ytterligare faktorer som 

påverkar sjuksköterskan i sitt arbete. Det hälsofrämjande arbetet kan försvåras då 

sjuksköterskan har negativa attityder gentemot riskbruk av alkohol, är orolig över att 
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utlösa negativa reaktioner hos individen samt ifall sjuksköterskan själv dricker alkohol 

på ett skadligt sätt. 

 

Implikation 
 

Screening och korta interventioner har visat sig ha goda resultat men utmaningar 

kvarstår vad det gäller att implementera arbetssättet i rutinerna inom hälso- och 

sjukvården. En aspekt som kan förmodas underlätta vidare forskning är tydliggörandet 

av definitioner och begrepp. Fler studier som fokuserar på hur arbetet kan underlättas 

för hälso- och sjukvårdspersonal behövs samt fler försök att påvisa 

kostnadseffektiviteten på sikt. Vidare bör fler kvalitativa studier genomföras där 

sjuksköterskor själva kan dela med sig av sina upplevelser. Även studier där individer 

med ett riskbruk av alkohol kan uttrycka sina erfarenheter hade gynnat omvårdnaden av 

dessa patienter. Flertalet studier som hittills gemomförts har fokuserat på primärvården, 

därför behövs det mer forskning riktad mot sjukhusmiljön för att i större utsträckning 

även på sjukhus kunna applicera screening och korta interventioner.  

 

Eftersom individer med ett riskbruk av alkohol är en enormt stor grupp och metoderna 

för att kunna informera om samt påverka till en mer hälsosam livsstil är relativt enkla 

borde detta vara ett område värt att satsa på. Redan under sjuksköterskeutbildningen bör 

AUDIT, CAGE och MERASÅ i större utsträckning studeras för att underlätta 

omvårdnadsarbetet. På detta sätt kan institutionerna förse blivande sjuksköterskor med 

en grund att stå på samt enkla och effektiva mallar att utgå ifrån.  

 

Alkohol är idag accepterat av allmänheten, dock kvarstår hinder kring att prata om 

ämnet vilket försvårar det hälsofrämjande arbetet. Detta leder till okunskap och 

förutsättningar för problemet att växa. Bara att våga prata om alkohol och ta upp frågan 

om alkohol i praktiken är en god början. Det hälsofrämjande arbetet är på frammarsch 

men mer insatser behövs för att hindra onödigt lidande och höga kostnader. Problemet 

är svårigheten att mäta ökad livskvalitet som en vinst i pengar och därmed svårigheten 

att påverka politiker att satsa mer pengar inom det hälsofrämjande arbetet. 
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PubMed 101110 Attitude of Health 

Personnel (MeSH-
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Alcohol intervention* 
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Limits: År 2000– 

2010; English 

language; only items 

with abstract 
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PubMed 101110 Nurs* (Fritext) 

AND 

Risky drinking 

(Fritext) 
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2010; English 

language; only items 

with abstract 
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PubMed 101110 Nurs* (Fritext) 

AND  
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with abstract 
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Tabell 3. Artikelöversikt              Bilaga II:1 
Publikationsår                       

Land                         
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Författare Titel Syfte Metod 
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Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2001 

Finland 

PubMed 

Aalto, M.,  

Pekuri, P., & 

Seppä, K. 

Primary 

health care 

nurses' and 

physicians' 

attitudes, 

knowledge 

and beliefs 

regarding 

brief 

intervention 

for heavy 

drinkers 

Att identifiera 

barriärer som 

vårdpersonal ställs 

inför när de 

genomför korta 

interventioner för 

att hjälpa patienter 

med en hög 

alkohol-

konsumtion att 

skära ner på sitt 

drickande. 

En kvantitativ studie. Enkät 

med medföljande 

instruktionsbrev postades till 

alla aktiva sjuksköterskor (338) 

och allmänläkare (150)  inom 

primärvården i två Finländska 

städer. Strukturerade och öppna 

frågor angående attityder, 

kunskap, färdigheter, 

träningsbehöv samt förslag på 

hur korta interventioner kunde 

implementeras inkluderades. 

167 sjuksköterskor och 84 

läkare besvarade 

frågeformuläret. Bland 

sjuksköterskorna pendlade 

svarsfrekvensen mellan 66 och 

99% beroende på fråga. 

 

 

 

Kunskapsrelaterade faktorer visade sig 

vara barriärer vid implementering av 

korta interventioner. Bara 18% av alla 

respondenter ansåg själva att de hade 

tillräckligt mycket kunskap för att 

genomföra korta interventioner och 

hälften av alla respondenter krävde 

mer träning. Sjuksköterskorna var mer 

osäkra på sin kompetens än läkarna. 

Förslag på hur implementering kunde 

underlättas var mer praktisk träning 

vad gäller alkoholenkäter för att 

identifiera patienter med ett riskbruk 

av alkohol samt mer information om 

effektiviteten av korta interventioner. 

Grad I 
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2003 

Finland 
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Aalto, M.,  

Pekuri, P., & 

Seppä, K. 

Primary 

health care 

professionals’ 

activity in 

intervening in 

patients' 

alcohol 

drinking 

during a 3-

year brief 

intervention 

implement-

ation project 

Att undersöka 

förändringar hos 

vårdpersonalen 

under ett tre år 

långt 

implementerings-

projekt för korta 

interventioner. Det 

ingick att studera 

hur ofta 

personalen ställde 

frågor om 

patienternas 

alkoholvanor samt 

råden de gav till 

patienter med en 

hög alkohol-

konsumtion. 

Kvantitativ studie där patienter 

mellan 16 och 65 år som 

besökte en allmänläkare eller 

sjuksköterska i två utvalda 

vårdcentraler i Finland ingick i 

studien. Initialt, år 1998, deltog 

655 personer som fick svara på 

en enkät efter besöket och efter 

projektet, år 2001, var det 768 

personer som fyllde i enkäten. 

10 sjuksköterskor arbetade vid 

vårdcentralerna. Frågorna 

berörde och sjuksköterskornas 

insatser vad gäller att ta upp 

alkoholfrågor och 

alkoholinterventioner. Enkätens 

innehåll hölls hemligt för 

vårdpersonalen. Data jämfördes 

och analyserades.  

Godkänd av en etisk kommitté. 

Enkäterna från vårdcentralerna 

bearbetades tillsammans då inga stora 

skillnader märktes emellan dem. Inga 

statistiska förändringar av betydelse 

upptäcktes mellan 1998 och 2001. Till 

exempel år 1998 hade 19.1% av 

patienterna fått en fråga angående sina 

alkoholvanor vid sitt besök eller under 

det senaste året av en läkare eller 

sjuksköterska, jämfört med 19.7% år 

2001.  

Grad I 
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Publikationsår                       

Land                         

Databas  

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig kvalitet 

2002 

Storbritannien 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deehan, A., 

McCambridge, J., 

Ball, D.M., & 

Strang, J. 

Increasing 

practice nurse 

access to 

alcohol training 

Att undersöka ifall 

sjuksköterskor ville 

få utbildning i 

alkoholscreening 

och korta 

interventioner samt 

om barriärer mot 

utbildning kunde 

identifieras och hur 

dessa i så fall skulle 

kunna besegras. 

Kvantitativ ansats. Alla 

sjuksköterskor (n = 82) i ett 

område i London, England fick 2 

gånger erbjudande om att vara 

med på ett seminarium med fokus 

på utbildning i alkoholrelaterade 

frågor. Inbjudan plus ett detaljerat 

brev om utbildningen skickades ut 

via posten. De som inte svarade 

via posten kontaktades via telefon 

och erbjöds utbildning ännu en 

gång. De sjuksköterskor som hade 

tackat nej till 

utbildningsseminariet (n = 66) 

bads om att vara med i en 

telefonintervju, (n = 56/66 

accepterade). 17 sjuksköterskor 

(21%) tackade ja till utbildnings-

seminariet, men 10/17 (59%) dök 

upp. 

98% av sjuksköterskorna 

kände att hälsofrämjande 

arbete ingick i rollen. 95% 

tyckte att screening för 

alkoholproblem borde 

ingå i rollen, 82% tyckte 

att korta interventioner 

borde ingå i rollen. Bara 

14% screenade 

rutinmässigt alla patienter. 

Väldigt få sjuksköterskor 

hade fått utbildning i 

alkohol tidigare. 

Anledningar som 

sjuksköterskorna angav 

till varför de inte kunde 

delta i utbildning om 

alkohol var antingen av 

personliga eller 

arbetsrelaterade skäl.  

Grad I 
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Publikationsår                       

Land                         

Databas  

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig kvalitet 

2007 

Indiana, USA 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gassman, R.A. Practitioner-

level predictors 

of alcohol 

problems 

detection and 

management 

activities 

 

 

Belysa hälso- och 

sjukvårds-

personalens 

utbildning som ges 

för att förbättra 

sekundär prevention 

för patienter med 

alkoholproblem. 

Läkare och sjuksköterskor från 

norra California fick ett 

frågeformulär angående 

värderingar och praxis vad gäller 

patienter med alkoholproblem. 

Riskbruk av alkohol, 

självrapporterade screening- och 

behandlings insatser studerades. 

59% av sjuksköterskorna (n=168) 

deltog. Person chi-square test och 

logiska analyser gjordes. 

Studien belyste att 

utbildningen främst var 

riktad mot patienter med 

ett alkoholberoende, alltså 

patienter med synliga 

problem och inte 

patienterna med ett 

riskbruk av alkohol utan 

några synliga symtom. 

Detta ledde till att 

personalen inte hade 

verktyg för att kunna 

tidigt identifiera 

patienterna med riskbruk 

samt utföra korta 

interventioner. 

Värderingar baserade på 

stigma kunde avskräcka 

vårdpersonal att göra 

blodtester trots 

medvetenhet om 

alkoholproblem.  

Grad I 
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Publikationsår                       

Land                         

Databas  

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

USA 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heise, B. Healthcare 

system use by 

risky alcohol 

drinkers: A 

secondary data 

analysis 

Att undersöka hur 

ofta individer med 

riskbruk av alkohol 

söker vård samt 

hälsans påverkan  

Sekundär dataanalys. 40 299 

amerikanska vuxna fyllde i en 

nationell enkät innehållande 

alkoholfrågor. 4449 svarade på 

frågan, ”Under det senaste året, 

hur många dagar har du druckit 5 

eller mer alkoholdryck”, dessa 

inkluderades i studien. 

Respondenterna delades in i 

grupper; ingen risk, lågrisk och 

högrisk utifrån uppgifterna om hur 

mycket alkohol de konsumerade. 

Respondenterna var mellan 18 och 

90 år gammal, 49% var män och 

51% var kvinnor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna som 

hamnade i högrisk 

gruppen hade i större 

utsträckning; lägre 

utbildningsnivå, de var 

äldre (mellan 65 och 90 

år), hade lägre inkomster, 

fler män, de sökte vård 

mer sällan och hade sämre 

fysisk- och psykisk hälsa 

än de som hade lägre 

konsumtion. Riskbruk av 

alkohol är ett vanligt 

problem och 

sjuksköterskor måste 

regelbundet använda sig 

av screeningsmetoder för 

att tidigt upptäcka och 

behandla riskbruk. 

Grad II 
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2008a 
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Holmqvist, M., 

Bendtsen, P., 

Spak, F., 

Rommelsjö, A., 

Geirsson, M., 

& 

Nilsen, P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asking 

patients about 

their drinking 

A national 

survey among 

primary health 

care 

physicians 

and nurses in 

Sweden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att undersöka i 

vilken utsträckning 

sjuksköterskor och 

allmänläkare inom 

primärvården i 

Sverige diskuterar 

alkoholfrågor med 

sina patienter. 

Även fördelar och 

nackdelar med att 

ta upp ämnet, hur 

viktiga de anser att 

dessa frågor är 

samt faktorer som 

kan möjliggöra en 

ökad aktivitet vad 

gäller alkohol-

interventioner 

undersöktes. 

En kvantitativ studie där alla 

svenska allmänläkare (3845) 

och distriktssjuksköterskor 

(5677) söktes upp med hjälp av 

en enkät via posten. Enkäten 

konstruerades av ett svenskt 

forskarlag. 23 frågor 

inkluderades och baserades till 

viss del på den svenska 

versionen av WHOs' 

Collaborative Study 

Questionnaire. Respondenterna 

svarade på en fem-punkt likert 

skala. Dataanalys enligt SPSS 

software version 14.0. 1821 

läkare och 3125 sjuksköterskor 

besvarade enkäten, vilket 

motsvarar 55%. 

Endast 28% av sjuksköterskorna 

uppgav att de ofta pratade med sina 

patienter om alkoholfrågor. De 

vanligaste anledningarna till varför 

läkarna och sjuksköterskorna tog upp 

ämnet med patienterna var då det var 

en del av rutinen och i de fall som 

patienterna misstänktes ha 

alkoholrelaterade symtom. 93% av 

sjuksköterskorna trodde att aktiviteten 

kring alkoholinterventioner kunde ökas 

genom att ägna mer tid åt det 

hälsofrämjande arbetet. 

Grad I 



 

Bilaga II: 7 

Publikationsår                       

Land                         

Databas  

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008b 

Sverige 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holmqvist, M., 

Hermansson, 

U., & Nilsen, P. 

Towards 

increased 

alcohol 

intervention 

activity in 

Swedish 

occupational 

health 

services 

Att undersöka i 

vilken utsträckning 

läkare och 

sjuksköterskor 

inom företags- 

hälsovård 

diskuterade 

riskbruk av 

alkohol med 

patienter, 

anledningar till 

varför eller varför 

inte de tog upp 

frågan, 

utbildningsgraden 

samt faktorer som 

de ansåg kunde 

underlätta för att 

fler korta 

interventioner 

skulle genomföras 

inom företags-

hälsovården. 

 Alla läkare och sjuksköterskor 

som jobbade inom företags-

hälsovård i Sverige var 

inbjudna att delta i studien. 

Detta resulterade i att 759 

sjuksköterskor svarade, vilket 

var en svarsfrekvens på 69%. 

Enkäten innehöll 23 frågor 

relaterade till alkohol. Analys 

med SPSS software version 

15.0. 

80% av sjuksköterskorna använde sig 

av något form av frågeformulär för 

screening av riskbruk av alkohol. Mest 

användes ”The health profile” och 

”AUDIT”. Utbildning visade sig ha 

inverkan på i vilken utsträckning 

sjuksköterskorna frågade patienterna 

om alkoholriskbuk och 99% av 

sjuksköterskorna ville ha mer 

utbildning. Olika orsaker till varför 

sjuksköterskorna tog upp 

alkoholfrågan med sina patienter 

redovisades, samt vilka hinder som 

försvårade. 

 

 

Grad I 

 



 

Bilaga II:8 

Publikationsår                       

Land                         

Databas  

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2002 

Sverige 

Pubmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johansson, K.,  

Bendtsen, P., & 

Åkerlind, I. 

 

Early 

intervention 

for problem 

drinkers: 

Readiness to 

participate 

among 

general 

practitioners 

and nurses in 

Swedish 

primary health 

care 

Att utforska om 

attityder och 

praxis bland 

allmänläkare och 

sjuksköterskor 

skiljer sig vad 

gäller tidig 

identifikation av 

personer med 

riskbruk av 

alkohol samt korta 

interventioner. 

Även beredskapen 

för att 

implementera 

sekundär 

alkoholprevention 

inom primärvården 

och de barriärer 

som skulle kunna 

försvåra processen 

undersöktes. 

Kvantitativ studie som 

inkluderade en enkät bestående 

av 28 frågor. 8 frågor om 

arbetserfarenhet angående 

alkoholrelaterade 

hälsoproblem, 4 frågor där 

respondenterna fick utvärdera 

sina egna färdigheter och 

kunskaper kring identifikation 

av alkoholriskbruk och 16 

frågor berörde attityder kring 

roller inom primärvården. Alla 

allmänläkare och 

sjuksköterskor på 19 

vårdcentraler i Östergötland, 

Sverige ingick i fokusgruppen 

och representerade ca 50% av 

alla vårdcentraler i länet. Totalt 

var det 141 sjuksköterskor som 

ingick i studien, 63% av dessa 

hade genomgått ett 

träningsprojekt. 

Fler läkare än sjuksköterskor 

rapporterade att de ofta frågade 

patienter om deras alkoholkonsumtion. 

Både läkarna och sjuksköterskorna 

uppgav att de oftare frågade om 

alkohol ifall det fanns misstanke om att 

patientens fysiska symtom och 

hälsoproblem var alkoholrelaterade. 

Båda yrkesgrupperna ansåg sig själva 

ha mer kompetens om identifikation av 

riskbruk av alkohol än genomförandet 

av korta interventioner. Sjuksköterskor 

hade lågt självförtroende och oroade 

sig oftare över att göra patienterna 

upprörda eller ledsna vid utförandet av 

alkoholinterventioner. 

Grad II 

 



 

Bilaga II: 9 

Publikationsår                       

Land                         

Databas  

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2002 

Storbritannien 

Pubmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lock, C.A., 

Kaner, E.,  

Lamont, S., &  

Bond, S. 

A qualitative 

study of 

nurses' 

attitudes and 

practices 

regarding 

brief alcohol 

intervention in 

primary health 

care 

Att utforska 

sjuksköterskors 

attityder och 

rutiner inom 

primärvården vad 

gäller korta 

alkohol-

interventioner för 

att förstå varför de 

inte utnyttjas. 

Upplevda barriärer 

och faktorer som 

underlättar 

inkluderades då de 

påverkar 

frekvensen av 

korta 

interventioner. 

En kvalitativ studie med en 

ansats i grounded theory för 

datainsamling och analys. 

Semistrukturerade, fördjupade 

intervjuer genomfördes med 24 

sjuksköterskor tillhörande 

enheter som tidigare varit med i 

ett försök att implementera 

korta interventioner som 

styrdes av allmänläkare i 

England. Urvalet bestod dels av 

ett bekvämlighetsurval och dels 

av ett strategiskt urval för att få 

med många aspekter och för att 

få en datainsamling med en 

bred grund.  

Godkänd av en etisk kommitté. 

 

 

 

 

Studien belyste att otillräcklig 

förberedelse inför 

alkoholinterventioner hindrar 

sjuksköterskor att engagera sig trots att 

de oftast har flera möjligheter att utföra 

detta arbete. Faktorer kring 

alkoholinterventioner och vad som 

påverkar sjuksköterskans engagemang 

analyserades och studien kunde lyfta 

fram att sjuksköterskor krävde mer 

tydlig information om alkohol i 

relation till hälsa, mer utbildning i 

interventionstekniker samt stöd för hur 

negativa attityder från patientens sida 

kunde hanteras. 

 

 

 

Grad I 

 



 

Bilaga II: 10 

Publikationsår                       

Land                         

Databas  

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2004 

Storbritannien 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lock, C.A., & 

Kaner, E. 

Implementation 

of brief alcohol 

interventions by 

nurses in 

primary care: do 

non-clinical 

factors influence 

practice? 

Att undersöka om 

patienternas 

egenskaper, 

sjuksköterskors 

egenskaper eller 

faktorer inom 

verksamheten 

påverkar utförandet 

av korta alkohol- 

interventioner ledda 

av sjuksköterskor 

inom primärvården. 

128 sjuksköterskor som hade 

deltagit i ett program innehållande 

korta alkoholinterventioner i en 

tidigare studie bads att screena 

vuxna patienter som sökte vård 

samt följa ett strukturerat protokoll 

för att ge korta interventioner. 

5541 patienter fyllde i AUDIT 

skriftligt som samlades in efter 3 

månader och analyserades. 

Trots att AUDIT 

identifierade 1500 

patienter med 

alkoholriskbruk, fick 

endast 926 (62%) en kort 

intervention. Manliga 

patienter visade sig har 

bättre chans att få en kort 

intervention än kvinnliga 

patienter. Patientens ålder 

eller klass hade ingen 

betydelse för om kort 

intervention gavs eller 

inte. Inga specifika 

sjuksköterskeegenskaper 

som påverkade frekvensen 

av korta interventioner 

kunde identifieras.  

 

 

 

Grad I  



 

Bilaga II: 11 

Publikationsår                       

Land                         

Databas  

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2010 

Taiwan 

Cinahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tsai, Y-F.,  

Tsai, M-C.,  

Lin, Y-P.,  

Weng, C-E.,  

Chen, C-Y., & 

Chen, M-C. 

Facilitators 

and barriers to 

intervening 

for problem 

alcohol use 

Att utforska 

sjuksköterskans 

upplevda barriärer 

och faktorer som 

underlättar vad 

gäller 

genomförandet av 

korta 

interventioner för 

patienter med en 

alkohol-

konsumtion som 

kan leda till 

problem. 

En kvantitativ, tvärsnittsstudie 

där tio sjukhus i Taiwan 

slumpmässigt valdes ut att delta 

i studien. Sammanlagt ingick 

741 sjuksköterskor från 

akutmottagningar, psykiatriska 

avdelningar samt medicinska 

och kirurgiska avdelningar med 

inriktning på mage och tarm i 

studien då dessa sjuksköterskor 

träffar patienter med 

alkoholproblem mer frekvent. 

Påståenden med femgradiga 

Likert-skalor användes. Analys 

med SPSS for Windows – 

Version 12.0. Bortfall okänt. 

Godkänd av en etisk kommitté. 

 

 

 

I resultatet redovisas olika hinder till 

varför korta interventioner inte görs 

samt olika orsaker som underlättar 

arbetet. Befolkningen i Taiwan, 

sjuksköterskor samt sjukhusens 

ledningsstyrelser behöver mer 

information om alkohol och även mer 

utbildning för att öka antalet korta 

interventioner samt minska barriärer. 

Sjuksköterskor på akutmottagningar 

behövde mest utbildning och klarare 

ansvar om vad som ingår i deras roll. 

Skillnader mellan olika kulturer 

diskuteras. 

 

 

Grad I 



 

Bilaga II: 12 

Publikationsår                       

Land                         

Databas  

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

Cinahl 

Vadlamudi, R.S.,  

Adams, S., 

Hogan, B., Wu, 

T., & 

Wahid, Z. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurses' 

attitudes, beliefs 

and confidence 

levels regarding 

care for those 

who abuse 

alcohol: Impact 

of educational 

intervention 

Att undersöka om 

utbildning med 

fokus på 

interventioner har 

någon effekt på 

sjuksköterskans 

attityder, 

självförtroende och 

övertygelser vad det 

gäller screening och 

korta interventioner 

för alkoholproblem. 

Kvantitativ ansats. 181 

sjuksköterskestuderande (96% 

kvinnor) deltog i en 4 timmars 

utbildning om korta interventioner 

som var inriktade mot att upptäcka 

och behandla alkoholproblem. 

Deltagarna bads fylla i ett 

frågeformulär innehållande 100 

frågor där attityder, kunskap och 

självförtroende togs upp före och 

efter utbildningen för att kunna 

analysera om det hade skett en 

förändring. Deltagarna fick svara 

på en 5-punkt Likert skala. 

 

En stor andel studerande 

hade mer positiva 

attityder, var mer 

övertygade om validiteten 

av korta interventioner 

och hade bättre 

självförtroende efter 

träningen. Studien belyser 

vikten av utbildning för 

att förbättra 

sjuksköterskans attityder, 

övertygelser och 

självförtroende i arbetet 

med individer med 

alkoholproblem. Detta 

kan möjligtvis underlätta 

sjuksköterskans 

hälsofrämjande arbetet 

gällande individer med 

alkoholproblem. 

 

Grad I 

 



 

Bilaga II: 13 

Publikationsår                       

Land                         

Databas  

Författare Titel Syfte Metod 

Urval 

Slutsats Vetenskaplig kvalitet 

2005 

Danmark 

PubMed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Willaing, I., & 

Ladelund, S. 

 

Nurse 

counseling of 

patients with an 

overconsumptio

n of alcohol 

 

 

Identifiera 

kopplingar mellan 

hur sjuksköterskor 

som kommer i 

kontakt med 

alkoholrelaterad 

vård själva 

subjektivt beskriver 

deras färdigheter i 

alkoholrådgivning 

med vilka attityder 

de har mot 

patienterna. 

Först pilottestades ett 

frågeformulär av 15 

sjuksköterskor. Detta skickades 

sedan ut till alla sjuksköterskor 

som jobbade på ett sjukhus i 

Danmark. 565 av 734 svarade, 

77%. Sedan valdes ytterligare 43 

sjuksköterskor bort då de hade 

mycket lite patientkontakt. 

Slutligen bestod studien alltså av 

522 sjuksköterskor. Person’s X2 

test användes i analysen. 

Om sjuksköterskorna 

upplevde deras 

självvärderade färdigheter 

som bra ledde detta till att 

de oftare försökte lösa 

problemen och till mer 

positiva attityder till 

preventionsarbete. 

Operationssjuksköterskor 

var minst aktiva i 

alkoholrådgivning, de 

som jobbade på någon 

psykiatrisk avdelning var 

mest aktiva. 

Sjuksköterskorna 

påverkades alltså av deras 

självvärderade färdigheter 

i rådgivning, avdelningen 

de jobbade på och av 

deras attityder. 

Grad II 

 

 


