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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Inom den somatiska samt psykiatriska sjukvården utgör alkoholberoende 

patienter en stor del. Bakgrunden baserar sig på ett patientperspektiv med vuxna patienter från 

18 år och uppåt. Dessa patienter beskriver hur de upplever sin livssituation, problematik, vård 

samt resurser och hinder i deras vardag. Problem: Patienter med alkoholberoende upplever 

sig kränkta och blir inte bemötta på ett professionellt sätt av sjuksköterskor. Enligt dessa 

patienter anses sjuksköterskor ha en bristfällig kunskap om beroendeproblematik, vilket 

påverkar deras vård. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter 

med alkoholberoende. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ ansats. Resultat: 

Sjuksköterskor upplevde både positivitet och negativitet vid vård av alkoholberoende 

patienter. Dessa patienter sågs som en utmaning i vården, då de enligt sjuksköterskor var 

svårhanterliga. Genom empati och erfarenhet kunde sjuksköterskor bidra till möjligheter för 

sina patienter, de såg helheten och inte enbart sjukdomen. Slutsats: Alla patienter har rätt till 

lika god vård. Det är viktigt att sjuksköterskor ser personen bakom sjukdomen, motiverar sina 

patienter och skapar delaktighet, vilket ger positiva resultat i patienters tillfrisknande. Det 

angivna syftet har betydelse för framtida sjuksköterskor under utbildning samt färdigutbildade 

sjuksköterskor och andra yrkesverksamma professioner.    

Nyckelord: Alkoholmissbruk, bemötande, erfarenheter, sjuksköterskor, vård.  
  



 

ABSTRACT 

Background: Alcohol-dependent patients form a large part within somatic and psychiatric 

care. The background is based on a patient perspective with adult patients aged 18 years and 

over. These patients describe how they experience their life situation, problems, care, and 

resources and obstacles in their daily lives. Problem: Patients with alcohol dependence are 

perpetrators and are not treated in a professional manner by nurses. According to these 

patients, nurses are considered to have insufficient knowledge about addiction problems, 

which affects their care. Aim: To describe nurses' experiences of caring for patients with 

alcohol dependence. Method: A literature study with qualitative approach. Results: Nurses 

experienced both positive and negative feelings in the care of alcohol dependent patients. 

These patients were seen as a challenge in the care, as they, according to nurses, were difficult 

to handle. Through empathy and experience, nurses could contribute to opportunities for their 

patients, seeing the whole and not just the disease. Conclusion: All patients are entitled to 

equal care. It is important that nurses see the person behind the disease, motivate their patients 

and create participation, which gives positive results in patient recovery. The stated aim is 

important for future nurses during education, as well as pre-educated nurses and other 

professional professions. 
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1 INLEDNING  

Som studenter i vår utbildning till sjuksköterska får vi lära oss att vi bör vara medvetna om 

vår förförståelse samt vikten av vårt förhållningssätt gentemot framtida patienter. Under 

våra VFU-placeringar ges vi tillfällen att möta och vårda patienter med beroendeproblematik. 

Bland personal kan det förekomma en viss form av stereotypisk generalisering gentemot 

dessa patienter, vilket vi finner viktigt att undersöka vidare. Rättspsykiatrin i Region 

Västmanland önskar att studenter på sjuksköterskeprogrammet vid Mälardalens Högskola 

studerar sjuksköterskors etiska förhållningssätt inom beroendevård, ur ett 

sjuksköterskeperspektiv. Beroende är ett begrepp som omfattar många aspekter såsom 

droger, alkohol, sex, mat och spel. I detta arbete kommer fokus att läggas på alkoholberoende 

då vi finner ett intresse av att veta mer samt att alkoholberoende utgör en större del av 

beroenden generellt sätt. När vi söker artiklar finner vi att det endast finns lite forskning om 

det berörda ämnet, vilket gör oss intresserade av att veta mer. Vi anser att det kan finnas en 

risk att sjuksköterskors bemötande kan komma att påverka vården av patienter med 

beroendeproblematik. Därför finner vi det betydelsefullt att belysa sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med alkoholberoende i detta arbete. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden presenteras en definition av vad beroende innebär, olika former av beroende, 

att ha en beroendeproblematik, behandling av beroende, metoder för att mäta riskfylld 

alkoholkonsumtion, alkohol, alkoholberoende, likheter och skillnader hos kön vid 

alkoholberoende samt hur patienter med alkoholberoende upplever sin vård. Vidare i 

bakgrunden presenteras ett teoretiskt perspektiv utifrån Barkers tidvattenmodell (2001a) 

samt en problemformulering. 

2.1 Definition av beroende 

Begreppet beroende härstammar från bero, vila, som innebär att personer blir tillfreds med 

sin situation. Beroendet associeras till att knyta an till något som sedan tycks vara svårt att bli 

av med. Ett beroende kan ske på många olika sätt och nivåer, vanligt förekommande är spel- 

och sexberoende samt substansberoende. Missunnsamma förhållanden relateras till 

beroende som är sammankopplat till missbruk. Etiska riktlinjer bör följas inom vården för att 

skapa en ömsesidig relation sinsemellan patienter och sjuksköterskor. Utifrån patienters 

fenomenologiska erfarenheter är det viktigt att de blir sedda för vem de är utan att någon 
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dömer dem (Wiklund Gustin, 2014). DSM- IV klassificerar beroende som att missbrukare 

blir toleranta, får utsättningssymtom såsom abstinensbesvär, brukar mer av substansen 

alternativt brukar mer av substansen under en mer omfattande tid. Vidare fortsätter 

personer med sitt missbruk trots att missbrukare får psykiska eller fysiska skador av 

substansen, samt negligerar sociala aktiviteter för att istället bruka substansen 

(Socialstyrelsen, o.å; SOU, 2011:6). Beroende lindrar personers lidande när 

belöningssystemet i hjärnan aktiverar delar som associeras med tillfredsställning och glädje 

vid substansbruk. Personer som missbrukar substanser erhåller därmed ett tillfälligt tillstånd 

av eufori och när detta tillstånd upphör och försvinner ur kroppen skapas ett starkt begär av 

att inta substansen igen för att återfå euforin (Wiklund, 2008).  

2.1.1 Olika former av beroende 

Enligt Hsieh, Tsai, Hsu och Hsu (2015) samspelar beroendet i en relation mellan hat och 

kärlek. Att vara beroende är en ständig kamp och relateras till något som får patienter att må 

bra såsom mat, droger eller sex. Ett beroende kan upplevas som ett okontrollerat beteende 

hos patienter med måsten som behöver tillfredsställas. Beroendet påverkar patienters 

omdöme avsevärt och det kan vara svårt att sluta med det invanda beteendet (Curtis & Davis, 

2014; Hsieh, Tsai, Hsu & Hsu, 2015). Faktorer som kan påverka missbrukande patienters 

beroende är livsstilsfaktorer där missbrukaren ibland lever under sämre boendeförhållanden 

eller har problem i livsföringen. Det är vanligt att patienters missbruk av exempelvis 

narkotika kombineras med andra substanser såsom alkohol eller lugnande läkemedel. Blir ett 

sådant missbruk långvarigt anses det ha en hög dödlighet (Pellmer, Wramner & Wramner, 

2012). Ett vanligt förekommande beroende är ätstörning i form av hetsätstörning, som 

innebär att patienter är i en ständig konflikt med sig själva och inte kan styra över sitt 

matintag. Hetsätstörning ihop med drogmissbruk och alkoholism tillhör 

missbrukssjukdomar som anses ha en låg tolerans, där de emotionella behoven och begären 

lindras genom användning av de substanser som patienter är beroende av (Curtis & Davis, 

2014). Ålder, kvantitet, pengar, spelmönster samt en individs socioekonomiska situation i 

kombination, kan betecknas med spelberoende. Ungefär en till två procent av den svenska 

befolkningen klassificeras vara spelberoende, som liknas ha samma påverkan i hjärnans 

belöningscentrum som ett beroende av narkotika har (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012).  

2.1.2  Att ha en beroendeproblematik 

Att bli inlagd på sjukhus ses som en livsomvälvande händelse för patienter där tankar likt en 

näradöden-upplevelse uppstår. Detta gör dem motiverade till en förändring då de kommer 

till insikt om att de eventuellt inte kommer finnas där för sina barn eller närstående och att 

de då kanske mister chansen att få uppleva stora händelser i sina närståendes liv. Vård av 

patienter med beroendeproblematik fokuserar på det mest akuta vårdbehovet, där patienter 

menar att personal inte ser människan bakom missbruket som ofta är i en psykosocialt utsatt 

situation. Dessa patienter behöver stöd från människor i liknande situation som förstår att 

missbruk inte är något de önskar. Patienter uttrycker ett överväldigande tvång till att de 

måste missbruka droger trots intagning på sjukhus eller angränsande mortalitet och de är 
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medvetna om att missbruket kan komma att leda till deras död. Vid vistelser på sjukhus 

berättar patienter att de blir stigmatiserade av personal som ser ner på dem i form av 

moraliskt misslyckade personer. Patienter har erfarenhet av att personal anser att missbruk 

är ett aktivt val och att personal därför anser missbrukande patienter som odugliga personer 

(Velez, Nicolaidis, Korthuis & Englander, 2016). Allgulander (2014) beskriver att personer 

som missbrukar olika substanser kan ha en differentialdiagnos i form av bipolär sjukdom där 

personer under den maniska fasen i sjukdomen kan konsumera stora mängder alkohol eller 

ha ett stort slösande av pengar liknande vid spelmissbruk. Vid behandling av missbruk visar 

forskning att efter tre veckor var permanenta psykoser och bipolär sjukdom vanligare hos 

missbrukspatienter än övriga allmänheten (Allgulander, 2014). 

Patienter med beroendeproblematik har ofta ett stort lidande, med ångest och upplevelser av 

skam till grund för missbruket och de vill få bekräftelse. De som har problem med missbruk 

anser sig inte bli bekräftade av andra människor och av samhället, varpå substansbruk gör att 

de upplever sig bli det. Ensamheten som beroende innebär har en grund i låg självkänsla med 

osäkerhet till det egna jagets värde och att dölja sin personlighet med en fasad genom att 

konsumera substanser. Upplevelsen av att vara värdelös med låg självkänsla gör därför att 

patienter inte ser en mening med sitt liv. Hopp och drömmar blir sedda som dåliga och den 

inre längtan likaså, vilket skapar avskildhet. Substansbruket är också ett sätt att dämpa sina 

skuldkänslor och upplevelser av skam, likaså är det en flykt från de relationer till andra som 

substansbrukare kan uppleva sig instängda i, samt en flykt från meningslöshet och lidande. 

Livet med beroende av substanser kan liknas med kaos som resultat av flykten, där patienter 

söker efter kontroll över sin situation genom att fortsätta missbruka substanser samtidigt 

som de istället blir avskilda från livet (Wiklund, 2008). Missbruk är således en sjukdom 

menar Wiklund, samtidigt som det kan ses som en psykisk och existentiell orolighet 

(Wiklund, 2008). 

2.1.3 Behandling av beroende 

Bristande kunskap kring patienters missbruk är en faktor som påverkar deras behandling 

(Monks et al., 2012; McCallum et al., 2015) och kontinuitet bland personal är en annan faktor 

(Nordfjaern et al., 2009; McCallum et al., 2015). Field et al. (2013) beskriver att patienter får 

rådgivning av sjukvården om alkoholkonsumtionens inverkan och effekter samt hur de skall 

begränsa sitt drickande. En kort alkoholintervention rekommenderas som behandling för 

förändring av patienters konsumtionsvanor. Rådgivningen samverkar med bland annat 

psykiatrin och psykosociala avdelningar, där många olika former av beroenden yttrar sig. Att 

ändra sitt tankesätt vad gäller sin egen alkoholkonsumtion, utveckla strategier för att hantera 

frestelsen att dricka alkohol samt medicinering vid abstinensbesvär är behov patienter med 

alkoholberoende nämner (Field et al., 2013). Patienter menar att vården är alltför inriktad på 

missbruk än bakomliggande orsaker till alkoholberoende då vissa patienter har diagnoser av 

psykiska besvär såsom depression eller ångest i grunden (Nordfjaern et al., 2009; Field et al., 

2013).   

Smärta är en barriär för att sluta missbruka beskriver patienter, då lindring av smärta varit 

en del i deras självmedicinering och missbruk av droger. Att mötas med förståelse för sina 
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aktuella situationer och inte bara bli tillsagda om vad de ska göra när de erhåller behandling 

anses viktigt för patienter. Vid utsättning av alkohol beskriver patienter en frustration då de 

inte märker resultat med detsamma, samt att de upplever att personal saknar kompetens 

kring substansbruk och sjukdom. De upplever även att personal inte förstår hur pass 

påfrestande abstinenssymtom faktiskt är. Detta orsakar skuldkänslor vilket gör patienter 

mindre självsäkra i att de kan återhämta sig från alkoholberoendet. Patienter beskriver att de 

inte känner sig önskade av personal på avdelningen när de är inlagda på sjukhus och att 

patienters behov av vård minimeras av personal på allmänna avdelningar. Patienter har 

därför en önskan att de blir vårdade på specialistkliniker istället (Velez et al., 2016; 

Nordfjaern et al., 2009).  

Delaktighet beskrivs vara en viktig del i behandling samt att patienters autonomi bevaras, 

likaså att kontinuitet följs. Om kontinuitet brister, beskriver patienter att de riskerar falla 

tillbaka i sin alkoholkonsumtion. Ett hinder för att erhålla behandling anser patienter är 

avståndet till vissa behandlingsinstitutioner men också långa väntetider, vilket kan resultera i 

att de börjar konsumera mer alkohol eller försöker ta sina liv. I samhället blir patienter 

stigmatiserade och de upplever att personal ser ned på dem och denna upplevelse påverkar 

om de väljer att fortsätta sin behandling eller inte (McCallum et al., 2015). Att stigmatisera 

innebär att vanära eller ge ett negativt socialt kännetecken åt någon genom att förtala denne 

(SAOB, 1989). Patienters vistelse i natur eller praktiska moment som städning kan göra att 

patienter får sina tankar på andra stimuli än att vilja få ett rus. Patienter som genomgår 

kurser i hanteringsstrategier av depression ser liknelser för hur de också kan hantera sina 

beroenden (Nordfjaern et al., 2009). Blir patienter inte felaktigt bedömda utan bemötta på 

ett professionellt sätt av personal utgör det en grund för god behandling. Vid utsättning av 

missbrukande substanser känner patienter en rädsla. Detta utgör ett hinder för om 

behandlingen skall bli lyckad eller ej. Utsättningssymtomen upplevs som att dö och när de 

inte får tillräcklig behandling för symtomen orsakar det ett stort lidande (Velez et al., 2016). 

Efter avslutad behandling beskriver patienter att de känner skuldkänslor gentemot sina 

närstående för hur deras destruktivitet under missbruket har påverkat deras närstående. 

Samhällets syn på dessa patienter efter avslutad behandling beskrivs som stigmatiserat och 

en del patienter känner rädsla att berätta för sina närstående att de genomgått behandling för 

sitt missbruk (Nordfjaern et al., 2009).  

2.1.4 Metoder för att mäta riskfylld alkoholkonsumtion 

Alkoholscreening anses lämpligt som behandlingsmetod och används för att främja 

patienters hälsa relaterat till deras alkoholkonsumtion. Olika hälsotillstånd och sjukdomar 

som påverkar kroppen såsom hypertoni kan vara en konsekvens av alkoholintag. Det är 

därför av stor vikt att samtala om alkohol. En del patienter vill dock endast samtala om 

alkoholrelaterade frågor så länge det ingår i sjuksköterskors rutinmässiga arbete (Hutchings 

et al., 2006).  

AUDIT är en metod som står för Alcohol Use Disorders Identification Test, som kan 

identifiera personer med riskfylld och/eller skadlig alkoholkonsumtion (SOU, 2011:6; 

Allgulander, 2014). AUDIT är ett frågeformulär utarbetat av forskare och beställt av 
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Världshälsoorganisationen där antal poäng från formuläret sammanställs och ger en bild av 

om personen har en riskfull alkoholvana eller lider av alkoholberoende (Allgulander, 2014). 

Ett riskbruk av alkohol anses vara minst 14 standardglas för män och minst nio standardglas 

för kvinnor per vecka (SOU, 2011:6; Allgulander, 2014). 

2.2 Alkohol 

Av världens befolkning brukar 40 procent av dem alkohol (Allgulander, 2014). Enligt 

Världshälsoorganisationen (WHO) har alkohol och dess skadliga effekter en påverkan på alla 

människor, globalt sett (WHO, 2010). En hög alkoholkonsumtion är en allvarlig hälsobörda, 

vilket kan orsaka akuta och kroniska hälsobesvär, där konsekvensen blir socialt ogynnsam. 

Nästan fyra procent av dödsfallen i världen kan hänvisas till ett ohälsosamt eller skadligt 

användande av alkohol. Världshälsoorganisationen beskriver att alkohol är den tredje 

ledande riskfaktorn för ohälsa i världen (WHO, 2010). Alkoholens effekter varierar och beror 

till största delen på hur mycket alkohol en person konsumerar. Tillstånd som kan uppstå vid 

alkoholkonsumtion inbegriper både positiva och negativa aspekter såsom ett välbefinnande 

eller aggressivitet (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, 2016). Risk 

för skador som uppstår av alkoholberoende är av betydelse av hur stora mängder som 

brukas, hur ofta, vilket personens genetiska arv är, ålder samt kön, då kvinnor är mer 

mottagliga för alkoholens skador än män (Parrish, 2012; Allgulander, 2014).  

2.2.1 Alkoholberoende 

I Sverige finns inga exakta siffror på hur många människor som har diagnostiserats med ett 

alkoholberoende. Dock menar SOU att frekvensen av alkoholberoende beräknas till 4,38 

procent (SOU, 2011:6). Alkoholberoende eller alkoholism ses som en folksjukdom med en 

hälsobörda som kan drabba personer fysiskt, psykiskt samt med följdsjukdomar såsom 

cancer (Anonyma alkoholister, u.å.). Både kort- och långsiktiga skador kan ses till följd av att 

konsumera alkohol. Detta kan i sin tur leda till sjukdomar såsom levercirros eller utveckling 

av beroende. Både patienter och närstående kan komma att beröras av alkohol, då en hög 

alkoholkonsumtion kan bidra till olyckor, olämpligt beteende eller sjukanmälning, samt 

påverka vården. Många personer vårdas på sjukhus på grund av alkohol som en bidragande 

orsak, där de som vårdas utgör 30 000 personer. Många av dessa personer avlider även till 

följd av alkoholrelaterade problem eller sjukdomar (CAN, 2016). Alkoholberoende omfattar 

stora mängder av alkohol som intas över en lång tid där patienter åsidosätter sina 

skyldigheter, erhåller tolerans mot alkohol och känner ett sug av att dricka alkohol, med 

symtom på abstinens vid utsättning. Alkoholberoendet inbegriper också att patienter kan 

utsätta sig för farliga situationer under påverkan av alkohol såsom rattfylleri (Allgulander, 

2014). 
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2.2.2 Likheter och skillnader hos kön vid alkoholberoende 

Sjukdomen alkoholberoende behandlas genom att lindra patienters lidande. 

Alkoholberoendet innebär begränsningar som hindrar patienter att leva sitt liv fullt ut. För 

att tillmötesgå dessa patienter är det viktigt med en inbjudande atmosfär där personalen 

förstår den befintliga situationen med ett professionellt förhållningssätt. Enligt patienter 

underlättas vården om personalen har ett vänligt bemötande, värnar om deras patienters 

värdighet samt visar empati. Det finns många risker med alkoholberoende som påverkar 

patienters relationer, sociala sammanhang och hälsa. Likheter hos kvinnliga respektive 

manliga patienter gällande alkoholberoende är att de ofta har en låg självkänsla ihop med 

skuldkänslor, känner sig nedstämda samt socialt isolerade med en bristande frihet. Patienter 

beskriver att en viktig del i deras vård är vila då det inger en avslappnande effekt och tid för 

återhämtning. Alkoholens inverkan hos dessa patienter involverar ett lugn, dock kan fysiska 

påfrestningar förekomma. Därför anser patienter att det är betydelsefullt att personalen 

uppmärksammar detta för att minimera påfrestningarna samt deras problematik.  

Till skillnad från manliga patienter upplever kvinnliga patienter med alkoholberoende att de 

har ett ansvar för sin tillfriskning, där omsorgen ses som en inlärningsprocess. Detta medför 

att deras självkänsla på sikt ökar och att livet känns mer positivt. Fler skillnader är att 

kvinnliga patienter uppger att deras skador från alkoholen följs upp och utvärderas med hjälp 

av undersökningar. Dock har de erfarenhet av att bli nekade sin vård trots att de mår dåligt, 

vilket beror på felbedömningar och överbelagda avdelningar med platsbrist. Manliga 

patienter med alkoholberoende behöver ha kontroll över sina liv, nyktra som onyktra 

tidsepisoder. Dessa episoder handlar enligt manliga patienter om att kunna stilla sina begär 

efter alkohol samt att kunna hantera sin konsumtion då alkoholen alltid kommer i första 

hand. Detta gör att de hamnar i konflikter och ses som misslyckade av sina närstående och av 

samhället. Kvinnliga patienter kan utbyta erfarenheter med varandra, vilket bidrar till ett 

ökat välbefinnande. De anser att det är av stor vikt att de får bli sedda, att personalen har en 

förståelse för deras lidande samt att de får ta del av sina vårdplaneringar och medverka vid 

beslut i sin vård. Till skillnad från kvinnliga patienter anser manliga patienter att deras liv är 

begränsat då alkoholen stoppar deras personliga utveckling. Vissa kan inte utföra sitt dagliga 

arbete, vilket de upplever som en social ensamhet där deras mål i livet raserar. Manliga 

patienter lever ofta avskilt från omgivningen och upplever en meningslöshet, som att deras 

liv är i en obalans gällande deras värderingar och normer. De uppger även att de känner sig 

vilsna i sin egen identitet. Manliga patienter ifrågasätter därför hur livet påverkas generellt av 

deras alkoholberoende (Thurang, Fagerberg, Palmstierna & Bengtsson Tops, 2010; Thurang, 

Palmstierna & Bengtsson Tops, 2014). 

2.2.3 Hur patienter med alkoholberoende upplever sin vård 

Patienter talar om upplevelser av stigmatisering i form av negativa attityder från personal 

under deras behandling (Monks, Topping & Newell, 2012; Nordfjaern, Rundmo & Hole, 

2009; McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, Andrews & Turnbull, 2015 & Hutchings, 

Cassidy, Dallolio, Pearson, Heather & Kaner, 2006) men också stigmatisering från samhället 

generellt (Odland Kvamme, Asplund & Neergaard Bjerke, 2015 & McCallum et al., 2015). 

Patienter beskriver att samhället ser på dem med stigmatisering i form av att de är hopplösa 
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alkoholister. Upplevelser av skam inges därför patienter med alkoholberoende när de faller 

tillbaka till att börja konsumera alkohol igen. Upplevelser som definition enligt Svenska 

Akademins Ordbok (SAOB, 1984) inbegriper erfarenheter, känslor men också minnesvärda 

händelser. Vid rastlöshet såväl mentalt som fysiskt, eller bara för att må bättre, konsumeras 

alkohol av patienter där de beskriver alkoholkonsumering som en sorts hanteringsmekanism. 

Efter att ha haft ett uppehåll från alkohol minns inte många de negativa aspekterna från 

deras konsumtion, de minns istället tillbaka på de positiva aspekter de erhåller från att dricka 

alkohol. Vid livsomvälvande händelser som intervention från familjemedlemmar och 

närstående eller att åka fast för onykter bilkörning berättar patienter det som vändpunkter i 

deras liv där de väljer att sluta konsumera alkohol (Odland Kvamme et al., 2015). 

Patienter med beroende upplever att sjuksköterskor har negativa attityder gentemot dem 

vilket resulterar i att dessa patienter inställer sig konfrontativa med verbalt eller fysiskt våld 

när sjuksköterskor skall ge dem vård. Dessa patienter försöker även förhandla med 

sjuksköterskor kring sin medicinering, dels till grund av att de anser att sjuksköterskors 

informella kunskapsbrist gör dem lättlurade och dels för att förhindra sina abstinensbesvär 

(Monks et al., 2012). Att samtala om alkohol samt att ta upp sin problematik upplever 

patienter som en rädsla. Dock upplever patienter att positiva förhållningssätt till dem växer 

fram och samtalen blir mindre förlägna när sjuksköterskor lyssnar och ger ett genuint 

intresse för sina patienter (Field, Klimas, Barry, Bury, Keenan, Smyth & Cullen, 2013; Monks 

et al., 2012). Det är lättare för patienter att diskutera om alkohol när de har en god relation 

till sjuksköterskor än med specialister inom alkohol (Hutchings et al., 2006). Att mötas med 

hänsyn och respekt från personal anser patienter är viktigt då de upplever sig vara sårbara 

för kränkningar. Samtal med andra patienter i liknande situationer anses även vara 

meningsfullt vid tillfriskning då patienter får stöd av varandra (Odland Kvamme et al., 2015). 

Patienter beskriver att deras upplevelser av skuld reduceras när sjuksköterskor visar 

omtanke, engagemang, kompetens och medkänsla för dem. De upplever även att 

vårdrelationen också stärks då de känner sig accepterade av sjuksköterskor. Vårdrelationen 

utgör en möjlighet i vården då patienter inte vill göra sjuksköterskor besvikna genom att de 

börjar konsumera alkohol igen. Patienter beskriver att de känner en tillfredsställelse när 

sjuksköterskor ser till helheten bakom missbruket (McCallum et al., 2015). 

2.3 Teoretiskt perspektiv 

För att få en positiv respons på tillfrisknande från sitt beroende behöver patienter göra 

mycket själva, det är en resa patienter behöver göra inom sitt inre för att få svar på varför hen 

har blivit beroende och fortsätter att missbruka. Motiverande och vårdande samtal är något 

sjuksköterskor kan inrikta sig på i behandling av patienter med beroendeproblematik. Som 

stöd i vårdande samtal med patienter med beroendeproblematik kan sjuksköterskor använda 

Tidvattenmodellen (Barker, 2001a) som fokuserar på empowerment och människans 

livsberättelse. Ur patientens livsberättelse kan sjuksköterskan få en inblick i hur patienten 

upplever sin hälsa och sitt beroende samt upprätta vårdhandling och vårdplan utefter det. 

Phil Barkers (2001a) tidvattenmodell liknar människans liv och hennes resa som en ocean av 

hennes utveckling samt erfarenheter av sjukdom och hälsa. Resan kan liknas ett skepp som 
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seglar på oceanen med händelser som stormar av livskriser där människan kan upplevas nära 

ett sammanbrott med tillstånd av att drunkna, att hon har tagit sig vatten över huvudet. För 

att rehabiliteras från detta trauma i livskrisens storm kan människan behöva hjälp till en 

fristad. När skeppet under livsresan har återställts och blivit intakt, kan skeppet hissa seglen 

och segla iväg igen på oceanen och människan kan återgå till sin livscykel och återhämta sig. 

Den levda erfarenheten under livsresan sprids som droppar eller ringar på vatten och 

människan är sin egen livsberättelse. Människans omvårdnad och hennes behov tillhör 

varken de privata eller offentliga, kommunala eller regionala vårdinstanserna, utan flyter 

samman över dessa gränser menar Barker, precis som människans natur är skiftande 

(Barker, 2001a). 

2.3.1 Dimensioner i personligheten 

Barker (2001a) menar att patienten har tre personlighetsdimensioner som måste tas tillvara; 

Världen, Jaget och Övriga. I Världens dimension står människans behov av att bli förstådd i 

fokus, där hennes upplevelser av ångest, sjukdom eller trauma behöver bekräftas av andra 

människor. Det är hennes egen uppfattning om sitt omvårdnadsbehov som styr för att kunna 

möta andra människor i hennes hälsa eller ohälsa. Emotionell och fysisk trygghet står i 

centrum i Jagets dimension, vilket utgör det väsentliga i varje vårdplan. Utan tryggheten kan 

vårdandet hindras då människan blir oengagerad i sin vård. Att människan lever i en 

materiell och social värld betonas i dimensionen Övriga. Stöd och hjälp behöver människan 

ibland för att kunna leva ett normalt liv där specifika psykologiska, medicinska eller sociala 

insatser kan vara till stor hjälp i vardagen eller stöd i andra sektorer med bostadsfinansiering 

eller sysselsättning (Barker, 2001a). 

2.3.2 Empowerment  

De tre dimensionerna i människans personlighet behöver sjuksköterskor utforska och ta 

tillvara genom sina patienters livsberättelser. Varje dimension kräver patienters enskilda 

engagemang, för att sjuksköterskor skall kunna möta dessa patienters behov i vårdandet. Hur 

patienter tolkar sig själva, deras personliga problemlösningar men också deras personliga 

resurser bestäms av patienter själva. Detta utgör grunden i patienters livsberättelser. 

Patientens livsberättelse är hjärtat i empowerment. Finns det problem i livet kan det skapa 

begränsningar i patienters förmåga att fungera i deras vardag. När samhället eller 

familjemedlemmar tolkar patienters återkommande begränsningar i vardagen och livet, kan 

det tolkas att patienten då har ett funktionshinder. Vårdandet behöver främjas i form av en 

gränslös vård där kontinuitet och person-centrerad vård står i fokus (Barker, 2001a). 

Empowerment bestäms av människans berättelse av hennes levda erfarenhet och hennes 

personliga vetenskap, som innehåller hennes egen uppfattning om hennes resurser och 

hennes egen problemlösning. Sjuksköterskor behöver ge en vård där balans finns mellan 

patienter och deras närstående. Den egna berättelsen av människans erfarenheter är vad som 

utgör grunden för hennes överenskommelse med hennes liv. Det behöver skapas en förfrågan 

till samarbete med människan för att behålla integriteten i hennes livsberättelse. Genom att 

höra människans egna upplevelser av hennes livsresa kan sjuksköterskor redogöra för vad 
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hon behöver göra i hennes nuvarande form i livsstilen. Då kan en bearbetning hos patienter 

ske där hon bearbetar vad som skett och den förändring som sker just nu med hennes ångest 

(Barker, 2001b). 

2.4 Problemformulering  

Tidigare forskning beskriver hur patienter med beroendeproblematik upplever sig ha låg 

självkänsla, psykiska besvär som depression i kombination med ett beroende, samt att 

patienter upplever att de inte får en god vård av sjuksköterskor eller övrig vårdpersonal. 

Patienter berättar om sjuksköterskor som inte förstår deras problematik, att sjuksköterskor 

har en bristande kunskap generellt om beroendeproblematik samt en avsaknad av 

engagemang, men även att de upplever att sjuksköterskor har förutfattade meningar 

gentemot dem. Patienter med beroendeproblematik vårdas inte enbart inom psykiatrin med 

specialistkompetens, utan kan vårdas inom olika instanser där grundutbildad 

sjuksköterskekompetens erhålls, exempelvis akutmottagning men också allmän 

vårdavdelning. Som teoretiskt perspektiv har Phil Barkers (2001a) tidvattenmodell använts 

som utgångspunkt, då denna modell fokuserar på patienters egenvård. Barker vill lyfta att 

sjuksköterskor kan vårda sina patienter utifrån empowerment som är användbart i vården av 

patienter med alkoholberoende, då empowerment syftar till att hjälpa individen att stärka sig 

själv och sin självkänsla (Barker, 2001a). Eftersom tidigare forskning i detta arbete belyser 

patienters perspektiv av sin beroendeproblematik är det av intresse att undersöka mer om 

detta utifrån sjuksköterskors perspektiv. Nyttan med den ökade kunskapen om det berörda 

ämnet kan bidra till att sjuksköterskor kan främja sina patienters hälsa och således ge dem en 

god vård. Genom en ökad kunskap kring problemet kan risken för ett onödigt lidande hos 

patienter minimeras. Att utbilda sjuksköterskor inom alkohol och beroende samt tillämpa 

empowerment medverkar till nytta framtidsmässigt för sjuksköterskor och 

sjuksköterskeprofessionen. Empowerment kan även implementeras utifrån ett 

hälsofrämjande perspektiv, där empowerment beskrivs som självförstärkning, och 

människan ges möjlighet att erhålla styrka för att kunna hantera sin situation. Delaktighet är 

viktigt i empowerment där människan ger och får styrka till att kunna få tillit till sig själv och 

självmakt till att kunna påverka sitt liv och sin situation (Pellmer, Wramner & Wramner, 

2014). Det är betydelsefullt att belysa båda parter och möjliggöra för ökad förståelse och 

kunskap hos både sjuksköterskor och patienter. 

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

alkoholberoende. 
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4 METOD 

Metodavsnittet presenterar valet av metod som användes i detta examensarbete, hur 

datainsamling och urval utformades och en ingående beskrivning av Evans (2002) 

analysmetod. Vidare presenteras genomförande och dataanalys och avslutningsvis etiska 

överväganden som beaktats i arbetet.  

4.1 Val av metod 

Metoden som valdes var en litteraturstudie enligt Friberg (2012) med kvalitativ ansats då 

detta examensarbete ville belysa upplevelser. En kvalitativ ansats ansågs kunna bidra till en 

djupare inblick gällande det angivna syftet som var sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med alkoholberoende. Urval av artiklar genomfördes i vårdvetenskapliga databaser 

med fokus utifrån ett sjuksköterskeperspektiv. Evans (2002) beskrivande syntes tillämpades, 

som baserades på analyserat material, vilket innebar en textnära beskrivning av vad som 

visade sig i studierna utan att tolka. I den beskrivande syntesen förekom fyra analyssteg för 

att urskilja nyckelfynd, teman och subteman, vilket skulle svara an på syftet. Utvalda artiklar 

kvalitetgranskades i arbetet enligt Friberg (2012) med omformulerade frågor som skulle 

besvaras med ”ja” eller ”nej” för att få en så hög kvalité som möjligt. Egna värderingar eller 

tolkning togs i beaktning för att inte påverka detta arbetets resultat och de valda artiklarna 

höll validitet samt följde forskningsetiska principer. 

4.2 Datainsamling och urval 

Det som ingick i Evans (2002) första steg i processen var analysmetod, datamaterial, 

inklusions- och exklusionskriterier samt kvalitetsgranskning, vilket beskrivdes mer ingående 

under genomförande och dataanalys. I detta arbete valdes inklusionskriterier utifrån ett 

sjuksköterskeperspektiv med fokusering på beroendet – alkoholberoende som motiverades i 

bakgrunden. Inklusionskriterierna innehöll artiklar från år 2002–2017, akademiska 

journaler samt om artiklarna följde IMRAD. Avgränsningar gjordes avseende att se om Peer-

reviewed förekom i artiklarna, vilket innebar att artiklarna hade publicerats i vetenskapliga 

tidsskrifter samt ålder, då detta arbete syftar till vuxna personer från 18 år och uppåt. 

Datamaterialet samlades in genom sökningar av artiklar i databaserna CINAHL Plus, 

PubMed samt SweMed+. Sökord såsom ”alcohol dependence”, ”nurse-patient relationship”, 

”alcoholism”, ”qualitative” och ”nurse attitudes” användes och var i enlighet med Svensk 

MeSH och CINAHL Headings. Inklusionskriteriernas sökträffar innefattade bland annat 

”Addiction AND patients AND caring” och ”Alcohol AND hospital AND screening Routine”. 

Sökorden redovisas i form av sökmatris, se (Bilaga A). I en av artiklarna ingår 

distriktsjuksköterskor som deltagare i studien, denna artikel valdes då den var av relevans i 

förhållande till det angivna syftet samt att den kunde likställas med allmänsjuksköterskors 

upplevelser.  
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I detta arbete valdes 11 vårdvetenskapliga artiklar ut. Urvalet av artiklarna skulle vara baserat 

på vårdvetenskap och avse att undersöka det valda fenomenet. Exklusionskriterierna var 

kvantitativa data, patientperspektiv, läkarperspektiv samt vårdvetenskapliga artiklar skrivna 

innan år 2006. Detta valdes sedan bort då det inte fanns tillräckligt med relevanta artiklar 

och exklusionskriterierna blev därmed utökade till att omfatta artiklar skrivna från år 2002 

fram till år 2017.  I urvalet utefter sökträffarna valdes de artiklar ut som ansågs kunna 

besvara fenomenet vilket var sjuksköterskors upplevelser, genom att läsa artiklarnas abstract. 

Om abstract var av relevans lästes resultatet noggrant igenom för att kunna göra en 

uteslutning eller avgöra om artikeln var av relevans till arbetet och syftet. Om artikeln var av 

relevans genomgick den en kvalitetsgranskning utefter Friberg (2012). Artiklarna granskades 

med några frågor utifrån Fribergs (2012) kvalitetsgranskning som omformulerades för att 

passa detta arbete med frågor såsom; ”Finns det ett tydligt problem formulerat?”, ”Är syftet 

klart formulerat?”, ”Är metoden väl beskriven?”, ”Finns ett välformulerat resultat?” och 

”Finns det en tydlig diskussion?”. Samtliga frågor skulle bli besvarade med ”Ja” för att säkra 

artikelns kvalité. Samtliga 11 artiklar besvarades med ”Ja”, och sammanställdes därefter i en 

artikelmatris, se (Bilaga B). En sammanställning av kvalitetsgranskningen av Friberg (2012) 

ses i (Bilaga C). 

4.3 Dataanalys och genomförande 

Detta examensarbete skulle beskriva upplevelser ur ett sjuksköterskeperspektiv, därför 

valdes Evans (2002) beskrivande syntes som analysmetod. Att analysera artiklarnas 

resultatdelar utifrån en beskrivande syntes enligt Evans medförde en djupare förståelse för 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda alkoholberoende patienter. Detta eftersom det som 

analyserades var det som faktiskt beskrevs i artiklarna vilket innebar en mindre risk för 

feltolkning. De fyra analysstegen enligt Evans följdes i detta arbete med insamling av data, 

sammanställning av nyckelfynd, teman, subteman samt beskrivning av fenomen. Vid analys 

av de valda artiklarnas resultat, togs nyckelfynd ut ur resultatdelarna som var av relevans till 

arbetets syfte. Steg ett utifrån Evans (2002) omfattade insamling av datamaterial och 

sökning av artiklar. Artiklar valdes ut utifrån det insamlade materialet som ansågs kunna 

besvara syftet. Artiklarna lästes i steg ett både via dator samt utskriftsform, de lästes flera 

gånger för att på så vis få en tydlighet gällande artiklarnas innehåll. En sammanställning av 

artiklarna gjordes i en artikelmatris (Bilaga B) och för att enklare kunna följa matrisen 

genom analysen av artiklarna numrerades och färgmarkerades dem. I steg två identifierades 

nyckelfynd genom att datamaterialet sammanställdes utifrån artiklarnas resultat. I detta steg 

sammanställdes nyckelfynden i ett separat dokument med färgkoder och markeringar för att 

kunna skilja på de olika artiklarna men även för att kunna jämföra likheter och skillnader 

sinsemellan dem i relevans till syftet i examensarbetet. Nyckelfynden behöll det engelska 

språket för att således inte skapa tolkningar av texter. Analyssteg ges exempel på i Tabell 1 

nedan. I steg tre kunde denna sammanställning utifrån artiklarnas resultat urskilja två teman 

med tillhörande subteman i relevans till nyckelfynden, som sedan sammankopplades i steg 

fyra med beskrivning av vilka fenomen som funnits. De fenomen som visade sig var olika 

känslotillstånd i form av upplevelser såsom rädsla, otillräcklighet samt trygghet och redovisas 

i resultatet. 
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Nyckelfynd Tema Subtema 

”Most of the nurses were 
familiar with the 
recommendations about 
alcohol consumption issued by 
the Danish Health Authority, 
but not all nurses thought they 
had enough knowledge about 
the consequences of high 
alcohol consumption, which 
made them feel less confident 
about addressing patients’ 
alcohol consumption.” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utmaningar i vårdandet 

 
 
 
 
– Att uppleva rädsla  
 
– Upplevelser av otillräcklighet 

”Examples included if anything 
went missing, or if anything 
was damaged often the clients 
of the AOD unit were blamed. 
It is always “those patients or 
those alcoholics”, Daisy 
explained or you’ll hear “oh the 
alcoholics”, stated Brad.” 
 

 
 
 
– Att vara fördomsfull  
 

Tabell 1. Exempel på analyssteg enligt Evans (2002).                                                                                                                                                                                                                                  

4.4 Etiska överväganden  

Enligt Polit och Beck (2012) finns det etiska riktlinjer för att skydda den deltagande 

människan i en studie inom omvårdnadsforskning. Det innebär att forskaren ser till att 

behandla deltagarens information och uppgifter på ett respektfullt sätt. I en studie skall 

människan ha rätt till att frivilligt besluta om sitt deltagande och medverkande men även 

kunna avbryta studien utan att bli utsatt på något vis (Polit & Beck, 2012). Vid granskning av 

artiklarna valdes egna tolkningar och värderingar bort för att inte påverka resultatet i 

studien. Artiklarnas validitet stärktes av forskningsetiska principer, metoden kvalitativ 

ansats, publicerade tidskrifter samt att deltagande människor i olika studier haft informerat 

samtycke. Resultatet av examensarbetet är inte vinstdrivande och skall inte redovisas eller 

publiceras i ett allmänsyfte utan i ett utbildningssyfte för sjuksköterskeprogrammet på 

Mälardalens Högskola. Enligt CODEX (2016) innebär begreppet forskning 

utvecklingsmöjligheter och att generera kunskap på en teoretisk och vetenskapling nivå. 

Forskningen skall värna om de mänskliga rättigheterna vid etiska prövningar, vilket syftar till 

att bevara människans integritet och autonomi. Ett pålitligt förfarande i form av att inte 

fabricera, plagiera eller stjäla andra vetenskapliga material var en självklarhet där god 

sedvana i forskning bedrivs (CODEX, 2017). 
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5 RESULTAT 

I resultatet framkom två teman ur sjuksköterskors upplevelser som kunde kopplas samman 

med fem subteman, vilket illustrerades i Tabell 2 nedan. Subteman ”att uppleva rädsla”, 

”upplevelser av otillräcklighet” samt ”att vara fördomsfull” var upplevelser ur sjuksköterskors 

perspektiv som författarna kunde urskilja ur temat Utmaningar i vårdandet. ”Att vilja se 

sina patienter” samt ”när trygghet finns i yrkesrollen” var upplevelser ur sjuksköterskors 

perspektiv som författarna relaterade till temat Att finna möjligheter i vårdandet av 

patienter med alkoholberoende.   

 

 

Tabell 2. Teman med tillhörande subteman analyserade enligt Evans (2002). 

5.1 Utmaningar i vårdandet 

Alkoholberoende patienters problematik var både fysisk och psykisk vilket sjuksköterskor 

upplevde som att inte räcka till. Det framgick i resultatet att alkoholberoende patienter var 

svårhanterliga enligt sjuksköterskor och detta sågs därför som en utmaning i vårdandet. 

Sjuksköterskor saknade tillräckligt med kompetens gällande vad som utmärkte personer med 

alkoholberoende samt hade olika uppfattningar kring vad som utgjorde en riskfylld 

alkoholkonsumtion. I relevans till detta kunde författarna plocka ut subteman; att uppleva 

rädsla samt upplevelse av otillräcklighet. Sjuksköterskor uttryckte att patienter med 

beroende inte led av sjukdom, då beroendet var skapat av dessa patienter själva. Ett negativt 

tankesätt förekom hos sjuksköterskor såsom att det var alkoholberoende patienters eget fel 

att de hamnat i sin situation. Författarna kopplade detta till subtemat att vara fördomsfull. 

5.1.1 Att uppleva rädsla 

Då alkoholberoende patienters humör kunde svikta plötsligt, behövde sjuksköterskor vara 

uppmärksamma samt vara på sin vakt. Rädsla upplevde sjuksköterskor när de ständigt 

behövde övervaka sina patienter på grund av att dessa patienter inte var vid sina sinnens 

fulla bruk. Vid oövervakade tillfällen på avdelning kunde alkoholberoende patienter få för sig 

att stiga ur sina sängar, varpå de kunde ramla och skada sig. Sjuksköterskor beskrev att de 

upplevde rädsla för att deras patienter skulle göra sig illa under deras ansvar, särskilt 

upplevde sjuksköterskor rädsla när de hade andra patienter att övervaka samtidigt. Rädslan 

hos sjuksköterskor bidrog även till en osäkerhet och frustration där sjuksköterskor uttryckte 

Tema Subtema 

Utmaningar i vårdandet – Att uppleva rädsla 

– Upplevelser av otillräcklighet 

– Att vara fördomsfull 

Att finna möjligheter i vårdandet – Att vilja se personen bakom beroendet 

– När trygghet finns i yrkesrollen 
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att de var upp till deras patienter hur de ville leva sina liv (Neville & Roan, 2014; Bettancourt 

Ortega & Arena Ventura, 2013).   

Safety was a paramount nursing concern. Statements of fear and apprehension and reporting 

a need to protect themselves from physical harm were stated. Nurses reported that patients 

could be aggressive and potentially threatening, thus providing a rationale for the negative 

views of some nurses toward caring for these patients (Neville & Roan, 2014, s. 342.)  

Alkoholberoende patienter hamnade ofta i samma vanor som tidigare enligt sjuksköterskor 

och dessa patienter uppskattade sällan vården som de erbjudits. Till följd av detta uttryckte 

sjuksköterskor att patienters återfall i alkoholberoendet ingav upplevelser av rädsla för att 

misslyckas med vården av dessa patienter. Sjuksköterskor upplevde även rädsla i form av att 

inte kunna hantera eventuella situationer som kunde uppstå i mötet med alkoholberoende 

patienter, varpå sjuksköterskors förhållningssätt kunde komma att påverkas (Bettancourt 

Ortega & Arena Ventura, 2013; Groves, Pick, Davis, Cloudestley, Cooke, Forsythe & Pilling, 

2010; Johansson & Wiklund Gustin, 2015; Neville & Roan, 2014; Wadell & Skärsäter, 2007). 

5.1.2 Upplevelser av otillräcklighet 

I vårdandet av patienter med alkoholberoende beskrev sjuksköterskor att de upplevde sig 

otillräckliga för att de inte kunde tillbringa tillräckligt mycket tid med sina patienter. Med ont 

om tid för patienter upplevde sjuksköterskor svårigheter kring att uppmuntra sina patienter 

med motiverande samtal gällande att ändra sina levnads- och alkoholvanor. Sjuksköterskor 

hade därför önskemål om mer kontinuitet i vårdandet av sina patienter för att kunna ge dem 

en god vård (Matukaitis Broyles, Kraemer, Sevick, Price & Gordon, 2012; Hellum, 

Bjerregaard & Søgaard Nielsen, 2016). Alkoholberoende patienter var ofta manipulativa 

enligt sjuksköterskor, där utåtagerande beteende från dessa patienter gjorde att 

sjuksköterskor hade upplevelser av otillräcklighet i sitt vårdande. Det framkom av 

sjuksköterskor att de rekommenderade riktlinjerna för alkoholkonsumtion sällan 

accepterades av patienter, varpå de otillräckliga tankarna infann sig hos sjuksköterkor. 

Patienter kunde bli aggressiva till följd av deras abstinensbesvär, vilket sjuksköterskor 

upplevde som otillräcklighet (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 2013; Hutchings et al., 

2006). 

Nurses feel uncertain when caring for patients with abstinence syndrome because they to 

know how it will present and what will happen; they suffer as they anticipate the results of the 

situation (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 2013, s. 1383.) 

Sjuksköterskor upplevde en besvikelse i sitt vårdande av patienter med alkoholproblematik 

på grund av att sjuksköterskor hade en bristfällig kunskap om alkoholberoende. Den 

bristfälliga kunskapen sjuksköterskor upplevde gällde deras egen kompetens samt vad den 

egna professionens skyldigheter och ansvar var gällande alkoholmissbruk. Sjuksköterskor 

uppgav även att de saknade alkoholrelaterad kompetens kring hanteringen av patienter med 

en ohälsosam alkoholkonsumtion (Lovi & Barr, 2009; Neville & Roan, 2014; Matukaitis 

Broyles et al., 2012; Hellum et al., 2016). I en studie fanns rekommendationer kring 

alkoholkonsumtion enligt det Danska Hälsoverket som sjuksköterskor kände till, dock 

upplevde sjuksköterskor en avsaknad av kunskap om de konsekvenser som kunde uppstå till 

följd av alkoholmissbruk (Hellum et al., 2016). För att undvika en ohälsosam 
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alkoholkonsumtion ansåg sjuksköterskor att det borde finnas mer specifika riktlinjer kring 

det berörda ämnet samt att det krävdes specialiserad kompetens inom området och stöd från 

missbruks- och beroendeenheter. Sjuksköterskor beskrev även att de upplevde en avsaknad 

av god kunskap gällande att kommunicera med sina patienter om alkohol, vilket utgjorde ett 

hinder i deras vårdande av patienter med alkoholproblematik. Sjuksköterskor beskrev en 

avsaknad av utbildning inom alkohol, vilket kunde medföra att alkoholberoende patienter 

lågprioriterades inom Hälso- och sjukvården av sjuksköterskor (Neville & Roan, 2014; Lock, 

Kaner, Lamont & Bond, 2002; Hellum et al., 2016 & Wadell & Skärsäter, 2007). 

5.1.3 Att vara fördomsfull 

Sjuksköterskor på en alkohol- och drogenhet hade vissa generaliserade upplevelser kring vad 

som utgjorde ett beroende och hur patienter med beroende uppträdde (Lovi & Barr, 2009; 

Neville & Roan, 2014). Ibland upplevde sjuksköterskor extrema reaktioner från sina patienter 

vid samtal om alkohol, då patienter uppträdde hotfullt. Denna erfarenhet beskrev 

sjuksköterskor hade gjort att de fått en fördomsfull syn på alkoholberoende patienter. Det var 

vanligt att sjuksköterskor hade fördomar om sina patienter med alkoholberoende, 

sjuksköterskor menade att de kunde se på patienters utseende om de hade 

missbruksproblematik. Det var också mer acceptabelt bland sjuksköterskor att manliga 

patienter konsumerade alkohol och sjuksköterskor hade därför förutfattade meningar om 

kvinnliga patienter som de menade dolde sin alkoholkonsumtion. Att konsumera alkohol på 

en riskfylld nivå ansågs likadant som att ha alkoholproblem enligt sjuksköterskor och de 

bedömde dessa patienter som ”alkoholister”. De uttryckte även att dessa patienter inte borde 

få hjälp av sjukhusen eftersom dessa patienter upplevdes som otäcka personer. 

Sjuksköterskor upplevde att deras patienter ibland inte talade sanning gällande sin 

alkoholkonsumtion och frågor om alkohol kunde göra patienter upprörda, vilket resulterade i 

att det skapades en negativ effekt i vårdandet. Sjuksköterskors förhållningssätt gentemot 

äldre patienter var även fördomsfullt, då de ansåg att äldre patienter hade en egen vilja 

gällande hur mycket alkohol de ville konsumera. Trots tydliga skäl för att diskutera patienters 

alkoholvanor undveks detta (Hellum et al., 2016; Hutchings et al., 2006; Neville & Roan, 

2014).  

It was felt that some older people, particularly women or 'little old ladies' might find it hard to 

'admit' to drinking and would sometimes completely deny drinking at all even if they were 

'smelling of alcohol'. (Hutchings et al., 2006, s. 28.) 

Reaktioner såsom otrevligt och hotfullt bemötande kunde uppstå hos patienter till följd av 

deras alkoholmissbruk, vilket hade gjort att sjuksköterskor upplevt sig skrämda av dessa 

patienter. Detta bidrog till negativa attityder och minskad motivation till att arbeta med 

missbruksproblematik hos sjuksköterskor, med följden att sjuksköterskor inte såg sina 

patienter. Det synliggjordes i en av artiklarna i form av citat, att ett negativt handlingssätt 

gentemot patienter fanns hos sjuksköterskor, då de såg ner på sina patienter som 

självdestruktiva offer. Detta medförde att alkoholberoende patienter ofta jämfördes med 

andra patienter som led av exempelvis psykiska sjukdomar. Sjuksköterskor upplevde att 

patienters beteende var en konsekvens av deras beroende, att det styrde patienters attityder. 

De upplevde även att patienter med alkoholberoende var oförutsägbara personer och 
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sjuksköterskors fördomsfulla syn gjorde därför att de saknade uppfattning om deras 

patienters beroende och lidande. Hos sjuksköterskor förekom det även upplevelser av 

förutfattade meningar gällande dessa patienter kring att diskutera alkohol, dessa patienter 

blev ofta indelade i grupper efter deras konsumtionsnivå (Groves et al., 2010; Johansson & 

Wiklund Gustin, 2015; Neville & Roan, 2014; Lock et al., 2002; Wadell & Skärsäter, 2007). 

5.2 Att finna möjligheter i vårdandet 

Sjuksköterskor med en positiv attityd hade en förmåga att kunna se samband och orsaker till 

sina patienters missbruk. Resultatet fann att dessa sjuksköterskor kunde finna möjligheter 

för sina patienter genom sin erfarenhet, motivation och medkänsla. Relaterat till detta kunde 

subteman plockas ut som innebar att vilja se sina patienter och när trygghet finns i 

yrkesrollen. 

5.2.1 Att vilja se sina patienter 

Sjuksköterskor som såg helhetsintrycket och inte enbart symtomen upplevdes främja sina 

patienters hälsa. Sjuksköterskor upplevde att vården var till för alla människor oavsett 

sjukdomar eller missbruk och för att se samt hjälpa sina patienter på ett professionellt sätt 

var det av stor vikt att sjuksköterskor åsidosatte sina egna upplevelser och tankar (Johansson 

& Wiklund Gustin, 2015; Neville & Roan, 2014).  

I don’t judge people. Therefore, I have the same feelings/ thoughts about all my patients. I 

advocate for all of my patients, no matter what their reason for admissions may be. Patients 

with substance abuse/dependence need my help just as much as an orthopedic patient or 

stroke patient without substance abuse problems (Neville & Roan, 2014, s. 342.)  

Varför patienter missbrukar alkohol var något sjuksköterskor inte kunde förklara. Det blev 

dock lättare att ta del av patienters unika livssituation och vad de hade för specifika behov 

när sjuksköterskor visade sina patienter empati och medkänsla. Att inge patienter trygghet 

och visa förståelse var en självklarhet för sjuksköterskor, då deras patienter ofta återföll i sitt 

beroende och kom tillbaka till avdelningen. Genom detta sätt stod sjuksköterskor upp för 

sina patienter så att dessa patienter kunde vara trygga på avdelningen (Lovi & Barr, 2009; 

Wadell & Skärsäter, 2007). Sjuksköterskor försökte uppmuntra patienter att ta tillvara på 

sina inre resurser och styrkor. Det var viktigt att sjuksköterskor såg helhetsbilden av sina 

patienter, vilket bidrog till en ökad insikt för dessa patienters befintliga livssituation och 

beroende. Sjuksköterskor upplevde dock att det krävdes mer specifik utbildning inom alkohol 

och beroende för att kunna genomföra detta (Jonsson, Ottosson & Berndtsson, 2013; Lock et 

al., 2002).  

5.2.2 När trygghet finns i yrkesrollen 

Alkohol upplevdes av sjuksköterskor som ett svårt och tabubelagt ämne att samtala kring, 

trots att Hälso- och sjukvården hade generella riktlinjer om alkohol och vad som räknades 
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som en riskfylld konsumtion. För att kunna identifiera om patienters alkoholkonsumtion var 

ohälsosam ställde sjuksköterskor allmänna livsstilsfrågor som var alkoholrelaterade till sina 

patienter. Sjuksköterskor föredrog samtal med öppna frågor då de upplevde att dessa frågor 

var viktiga för att få en helhetsbild av sina patienter. Det krävdes en god erfarenhet och 

skicklighet hos sjuksköterskor för att kunna bemöta sina patienters livsberättelser. Att 

uppleva sig trygg i sin yrkesroll upplevdes som en säkerhet hos sjuksköterskor när de 

samtalade med sina patienter om alkohol. Tryggheten infann sig hos sjuksköterskor när en 

god följsamhet hade etablerats med deras patienter och samtalen upplevdes då lättare att 

genomföra (Jonsson et al., 2013; Lock et al., 2002; Wadell & Skärsäter, 2007).  

The nurses considered it important that they help the patient gain insight into his or her 

alcohol abuse, motivate him or her to stop drinking, and encourage the patient to comply with 

the treatment (Wadell & Skärsäter, 2007, s. 1132.)     

Sjuksköterskor upplevde även att tryggheten de hade i sin yrkesroll bidrog till att 

sjuksköterskor lättare kunde förklara och förmedla de förändringar som deras patienter 

behövde göra för att förbättra sitt hälsotillstånd. Tryggheten som sjuksköterskor upplevde 

medförde också att de kunde använda sig av konfrontation för att uppmana sina patienter att 

minska sin alkoholkonsumtion, ta eget ansvar samt försöka sluta med sitt missbruk (Jonsson 

et al., 2013; Wadell & Skärsäter, 2007).  

6 DISKUSSION  

I detta examensarbete var syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med alkoholberoende. Resultatet baserades på två teman; utmaningar i vårdandet 

samt att finna möjligheter i vårdandet med tillhörande subteman; att uppleva rädsla, 

upplevelser av otillräcklighet, att vara fördomsfull, att vilja se sina patienter samt när 

trygghet finns i yrkesrollen. Diskussionsdelen inbegrep diskussion kring valet av metod, 

resultat, forskningsetiska synpunkter, förslag till fortsatt forskning samt slutsatser.  

6.1 Metoddiskussion  

Detta arbete var en litteraturstudie enligt Friberg (2012), där 11 kvalitativa vårdvetenskapliga 

artiklar analyserades enligt Evans (2002) analysmodell med fyra steg. Beskrivande syntes 

ansågs lämpligast relaterat till syftet då det var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter med alkoholberoende. Syftet hölls alltid i åtanke vid läsning av artiklarnas 

resultat för att vara så textnära som möjligt och för att kunna urskilja de rätta nyckelfynden 

relevanta för syftet med arbetet. Inklusionskriterier och exklusionskriterier gjorde att mer 

relevanta artiklar hittades för att kunna få det angivna syftet besvarat. Patientperspektiv och 

läkarperspektiv hittades vid artikelsökningar liksom kvantitativa data, varpå dessa ingick i 

exklusionskriterier då de inte ansågs kunna svara an på syftet. Distriktssjuksköterskor fanns 
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med i en artikel som togs med i resultatet, vilket författarna ansåg var av betydelse i 

förhållande till syftet med examensarbetet då artikel likställdes med allmänsjuksköterskor. 

Artikeln publicerades i tidsskriften Nordic Journal of Nursing och valdes då ett 

vårdvetenskapligt perspektiv från det nordiska vårdsamhället representerades i artikeln, 

vilket ansågs vara vårdvetenskapligt lämpligt.  De utvalda artiklar som granskats speglades 

från länder såsom Storbritannien, Australien, USA och Sverige, vilket författarna ansågs 

bredda perspektivet. Författarna har granskat 11 kvalitativa vårdvetenskapliga artiklar för att 

få mer validitet i resultatet, då en del artiklar var äldre än 10 år. Fler artiklar vore önskvärt, 

dock fann författarna lite forskning utifrån sjuksköterskeperspektivet. Tidsspannet utökades 

därför från årtalen 2006–2017 till 2002–2017 för att på så vis bättre kunna svara an på 

syftet. För att fånga upp upplevelser ansågs Evans analysmetod vara mest lämplig, då 

metoden utgår från att vara textnära och inte tolkande. Vissa svårigheter fanns att formulera 

teman och subteman då författarna önskade minimera användandet av tolkning. Svårigheter 

fanns även i sökningen av relevanta artiklar samt att fånga upp de upplevelser som 

sjuksköterskor uttryckte. När relevanta sökord hade formulerats blev sökträffarna till antalet 

få, mellan en och 31 träffar, vilket kan ses som rätt val av sökord. Viss del av 

sekundärsökningar gjordes, där författarna utgick från referenslistor från artiklar som 

bedömts relevanta till syftet, för att finna lämpliga sökord och genom detta upptäcka fler 

användbara artiklar till arbetet.  

Polit och Beck (2012) beskrev begreppet giltighet som en strävan efter konkret definition av 

det som arbetet skulle mäta. Begreppet giltighet användes för att utvärdera den valda 

metoden samt att det insamlade datamaterialet var av relevans för att kunna besvara syftet 

med arbetet. Giltigheten i arbetet påverkades av analysmetoden, urval av datamaterial och 

datainsamling (Polit & Beck, 2012). Detta arbete belyser sjuksköterskors upplevelser och 

datamaterialet analyserades i enlighet med Evans (2002) analysmetod i fyra analyssteg med 

identifiering av nyckelfynd, teman och subteman. Det analyserade materialet svarade an på 

syftet och arbetet bedömdes därför vara giltigt. Metoden för arbetet var en litteraturstudie 

med kvalitativ ansats enligt Friberg (2012). Arbetets syfte var att beskriva upplevelser från ett 

sjuksköterskeperspektiv och för att fånga upp upplevelser ansågs Evans analysmetod vara 

mest lämplig då metoden utgick från att vara textnära och inte tolkande. En studies 

tillförlitlighet baserades på om studiens resultat kunde uppnås om samma procedur 

genomfördes igen under likartade förhållanden (Polit & Beck, 2012). Författarna har 

beskrivit arbetets genomgång för att på så vis försöka stärka tillförlitligheten i arbetet, att 

någon annan skall kunna uppnå lika resultat genom liknande arbetsprocedur som använts i 

detta arbete. Polit och Beck (2012) menar att en studies överförbarhet grundar sig i om 

studien går att överföra till andra populationer och miljöer. I detta arbete inhämtades 

datamaterial till resultatet från populationer såsom sjuksköterskor inom olika vårdinstanser 

däribland vårdavdelning, beroendeenhet samt vårdcentral. Detta tyder på att arbetet var 

överförbart och kan ha betydelse för andra populationer med sjuksköterskor som möter 

patienter med annan beroendeproblematik än alkohol.   

Styrkorna i detta arbete var att alla artiklar var akademiska, Peer-reviewed, kvalitativa och 

giltiga. Svagheter i arbetet var att lite forskning fanns kring det berörda ämnet varpå äldre 

artiklar användes. Detta examensarbete har byggts på kommunikation mellan författarna där 

hänsyn tagits till varandras åsikter och tankar kring arbetet. Vidare anser författarna att det 
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varit en fördel att vara två personer, där reflektion kunnat uppstå och diskussioner kunnat 

föra arbetet framåt för utveckling. Texten har kunnat bli analyserad och granskad av 

författarna tillsammans och enskilt där nya idéer med förslag på förbättring kunnat uppstå 

samt korrektioner av texten. Författarna anser därmed att det ökade arbetets kvalité. 

Kommunikation mellan författarna har genomförts på tu man hand där författarna läst 

artiklar och reflekterat samt skrivit tillsammans. Författarna har även kommunicerat via 

internet med sociala plattformar såsom Google Documents och Messenger likaså via 

telefonsamtal när inte tillfälle funnits till att träffas på plats.  

6.2 Resultatdiskussion  

I resultatet framkom det att sjuksköterskor upplevde rädsla och otillräcklighet i sitt vårdande 

av alkoholberoende patienter. Sjuksköterskor kunde inte förutse om patienter skulle bli 

utåtagerande gentemot dem. Alkoholberoende patienters beteenden kunde skifta och de 

upplevdes som oförutsägbara och komplicerade enligt sjuksköterskor (Bettancourt Ortega & 

Arena Ventura, 2013; Groves et al., 2010; Johansson & Wiklund Gustin, 2015; Neville & 

Roan, 2014; Hutchings et al., 2006). I relation till detta menar Barker (2001a) på att det är 

viktigt att patienter får en förståelse för sin problematik. Det finns tre dimensioner i 

personligheten som omfattar att bevara välbefinnande och hälsa samt att lidandet lindras. 

Att vara beroende liknas vid att genomgå en svår tidsepisod i livet (Barker, 2001a). Wiklund 

(2008) beskriver att personer med beroende eller missbruk innehar låga ambitioner med en 

bristfällig självkänsla där ensamhet blir en konsekvens. Denna ensamhet hos patienter med 

alkoholberoende kan jämföras med en livskris som beskrivs i tidvattenmodellen i 

bakgrunden (Wiklund, 2008; Barker, 2001a). För att motverka sjuksköterskors negativa 

upplevelser av vård för sina patienter är det viktigt att de ser de unika personerna. Att de ser 

helheten bakom patienter och deras dimensioner och inte enbart beroendet som dessa 

patienter innehar. Patienter behöver få bekräftelse från sjuksköterskor gällande sina tankar 

och upplevelser i livet. För att undvika patienters utåtagerande beteenden behöver 

sjuksköterskor tillmötesgå sina patienter. Att föra en dialog med avseende att deras patienter 

är delaktiga i beslut gällande sin vård utifrån specifika behov anses väsentligt.  

Resultatet visade att sjuksköterskor som främjade sina patienters hälsa såg helhetsintrycket. 

Att möta patienter med empati och förståelse för beroendeproblematiken skapade en 

vårdande relation sinsemellan sjuksköterskor och patienter. Det upplevdes lättare att få en 

djupare inblick av beroendet genom att inte vara fördomsfull samt viljan att se det unika i 

patienter (Lovi & Barr, 2009; Wadell & Skärsäter, 2007). Detta kopplas samman med Barker 

(2001a), då kontinuitet, visad hänsyn och en fördjupad inblick för patienter skapar trygghet i 

vårdrelationen. Då det kan förekomma många hinder i beroendet är det av stor vikt att 

empowerment tillämpas. Sjuksköterskor bör se till att patienter får styra över sina liv 

självständigt, att de ses som subjekt istället för objekt (Barker, 2001a). Begreppet 

empowerment härstammar från USA och syftar till att värna om människors 

självbestämmande (Pellmer, Wramner & Wramner, 2012). Detta relaterades till att det 

krävdes en god förmåga och kompetens hos sjuksköterskor för att få fram helhetsintrycket av 

patienter. Trots att vissa förlägenheter gällande alkoholrelaterade samtal förekom, ingav 
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tryggheten hos sjuksköterskor en säkerhet. En betydande faktor för patienters hälsa och 

lidande var trygghetskänslan (Jonsson et al., 2013; Lock et al., 2002; Wadell & Skärsäter, 

2007). Trots att sjuksköterskor upplevde fler negativa aspekter av alkoholberoende och 

beroendeproblematik generellt, vilket visade sig i resultatet, var det av stor vikt att belysa de 

positiva aspekterna. Dessa bidrog nämligen till förbättring och en säkrare vård av patienter.  

I resultatet framgick det att specifika riktlinjer gällande alkoholkonsumtion och 

alkoholberoende förekom, dock saknade sjuksköterskor kunskap. De önskade mer utbildning 

inom det berörda ämnet för att kunna erhålla patienter en god vård. Sjuksköterskors 

förhållningssätt kunde påverkas utifrån deras tankar och upplevelser kring alkoholberoende 

patienter. Det förekom en ovisshet kring sjuksköterskors roll, deras kompetens samt vilka 

skyldigheter professionen hade gällande alkoholberoende och missbruk. Sjuksköterskor 

upplevde att de hade bristfällig kunskap om patienters uppföranden på grund av patienters 

fientliga attityder. Detta bidrog till att en inskränkt syn skapades hos sjuksköterskor och 

deras motivation till att arbeta med beroendeproblematik minimerades (Lovi & Barr, 2009; 

Neville & Roan, 2014; Matukaitis Broyles et al., 2012; Hellum et al., 2016; Hutchings et al., 

2006).  

Tidigare forskning visar att alkoholen kan utlösa både kort- och långsiktiga skador och det är 

inte bara patienter som drabbas utan även deras närstående. Alkohol ses som en stor 

riskfaktor som kan orsaka stora konsekvenser för människors liv och hälsotillstånd (WHO, 

2010). Forskningen visar på att patienter i samband med alkoholberoende ofta har annan 

problematik såsom psykiska besvär i form av ångest eller depression. Aktuella 

behandlingsmetoder samt rådgivning förekommer i tidigare forskning och sker i samråd med 

andra aktörer. Patienter anser att behandlingen är väl fungerande när de etablerat en god 

relation till sjuksköterskor och övrig vårdpersonal. Finns en god relation skapas en acceptans 

och trygghetskänsla hos patienter, vilket underlättar deras vård. Dock utger patienter starka 

åsikter kring sjuksköterskors kunskaper om alkohol och beroende samt hur sjuksköterskor 

bemöter dem (Nordfjaern et al., 2009; Field et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde att det 

krävdes kunnighet av att vårda alkoholberoende patienter, vilket påverkade och styrde 

patienters vård och behandling. Den bristande kunskapen sjuksköterskor upplevde innebar 

en avsaknad av praktisk erfarenhet kring alkoholberoende såsom att kommunicera med 

patienter. Det förekom olika orsaker till varför sjuksköterskor upplevde svårigheter gällande 

att samtala om alkohol med sina patienter. Ofta handlade det om att det förekom skillnad i 

att samtala kring alkohol, beroende på om patienter var män eller kvinnor. Det handlade 

även om att dessa sjuksköterskor själva tyckte om att konsumera alkohol. Det ansågs därför 

inte aktuellt att sjuksköterskor gav professionell rådgivning till patienter om deras 

alkoholvanor. Sjuksköterskor uppgav att alkoholrelaterade samtal kunde upplevas som 

inkräktande och förolämpande för vissa patienter, därför behövde sjuksköterskor bygga en 

tillitsfull relation med sina patienter för att kunna föra en konversation om alkohol. De goda 

samtal som sjuksköterskor ville inleda med sina patienter framförde krav på skicklighet i att 

föra en god dialog, där det första mötet var väldigt viktigt (Johansson & Wiklund Gustin, 

2015; Wadell & Skärsäter, 2007).  För att kunna kommunicera med sina patienter ansåg 

författarna av detta arbete att en trygg och förtroende relation borde skapas mellan 

sjuksköterskor och patienter. I resultatet kunde författarna urskilja att goda samtal och 

relationer med patienter var betydande enligt sjuksköterskor för att vårdplaneringen och 
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samverkan med andra aktörer såsom psykiatrin eller andra specialister skulle fungera väl. 

Utifrån resultatet och tidigare forskning behövs en bättre utbildning gällande alkohol och 

beroende överlag för att erhålla en god kvalité inom vården. Tidvattenmodellen (Barker, 

2001) som belyser patienters egna resurser och berättelser kan implementeras inom vård av 

patienter med alkoholberoende då empowerment hos patienter kan få positiva konsekvenser 

i deras tillfriskande från alkoholberoende. Sjuksköterskans profession omfattar även att 

arbeta hälsofrämjande och bevara patientens hälsa. Empowerment kan därför även 

implementeras i vårdande samtal ur ett hälsofrämjande perspektiv (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2014). Vid mötet med patienter behöver ett vårdande samtal etableras där 

patienter får belysa sin historia och på så vis kan problem hos patienter formuleras. 

Ändamålet med det vårdande samtalet är genom problemformuleringen, där får patienter 

möjlighet att sätta ord på sitt lidande. Motiverande och vårdande samtal i kombination med 

att se till personen bakom missbruket samt att göra patienter delaktiga i att fatta sitt egna 

beslut i deras behandling kan få ett gott resultat (Wiklund, 2009). Kontakt med patienter 

med ett alkoholberoende förekommer inom alla vårdinstanser, därför har sjuksköterskor ett 

ansvar att säkerställa och uppdatera sin kompetens (SFF, 2014). Sjuksköterskor har nytta av 

resultatet i studien för att medvetandegöra deras egen förförståelse i kontakt med patienter 

och därav kunna erhålla bättre förutsättningar i vårdandet. 

Något som genomsyrade alla artiklarna i detta examensarbete var sjuksköterskors 

förutfattade meningar gentemot alkoholberoende patienter. I resultatet framgick det att 

dessa förutfattade meningar grundade sig i alkoholberoende patienters uppförande och 

förhållningssätt. Sjuksköterskor upplevde obehagskänslor inför möten med sina patienter 

varpå dessa patienter blev dömda i form av att sjuksköterskor såg ned på dem. Det 

alkoholberoende som patienter led av upplevdes vara problematiskt enligt sjuksköterskor, 

som antydde att dessa patienter förstörde för sig själva, sina närstående och sina egna liv i 

allmänhet. Hur pass stor inverkan beroendet faktiskt hade på patienter hade sjuksköterskor 

inte kommit till insikt om, vilket medförde brister i vårdandet, brist vid identifiering av en 

riskfylld alkoholkonsumtion samt en minskad medkänsla för patienters lidande. 

Sjuksköterskors bemötande gentemot alkoholberoende patienter överensstämde inte alltid i 

enlighet med ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, som innebar att respekt och lyhördhet 

skulle uppvisas inom professionen. Det ansvar sjuksköterskor hade omfattade att hålla sig 

uppdaterade inom den senaste forskningen samt hur de utövade sina färdigheter och 

kompetens. Genom att sjuksköterskors fördomar gentemot alkoholberoende patienter 

påverkade deras bemötande och i sin tur vården av dessa patienter var det därmed i strid mot 

den etiska koden (SFF, 2014). Sjuksköterskor hade upplevelser kring hur patienters beroende 

yttrade sig och varför. Det stora ansvaret som sjuksköterskor hade för dessa alkoholberoende 

patienter ingav en del negativa tankar då de upplevde att deras patienter inte hanterade den 

omsorg de gav på ett respektfullt sätt. Tidigare erfarenheter och upplysningar hos 

sjuksköterskor ingav oroväckande upplevelser kring deras förhållningssätt gentemot 

patienter med alkoholberoende. Detta relaterades till Hälso- och sjukvårdslag (SFS 1982:763) 

§ 2, som menade att individers dignitet beaktas med hänsyn, då vård skulle bedrivas med en 

god kvalitet där autonomin tillgodosågs. Alla människor oavsett sjukdomar och befintlig 

levnadssituation ansågs ha samma värde. Detta tyder på att det krävs uppoffringar av 
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sjuksköterskor för att motarbeta den fördomsfulla synen som råder inom vården av 

alkoholberoende patienter.    

I resultatet förekom det att sjuksköterskor hoppades på fler alternativ med tillhörande 

utbildning och praktiska övningar i framtiden för att tillgodose sina patienters vård. Enligt 

dessa sjuksköterskor skulle vissa patienter oavsett vad alltid ge företräde åt alkoholen, de var 

därför inte mottagliga för den vård som erbjöds. Det sjuksköterskor kunde göra var att 

uppmuntra och informera sina patienter om hur alkoholen inverkar i kroppen samt de 

skadliga konsekvenserna som kunde uppstå till följd av missbruk. Dock kunde sjuksköterskor 

aldrig tvinga deras patienter till att reformera, utan det var helt och hållet patienter som hade 

den avgörande makten om sitt missbruk och befintliga situation (Lock et al., 2002; 

Bettancourt Ortega et al., 2013; Hutchings et al., 2006; Matukaitis Broyles et al., 2012).  

Utifrån fynden i arbetet kopplat till det teoretiska perspektivet samt tidigare forskning har en 

ny förståelse etablerats. Förståelsen kan bidra till allmänsjuksköterskors arbete genom att en 

god samverkan sinsemellan sjuksköterskor och patienter skapas. Detta leder till en relation 

uppbyggd på gemenskap och tilltro. Den nya förståelsen innebär att sjuksköterskor bör ha ett 

humanistiskt förhållningssätt och kännedom om beroendeproblematik. Målet för 

sjuksköterskor är lindring av psykiska påfrestningar, lindring av lidande samt att värna om 

patienters välbefinnande, integritet och autonomi. Detta har även betydelse för patienters 

rätt till lika god vård enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) och i enlighet med 

Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763). Det är också av betydelse för blivande 

sjuksköterskors utbildning då resultatet visade att sjuksköterskors bemötande kunde 

relateras till utbildningsbrister och avsaknad av erfarenhet inom beroendevård hos dem. 

Syftet med arbetet är av relevans för framtida sjuksköterskor under utbildning, liksom 

färdigutbildade sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, psykologer och andra yrkesgrupper 

som kommer i kontakt med patienter med beroendeproblematik.  

6.3 Etikdiskussion  

Ett möjligt problem som kan uppstå vid översättning från engelska till svenska vid 

granskning av artiklarna är att missförstånd och tolkning ligger till grund varpå författarna 

har läst artiklarna noga flera gånger för att säkerställa att inte missförstånd uppstått och 

därmed kunna stärka arbetet. Författarnas egen förförståelse kring det berörda syftet har 

lagts åt sidan för att inte resultatet skall kunna misstolkas eller vinklas. Friberg (2012) 

beskriver att vid en litteraturstudie bör författarna vara kritiska vid granskning och artiklars 

urval för att de inte ska bli selektivt valda till att stärka den egna ståndpunkten hos 

författarna. Därav har ett kritiskt förhållningssätt använts i detta arbete vid urvalet av 

artiklar. Förförståelsen hos forskare bör tas i särskilt beaktande vid forskning kring området, 

då generalisering förekommer i resultatet av arbetet.  

Artiklar som ligger till grund för resultatet har alla blivit Peer-reviewed som ingick i 

inklusionskriterier för vald metod vilket innebär att de har granskats inom olika nivåer, 

däribland i en etisk kommitté samt av oberoende personer, vilket säkerställer värdet i arbetet 

(CODEX, 2017).  
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Författarna har i detta arbete valt artiklar som blivit etiskt granskade, ”Peer-Reviewed”, där 

studierna i artiklarna har godkänts av en internationell kommitté för etiska överväganden 

innan artiklarna blivit publicerade. Det innebär också att de personer som ställt upp för 

intervjuer i artiklarna givit sitt godkännande till publicering och att de kunnat avsluta sitt 

medverkande till studierna. Forskarna som publicerat artiklarna skall ha behandlat 

deltagarnas identiteter på ett respektfullt vis vilket också gör att författarna känner sig trygga 

med valet av artiklar till arbetet. Förhoppningen med examensarbetet är att det skall kunna 

användas i utbildningssyfte och inte vara vinstdrivande. Då författarna i detta arbete funnit 

lite forskning i det berörda ämnet har det varit av stor vikt för författarna att inte läsa tidigare 

studenters arbeten om det berörda ämnet, för att minska risken för plagiering. Artiklarna 

som valts till arbetet har varit av kvalitativ ansats vilket stärkt syftet med arbetet som är en 

kvalitativ studie. 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Författarna fann vid artikelsökningar lite relevant forskning kring det berörda ämnet. 

Avgränsningen med artiklar som var över 10 år gamla kan ifrågasättas, varpå författarna i 

detta arbete menar att den forskning som finns inte var tillräcklig och detta råder till mer 

forskning i det berörda ämnet. Genusperspektiv ur män och kvinnors upplevelser är att 

föredra då generalisering bör avskaffas, varpå författarna önskar mer forskning i detta ämne. 

Resultatet har väckt funderingar kring varför stigmatisering är så vanligt förekommande 

inom vården och att det bör implementeras en tydlighet kring sjuksköterskors egen 

förförståelse och förhållningssätt kring alkoholberoende patienter samt även 

beroendepatienter överlag redan under sjuksköterskeutbildningen.  

Då resultatet fann att det hos sjuksköterskor fanns en avsaknad i deras kunskap kan det 

också vara relevant till mer forskning kring deras upplevelser och perspektiv som detta 

arbete belyst. Förslagsvis kan det vara intressant med mer forskning kring alkoholvanor, 

risker och mer forskning kring underlag för sjukvården att använda sig av för att snabbare få 

en bild av huruvida en patient har riskfylld alkoholkonsumtion. Inga etiska problem med 

arbetet fanns.  

7 SLUTSATSER 

Resultatet finner att vissa brister finns i relationen mellan sjuksköterska och patient med 

beroendeproblematik. Sjuksköterskor upplever rädsla i kontakt med utåtagerande patienter, 

samt upplever en otillräcklighet för sina patienter när tid inte finns för att etablera god 

kontakt. Tidigare erfarenheter där sjuksköterskor mött aggressiva patienter eller avsaknad i 

utbildningen och kompetens kan vara en orsak till att sjuksköterskor på förhand upplever 

patienter med ett negativt synsätt såsom generalisering eller dömande. Sjuksköterskor som 
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upplever trygghet i sin yrkesroll har enklare att samtala med patienter med alkoholberoende 

om tabubelagda ämnen som alkohol kan vara. Trygghet som upplevs i yrkesrollen kan vara 

att adekvat utbildning har erhållits eller att sjuksköterskor har erfarenhet och kompetens till 

att möta alkoholberoende patienter.  

Resultatet av detta arbete har väckt funderingar kring hur sjuksköterskor kan förbättra sitt 

tillvägagångssätt i mötet med alkoholberoende patienter. Teoretiskt perspektiv med 

tidvattenmodellen kan vara att en vårdande relation implementeras med alkoholberoende 

patienter samt att sjuksköterskor stärker patienter till empowerment. Empowerment med 

patienters livsberättelse samt enskilda engagemang kan ligga till grund för om behandlingen 

blir lyckad. Kontinuitet mellan sjuksköterskor och alkoholberoende patienter kan leda till 

tillit och därmed en vårdande relation, som kan stärka patienter till empowerment. Patienter 

med empowerment kan påbörja sin rehabilitering från sina trauman och livskrisens storm 

försvinner med skeppet över oceanen. 
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BILAGA A: SÖKMATRIS 

Databas Avgränsning Sökord Antal träffar Antal 
lästa 

CINAHL Plus  
2016-11-15 

2006-2016 “Nurse attitudes” AND “Nurse-patient relations” “Substance abusers” 17 2 

PubMed 
2016-11-15 

2011-2016 ”addiction” AND ”patients” AND ”caring” 30 1 

SweMed+ 
2017-04-5 

 Nurse-patient relations experience alcohol 28 1 

PubMed 
2017-04-06 

 “Alcohol-related Disorders/Nursing” 31 1 

CINAHL Plus 
2017-04-06 

2006-2017 “Health personell” “alcoholism” “Alcohol drinking” 18 1 

PubMed 
2017-04-07 

 “Alcoholism/nursing” “attitudes” 23 1 

CINAHL Plus 
2017-04-18 

2010-2016 “Alcohol” AND “Hospital” AND “Screening Routine” 18 1 

CINAHL Plus 
2017-08-03 

 Nurse-patient relations, alcoholism, nurse attitudes, qualitative 
studies 

4 1 

SweMed+ 
2017-08-03 
 

 nurse-patient-relation, alcohol-related-disorders, alcohol drinking, 
qualitative research 

1 1 

CINAHL Plus 
2017-08-03 

 Substance abuse, substance dependence, nurse attitudes, qualitative 
studies 

7 1 

 

 

 

 



 

 

 

BILAGA B: ARTIKELMATRIS 

Titel Författare, 
årtal, tidskrift 

Syfte Metod/Urval Resultat 

Stigma reported by 
nurses related to 
those experiencing 
drug and alcohol 
dependency: A 
phenomenological 
Giorgi study. 

Lovi, R., & Barr, 
J. (2009). 
Contemporary 
Nurse.  

Att utforska 
registrerade 
sjuksköterskors dagliga 
arbetserfarenheter av 
att vårda patienter med 
beroendeproblematik. 
 

Kvalitativ ansats. 
Deskriptiv 
fenomenologisk 
studie baserad på 
6 intervjuade 
sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor ansågs ha ett dömande 
bemötande gentemot patienter med 
beroendeproblematik. Patienterna blev 
behandlade utifrån sjuksköterskornas 
förutfattade meningar.  

I am alone: the 
experience of nurses 
delivering care to 
alcohol and drug 
users. 

Bettancourt 
Ortega, L., & 
Arena Ventura, C. 
(2013). Revista 
da Escola de 
Enfermagem da 
USP. 

Beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelse av att vårda 
patienter med 
beroendeproblematik 
på en medicinsk 
avdelning.  

Kvalitativ ansats. 
Fenomenologisk 
studie baserad på 
intervjuer. Sex 
sjuksköterskor 
deltog. 

Studien visar att det är nödvändigt att 
utbilda sjukvårdspersonal på att hantera 
alkohol- och drogberoende patienter för att 
övervinna fördomar och förbättra vården 
som erbjuds till dessa patienter.  

The multifaceted 
vigilance - nurses' 
experiences of 
caring encounters 
with patients 
suffering from 
substance use 
disorder.   

Johansson, L., & 
Wiklund Gustin, 
L. (2015). 
Scandinavian 
Journal of 
Nursing Sciences. 

Beskriva hur 
sjuksköterskor arbetar i 
sluten psykiatrisk vård i 
mötet med patienter 
som lider av 
missbruksproblematik. 

Kvalitativ ansats. 
Fyra reflekterande 
gruppdialoger 
med sex 
sjuksköterskor. 

Resultatet beskriver sjuksköterskors strävan 
att leverera god vård, samtidigt som de 
observerar patientens beteende och sina egna 
reaktioner på beteendet. 
 

Jag vet inte riktigt 
vad jag ska göra med 
svaret… En 
intervjustudie om 
distriktssjukskötersk
ors erfarenheter av 
att samtala med 
patienter om 
alkohol. 

Jonsson, Å., 
Ottosson, S & 
Berndtsson, I. 
(2013). Nordic 
Journal of 
Nursing 
Research. 

Syftet med studien var 
att belysa 
distriktssköterskors 
erfarenhet av dialog 
med patienter om 
alkohol. 

Kvalitativ ansats 
med intervjuer av 
åtta distrikts-
sjuksköterskor. 

Erfarenhet av säkerhet i arbetssituationen, 
personliga attityder mot alkohol påverkade 
distriktssjuksköterskors attityder och 
förmågor att utföra dialog med patienter om 
alkohol. Det var anmärkningsvärt att 
ansvaret för innehållet i dialogen vid flera 
tillfällen lämnades till patienter. 
Distriktssköterskorna vill ha riktlinjer och 
rutiner för att arbeta med alkoholproblem 

A qualitative study 
of anticipated 
barriers and 
facilitators to the 
implementation of 
nurse-delivered 
alcohol screening, 
brief intervention, 
and referral to 
treatment for 
hospitalized patients 
in Veterans Affairs 
medical center. 

Matukaitis 
Broyles, L., 
Rodriguez, K L., 
Kraemer, K L., 
Sevick, M A., 
Price, P A & 
Gordon, A J. 
(2012). Addiction 
Science & Clinical 
Practice. 

Potentiella barriärer 
och hjälpmedel som 
sjuksköterskor 
identifierat vid alkohol-
screening. Åtgärder och 
hänvisningar till 
behandling för 
patienter inneliggandes 
på sjukhus. 

Sju ljudinspelade 
fokusgrupper med 
33 sjuksköterskor 
från tre stora 
medicinsk-
kirurgiska 
avdelningar. 
Kvalitativ ansats 
baserat på 
Grounded theory. 

Sjuksköterskor ansåg att det fanns hinder för 
screening. Det är brist på alkoholrelaterad 
kunskap och färdighet, begränsat samarbete 
och kommunikation kring alkoholrelaterad 
vård, otillräckliga 
alkoholbedömningsprotokoll samt oro för 
patienters reaktioner. Sjuksköterskorna 
ansåg även att det var svårt att motivera 
patienternas hantering och konsumtion av 
alkohol. 



 

 

 

Titel Författare, 
årtal, tidskrift 

Syfte Metod/Urval Resultat 

Implementing 
screening and brief 
alcohol interventions 
in primary care: views 
from both sides of the 
consultation 

Hutchings, D., 
Cassidy, P., 
Dallolio, E., 
Pearson, P., 
Heather, N & 
Kaner, E. 
(2005). Primary 
Health Care 
Research and 
Development. 

Denna kvalitativa 
studie syftade till att 
samtidigt utforska och 
jämföra hälso- och 
sjukvårdspersonalens 
och patienternas syn på 
acceptans och 
genomförbarhet av 
screening och kort 
alkoholintervention i 
primärvården 

Sammanlagt fyra 
fokusgrupper med 
läkare, sjuksköterskor 
och patienter. Två av 
fokusgrupperna var 
med 15 ”practice” 
sjuksköterskor och en 
distriktssjuksköterska.  
En tematisk 
raminriktning 
användes för att 
analysera ljudinspelade 
data via transkription.  

Både hälso- och sjukvårdspersonal 
och patienter rapporterade att 
höjning och diskussion av 
alkoholrelaterade risker var 
acceptabelt i primärvården, i 
kombination med andra livsstilsfrågor 
eller kopplade till relevanta 
hälsoförhållanden. Universell 
screening var den mest acceptabla 
metoden för att identifiera 
alkoholrelaterade risker och skulle 
passa bra i befintlig praxis. Det fanns 
bred acceptans av korta ingripanden, 
men brist på stöd och specifika 
incitament för detta arbete som 
utgjorde hinder i praxis. 

A qualitative study of 
nurses’ attitudes and 
practices regarding 
brief alcohol 
intervention in 
primary health care. 

Lock, A C., 
Kaner, E., 
Lamont, S & 
Bond, S. (2002). 
Journal of 
advanced 
nursing. 

Syftet var att utforska 
sjuksköterskors 
attityder och 
erfarenheter kring 
alkoholintervention i 
primärvården. 

Kvalitativ, Grounded 
theory. 
Semistrukturella 
intervjuer av 24 
sjuksköterskor. 

Trots att sjuksköterskor har många 
möjligheter att delta i 
alkoholintervention, har många lite 
eller ingen förberedelse för detta 
arbete. Detta har lämnat 
sjuksköterskor i underläge eftersom 
alkoholkonsumtion är ett förvirrande 
och känslomässigt område för både 
vårdpersonal och patienter. En analys 
av faktorer som påverkar 
sjuksköterskans engagemang i 
alkoholinterventionen utgjorde ett 
krav på tydliga hälsoföreläsningar om 
alkohol, utbildning i 
interventionsförmåga, underlättande 
för att öka förtroendet för 
intervention och stöd för att hjälpa till 
att hantera negativa patientreaktioner 

Routine alcohol 
screening and brief 
interventions in 
general hospital in- 
patient wards: 
Acceptability and 
barriers 
 

Groves, P., Pick, 
S., Davis, P., 
Cloudesley, R., 
Cooke, R., 
Forsythe, M & 
Pilling, S. 
(2010). Drugs: 
education, 
prevention and 
policy. 

Syftet var att utforska 
acceptans och hinder 
för införandet av 
rutinscreening och 
korta interventioner 
(SBI) för 
alkoholmissbruk på 
allmänna 
sjukhusavdelningar 
ledd av sjuksköterskor. 

Halvstrukturerade 
kvalitativa intervjuer 
genomfördes för att 
undersöka 
personal/patient-
attityder hos 11 
patienter och 15 
sjuksköterskor. 

Attityder hos personal och patienter 
mot SBI-processen var generellt 
positiva. Ett antal hinder för dess 
genomförande identifierades 
emellertid. 

Nurses' experiences of 
caring for patients 
with a dual diagnosis 
of depression and 
alcohol abuse in a 
general psychiatric 
setting 

Wadell, K., & 
Skärsäter, I. 
(2007). Issues in 
Mental Health 
Nursing. 

Beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
vårda patienter med en 
större problematik vid 
depression och 
alkoholmissbruk. 

Kvalitativ 
innehållsanalys på tre 
psykiatriska 
avdelningar på sjukhus 
i Sverige. 11 erfarna 
sjuksköterskor av att 
vårda patienter med 
större problematik av 
beroende deltog i 
studien.  

Det var viktigt att skapa en relation 
baserad på tillit, vilket underlättade 
vården och behandlingen för 
patienter. Sjuksköterskor hade en 
skyldighet att vara pålästa och utgå 
ifrån evidensbaserad omvårdnad, 
uppdaterad forskning samt 
vetenskapligt material för att 
tillgodose kompetent vård. 
Sjuksköterskor var i behov av mer 
utbildning och kunskap för att på 
bästa sätt erhålla en god vård för sina 
patienter.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Titel Författare, 
årtal, 
tidsskrift  

Syfte Metod/Urval Resultat 

Factors influencing 
whether nurses talk to 
somatic patients about 
their alcohol 
consumption. 

Hellum, R., 
Bjerregaard, L & 
Sögaard Nielsen, 
A. (2016). 
Nordic Studies 
on Alcohol and 
Drugs. 

Identifiera vilka 
faktorer som påverkar 
sjuksköterskor gällande 
att samtala om alkohol 
med sina patienter.  

Kvalitativ ansatz med 
en Glaserian Grounded 
Theory. 
Semistrukturerade 
intervjuer med sju 
sjuksköterskor på 
danska sjukhus.  

Det förekom både hinder och 
främjande faktorer för sjuksköterskor 
gällande att samtala om alkohol. 
Bristfällig kunskap, dåligt 
självförtroende samt egna 
erfarenheter av alkoholkonsumtion 
utgjordes som hinder. Det var viktigt 
med mer kunskap kring 
alkoholberoende och deltagande i 
projekt för att motverka hindren och 
på så sätt erhålla en god vård till 
patienter.  

Challenges in Nursing 
Practice: Nurses’ 
Perceptions in Caring 
for Hospitalized 
Medical-Surgical 
Patients with 
Substance 
Abuse/Dependence 

Neville, K., & 
Roan, N. (2014). 
Journal of 
Nursing 
Administration. 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar om 
vården av inlagda 
medicin-kirurgiska 
patienter med 
beroende.  

Kvalitativ ansats. 
Induktivt 
tillvägagångssätt där 24 
sjuksköterskor deltog i 
studien.  

Det fanns etiska skyldigheter att vårda 
patienter. Det förekom negativa 
upplevelser av patienter med 
substansmissbruk, då vården ansåg 
det utmanande att hantera dem med 
både drog- och alkoholberoende. För 
att patienter skulle erhålla en 
kompetent vård krävdes ytterligare 
utbildning om beroende för 
sjuksköterskor.  



 

 

 

BILAGA C: KVALITETSGRANSKNING (FRIBERG, 2012) 

Utvalda frågor för 

kvalitetsgranskning 

utifrån Friberg 

(2012).  

Finns det ett 

tydligt 

problem 

formulerat?  

Är syftet 

klart 

formulerat? 

Är metoden 

väl 

beskriven?  

Finns ett 

välformulerat 

resultat?  

Finns det en 

tydlig 

diskussion?  

Lovi, R & Barr, J. 

(2009).  

Ja Ja Ja Ja Ja 

Bettancourt Ortega, L 

& Arena Ventura, C. 

(2013). 
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Wiklund Gustin, L. 
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Jonsson, Å., Ottosson, 

S &Berndtsson, I. 
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Matukaitis Broyles, L., 
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Kraemer, K L., Sevick, 

M A., Price, P A & 

Gordon, A J. (2012).  
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Hutchings, D., 

Cassidy, P., Dallolio, 

E., Pearson, P., 

Heather, N & Kaner, E. 

(2005).  
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Lock, A C., Kaner, E., 

Lamont, S & Bond, S. 

(2002).  
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Groves, P., Pick, S., 

Davis, P., Cloudestley, 

R., Cooke, R., 

Forsythe, M & Pilling, 

S. (2010).  
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Wadell, K & Skärsäter, 

I. (2007).  
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Søgaard Nielsen, A. 
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