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INLEDNING	  
Samhällets attityder gentemot alkohol som rusmedel har i ett historiskt perspektiv präglats av 
förändringar, från det att arbetare fick betalt i brännvin, nykterhetsrörelsens tillkomst till en 
återigen mer liberal syn på alkohol. Pendeln är nu på väg mot det mer restriktiva hållet även 
om attityderna fördelar sig olika med hänseende till ålder och kön. Mest tillåtande attityder 
återfinns hos yngre män. I allmänhet är alkohol socialt accepterat, det är mer eller mindre 
obligat vid middagsbjudningar och gör oss mer talföra, öppna och spontana. Snarare är det så 
att den som tackar nej till alkohol är den som skiljer sig från mängden. Denna sociala 
acceptans kan på sikt leda till ett överkonsumerande och kontrollförlust över alkoholintaget. 

Även om alkohol är ett accepterat rusmedel finns det i samhället många med alkoholproblem 
och en av fyra har någon i sin närhet med alkoholproblem vilket gör alkoholen till den 
vanligaste formen av beroende- och missbruksproblem i Sverige och resten av västvärlden.  

Som intensivvårdssjuksköterskor kommer vi att stöta på många olika behandlingskrävande 
patientgrupper, bland annat alkoholintoxikerade människor som är i behov av akut somatisk 
vård. Denna patientgrupp är förknippad med ett flertal negativa attityder såsom att de själva 
orsakat sitt tillstånd, att missbruksvården kostar samhället stora summor, som kunde lags på 
annat, att de upptar vårdplatser från andra människor och så vidare. Alkoholintaget i sig kan 
leda till ett utåtagerande och aggressivt beteende och detta gör att denna patientgrupp kan 
komma att utgöra en stor utmaning för intensivvårdspersonalen. 

	  
	  
BAKGRUND	  
 
Alkohol som rusmedel 

Alkohol i sig är ett rusmedel som frisätter dopamin, vilket fungerar som ett belöningssystem. 
Vid måttligt alkoholintag infinner sig en känsla av belöning och upprymdhet, men vid fortsatt 
intag slutar kroppen att reagera på dopamin och det blir istället svårare att känna glädje och 
njutning. Även serotoninsystemet störs av alkohol och leder till aggressivitet och förlust av 
sociala hämningar, det vill säga förlust av impulskontroll. Även gas-bromssystemet i hjärnan 
påverkas på så sätt att intag av alkohol leder till ”tröghet”, bromseffekten förstärks vilket kan 
ha en rogivande och lugnande effekt (Knudsen, 2012). 

 
Incidens 

År 2010 vårdades i Sverige cirka 25 000 personer inom slutenvården på grund av "avsiktligt 
destruktiv handling, förgiftning". Majoriteten var i åldersspannet 15 - 39 år, med en 
överrepresentation av gruppen20 - 24 år. Kvinnor förekommer ungefär dubbelt så ofta som 
män (Mona Heurgren, Socialstyrelsens register). I vilken utsträckning målet med 
förgiftningarna har varit suicid eller vad de intoxikerat sig med framgår ej. 

Sett ur ett globalt perspektiv resulterar enligt World Health Organization (WHO) skadligt 
alkoholbruk årligen i att cirka 2,5 miljoner människor dör. Enligt WHO beräknas det finnas 
ungefär 60 olika typer av sjukdomar relaterade till alkohol. Hälsan och välbefinnandet hos de 
människor som omger den som överkonsumerar alkohol skadas också (WHO, 2010). 
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Medicinska konsekvenser av överkonsumtion av alkohol 
Utifrån promillehalt delas alkoholförgiftning upp i olika klasser: mild (0,5 - 1,5 ‰), måttlig 
(1,5 - 2,5 ‰), uttalad (2,5 - 5 ‰) samt livshotande (>5‰). Att endast kontrollera promillehalt 
och behandla därefter är dock otillräckligt, då den toxiska effekten förstärks om patienten 
kombinerat alkoholintaget med till exempel sömnmedel eller smärtstillande preparat. De 
farligaste läkemedlen att kombinera alkohol med är Flunitrazepam, Dextropropoxifen, 
barbiturater, olika opiater och GHB (gammahydroxibutyrat, narkotikaklassat preparat som 
påverkar en rad centrala funktioner såsom vakenhet, sömn och temperaturreglering liksom 
känslor som aggressivitet och sexualitet). Tas dessa tillsammans med alkohol kan en måttlig 
förgiftning förvandlas till en livshotande (Knudsen, 2012). 

Hos patienten med mild förgiftning kan förlångsamning av tal och reaktionsreflexer noteras. 
Vid måttlig förgiftning luktar patienten oftast alkohol, han/hon har koordinationssvårigheter, 
kan må illa och prata sluddrigt. Blicken är ofta fuktig och ögonlocken kan vara hängande. Har 
patienten uttalad förgiftning kan illamåendet ha tilltagit med buksmärta, kräkningar och 
diarréer. Medvetandet påverkas och patienten kan vara somnolent. Föreligger livshotande 
förgiftning är patienten komatös/djupt sovande. Kramper kan förekomma. Respirationen är 
påverkad på så sätt att andningsfrekvensen är låg och att patienten retinerar koldioxid. 
Han/hon ser cyanotisk ut och är ofta hypoterm (Knudsen, 2012). 

Pratighet/eufori kan noteras hos den milt intoxikerade patienten. Humöret tenderar ofta att bli 
mer svängande vid måttlig förgiftning, då även omotiverad aggressivitet kan förekomma. 
Temperamentet blir tilltagande instabilt vid uttalad alkoholintoxikation och beteendet kan då 
bli våldsamt och/eller stökigt (Internetmedicin, 2012). 

 
Samhälleliga konsekvenser av överkonsumtion av alkohol 

Ekonomi 
År 2003 gjordes en beräkning över samhällets totala årskostnader för alkohol- och 
narkotikamissbruk. Beloppet uppskattades till knappt 30 miljarder SKR. Hur stor del av denna 
kostnad som är relaterad till just alkohol framgår ej. Den största delen av kostnaderna 
beräknades vara relaterade till vård och omsorg till följd av missbruk. Bara 3 % av 
kostnaderna stod för förebyggande åtgärder (Socialstyrelsen, 2010). 

Av dessa pengar utgjorde kommunernas direkta kostnader ungefär en tredjedel, varav hälften 
gick till missbruksvård för vuxna. Övriga kostnader vad gäller missbruk täckte barn- och 
ungdomsvård, insatser i skolan, räddningstjänst et cetera. Landstingens utgifter beräknades till 
ungefär 4,5 miljarder SKR där specialiserad slutenvård står för den ena hälften och den andra 
utgjordes av primärvård och specialiserad öppenvård gemensamt. Statens kostnader uppgick 
till lite mer än 12 miljarder SKR. Denna summa fördelades på 39 myndigheter, varav den 
största delen täcker kostnader inom rättsväsendet (Socialstyrelsen, 2010). 

Ovanstående kostnad kan sättas i proportion till bruttonationalprodukten. Enligt 
Ekonomifakta, vars uppgifter baseras på fakta från Statistiska Centralbyrån, uppgick Sveriges 
BNP år 2003 till cirka 3200 miljarder SKR (Ekonomifakta, 2012). 

Brottslighet 
År 2011 polisanmäldes nära 30 000 fall av rattfylla. Brottet är dock mer vanligt 
förekommande än så. I en enkät av Vägverket uppgav fem procent att de under det senaste 
året kört bil efter intag av alkohol. Med andra ord upptäcks endast en bråkdel av det egentliga 
rattfylleriet (Brottsförebyggande rådet, 2012). 
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Att det finns ett samband mellan alkoholintag och våldsbenägenhet är ett känt faktum. Det har 
dessutom kunnat påvisas ett sammanhang mellan alkoholkonsumtion och risk att själv bli 
misshandlad. Studier från akutmottagningar har visat att personer som druckit alkohol löper 
mer än dubbelt så hög risk som andra att utsättas för våld, detta oavsett ålder och kön. De 
utsattas uppfattningar om vikten av det egna alkoholintaget varierar dock, då ungefär hälften 
inte tillskriver den någon betydelse i sammanhanget. Ett samband mellan mönstret i 
drickandet och våldsutsattheten har också noterats. Den största andelen av dem som uppsöker 
akutsjukvård på grund av våldsrelaterade skador är de vars drickande kan klassificeras som 
tungt och frekvent. I denna grupp är även minnesluckor och abstinensbesvär mer 
förekommande än hos de med måttlig/ingen alkoholkonsumtion (Cherpitel, 1993). 

Noterbart är dessutom att intag av alkohol ofta bidrar till att förvärra skador. I en jämförande 
studie bedömdes skadornas svårighetsgrad hos patienter som druckit respektive inte druckit 
alkohol och sökte för vård efter trauma. I gruppen där patienten druckit alkohol var 
skallskador vanligast, varav nära tre fjärdedelar hade sår som krävde suturering. Bland de 
patienter med skador på bål och/eller extremiteter var ”alkoholgruppen” den som stod för de 
svåraste skadorna. Över huvud taget kunde dessutom en positiv korrelation mellan alkoholhalt 
och skadans svårighetsgrad noteras i gruppen oavsett om skadan var relaterad till 
våldshandling eller ej (Johnston & McGovern, 2003). 

 
Hälso- och sjukvårdslagen 
Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda 
människans värdighet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård. 
Vården ska så lång som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten 
skall visas omtanke och respekt (Raadu, 2006). 

Som nämns är lagen allomfattande, det vill säga även i de fall då patienten själv orsakat sitt 
tillstånd, inte medverkar, är utåtagerande samt ”känd på kliniken”. Med detta i åtanke spelar 
attityder inom vården en stor roll. 

 
Attityder 

Inom modern psykologi syftar termen attityd till en inställning till något. Teorier om 
attitydbildning och attitydförändring går ut på att människan försöker uppnå balans i själslivet 
mellan olika inställningar. Detta kan exempelgöras med att om en vän har andra uppfattningar 
än vad vi själva har kan vi känna ett behov av att antingen ändra våra egna idéer, övertala 
vännen att ändra sin uppfattning eller helt enkelt överväga vår attityd till vännen. Vidare finns 
en jämviktsteori som säger att vi för att undvika att komma i konflikt med oss själva undviker 
att se kritiskt och negativt på saker vi själva gjort, fattat beslut om eller starkt tror på (Sveriges 
Psykologiförbund, 2012). 

Fishbein och Ajzen (1975) har studerat sambandet mellan attityder och beteende och menar 
att grupper som avviker i sitt beteende även tenderar att avvika i sina attityder. Fishbein& 
Ajzens modell för attityder inkluderar och fyra olika komponenter; 

- Affekt relaterat till en människas känslor gentemot en sak, person eller ämne 

- Tankar som är utmärkande för kunskap, åsikter, trosföreställningar angående ett ämne 
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- Strävan, det vill säga syftet med beteenden och handlingar 

- Beteende som refererar till observerade öppna handlingar 

Dessa fyra komponenter ska enligt Fishbein & Ajzen påverka och samverka med varandra 
(Fishbein & Ajzen 1975). 

En studie av australiensiska sjuksköterskors uppfattningar om patienter inlagda på grund av 
missbruksproblematik visar bland annat på uppfattningar så som att patienterna inte är sjuka i 
egentlig mening och därför inte har samma rätt till sjukhusvård - "de får skylla sig själva." 
Stor motvilja att vårda drog- och alkoholintoxikerade patienter har rapporterats. Noterbart är 
informanterna verkade vara medvetna om att deras attityder var stereotypa och riskerade att 
påverka kvaliteten på vården samt att mer utbildning var nödvändigt (Lovi& Barr, 2009). 
Vidare menar Kelleher (2007) att patienter som har ett missbruk riskerar att få en sämre vård. 

 
Stigma 

Samhällets perspektiv 
Med begreppet ”social stigmatisering” avses ett nedvärderande. Att identifiera och märka 
olikheter i andra och utifrån detta forma negativa stereotyper inom olika grupper som leder till 
ett förakt mot grupper eller enskilda personer som avviker från normen. Förutom personer 
med avvikande läggning och vissa invandrargrupper kan även personer med vissa sjukdomar 
bli föremål för stigmatisering (Goffman, 2001, Lovi& Barr, 2009). Användandet av 
psykoaktiva ämnen, till exempel alkohol, som överskrider samhällets norm är något som 
moraliseras och stigmatiseras kring. En person som blir stigmatiserad avviker från normen, 
väcker lätt misstro och är lätt att klandra (Gray, 2011). 

Drog- och alkoholmissbrukare är en av samhället stigmatiserad grupp som ofta förknippas 
med skuld och skam. Detta relateras till ett flertal faktorer t.ex. stämpling ("knarkare, alkisar") 
(Gray, 2011). 

 
Sjukvårdens perspektiv 
Stigmatiseringen av missbrukare kan även influera upplevelsen av att arbeta med dem. 
Personal som arbetar på enheter för patienter med missbruksproblematik har berättat om hur 
kollegor kan fälla nedsättande kommentarer. Att skambelägga, stämpla och döma patienter 
ses som en potentiell källa till spänning mellan olika medlemmar i vårdteamet och kan 
komma att innebära ett dilemma (Gray, 2011). Hahn et al (1996) pekar i en studie på 
sjukvårdspersonals uppfattningar att alkohol- och drogmissbrukande patienter kan vara svåra 
att diagnosticera och ofta blir stämplade som "besvärliga" (Hahn et al 1996). 

 

Moralisk stress 

Moralisk stress är en psykologisk ojämnvikt som uppstår när vi vet om vad som är etiskt 
riktigt men vi inte kan utföra det, detta leder till minskad arbetsrelaterad tillfredsställelse, 
friktion mellan arbetskamrater och en patientosäker vård. Som ett resultat av detta handlar 
personer som är satta under moralisk stress tvärtemot sina personliga och professionella 
värderingar (Elpern, Covert &Kleinpell, 2005, Pauly, Varoce, Storch & Newton, 2009). 
Moralisk stress kan uppstå i samband med att arbetsinsatsen upplevs som otillfredsställande i 
förhållande till kraven och leder till känsla av förlorad kontroll Vidare kan moralisk stress 
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uppstå när till exempel tryck från kollegor, organisation eller rutiner hindrar eller omöjliggör 
etiskt riktiga handlingar (Bégat, Ellefsen & Severinsson, 2005). 

Samstämmiga uppgifter ses i en studie om läkarstuderandes attityder till patienter med 
alkohol- och drogproblematik. Genom att utbilda läkare i strategier kan negativa trender 
gällande läkares attityder gentemot patienter med beroendeproblematik vändas (Lindberg, 
Vergara, Wild-Wesley & Gruman, 2005). Resultaten torde vara applicerbara på samtliga 
kategorier inom sjukvården. Studier har till exempel visat att sjuksköterskor upplever det som 
komplext och krävande att vårda patienter med drogproblematik. Sjuksköterskorna ska agera 
stödjande, för att kunna uppnå detta behöver de själva support i form av evidensbaserad 
handledning och att adekvat tid sätts av till detta (Ford, Bammer, Becker, 2008). 

 
 

TEORETISK REFERENSRAM 

Livsvärld 

Vårdvetenskapen kännetecknas enligt Dahlberg & Segesten (2010) av patientperspektivet där 
patienten ses som expert på sig själv. Detta innebär att det bara är patienten själv som vet hur 
det känns för just honom eller henne. För att som vårdare kunna ta del av detta måste vårdaren 
närma sig patientens livsvärld. Det är genom livsvärlden vi upplever verkligheten och den är 
personlig och unik för var och en. Vårdandet måste beröra patientens värld och vårdaren 
måste ha fokus på patientens värld. För att kunna stärka individens hälsoprocess måste 
vårdaren förstå hur hälsa, sjukdom, lidande och vårdande både upplevs och påverkar 
individen. Genom livsvärlden yttrar sig både hälsa, välbefinnande, lidande och sjukdom, är 
vården oförmögen att möta individens livsvärld blir det varken ett vårdande eller ett 
vårdvetenskapligt vårdande. Att vårda utifrån ett vårdvetenskapligt synsätt innebär att vårda 
med livsvärlden som grund. Detta innebär att försöka förstå, se, beskriva och även analysera 
och förklara hälsa, sjukdom, lidande och vård utifrån individen som vårdas. Bedrivs vården 
med utgångspunkt i individens livsvärld finns det en öppenhet och förståelse för hur olika 
faktorer påverkar individen (Dahlberg & Segersten, 2010). 

Såväl patient, närstående och vårdande personal har sin livsvärld. De olika livsvärldarna möts 
i den mellanmänskliga dimensionen: 

 
Den mellanmänskliga dimensionen 
Travelbee’s teori lägger fokus på den mellanmänskliga dimensionen som endast kan etableras 
mellan personer och inte mellan roller. Därför måste patienten och sjuksköterskan komma till 
det stadie där de kan se varandra som unika individer. Enligt Travelbee är den enskilda 
människan unik och oersättlig.  Därför måste vården individanpassas, utan denna 
individanpassning riskerar vården att bli ytlig, opersonlig och mekanisk. Förutom den 
mellanmänskliga dimensionen betonas att omvårdnad inte bara handlar om att ta hand om 
patienten i den situation han/hon befinner sig, utan även om att förebygga sjukdom och främja 
hälsa. De begrepp som Travelbee betonar är empati, hopp och lidande (Travelbee, 1971). 

Det är som sjuksköterska viktigt att känna till patientens upplevelse av sin situation och även 
förstå den mening han/hon lägger i den aktuella situationen. För att uppnå detta har empatin 
en avgörande roll. Empatin är, enligt Travelbee, en förutsättning för att sjuksköterskan ska få 
information om patientens inre upplevelse och yttre beteende (Travelbee, 1971). 
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Empiriska erfarenheter är att empatin är närvarande i intensivvårdssjuksköterskans bemötande 
av den alkoholintoxikerade patienten, men kan komma att äventyras av en 
aggressiv/utåtagerande patient som dessutom ”har ett register”. Till exempel om han/hon 
ertappats med rattonykterhet.  

Teorin förknippas även med begreppet hopp och genom att uppmuntra detta hos patienten kan 
sjuksköterskan hjälpa patienten att hantera sitt lidande. En patient som förlorat sitt hopp ser 
inte längre någon möjlighet att förbättra sin livssituation. Han/hon har gett upp sin tro på att 
problemen kan lösas och kan inte se någon utväg ur sina svårigheter. Kan sjuksköterskan 
uppmuntra till upplevelser av hopp kan detta leda till att patienten får valmöjligheter och på så 
sätt frihet och autonomi (Travelbee, 1971). 

Upplevelser från verksamhetsförlagd utbildning är att känsla av hopplöshet inte är något 
ovanligt inom nämnda patientgrupp. Istället för att ta tag i de problem som känns övermäktiga 
och lett till den aktuella situationen, kanske patienten känner en så övermäktig hopplöshet att 
han eller hon hellre vill dö än att fortsätta med livet som det ser ut. Kanske har patienten 
genom sitt missbruk förlorat såväl arbete som livspartner och socialt anseende. Motivationen 
att ta emot hjälp och se på framtiden med tillförsikt kan då vara sviktande. 

Lidandet enligt Travelbee behöver inte vara förknippat med allvarlig medicinsk diagnos - det 
kan även uppstå i samband med sjukdom, fysisk och psykisk smärta samt förluster 
(Travelbee, 1971). 

Alkoholförgiftning kan ge både fysiska och psykiska symtom som var för sig ger ett lidande. 
Förluster av socialt liv och värdighet kan ses som en faktor som förstärker lidandet. 

 
 
PROBLEMFORMULERING 
Överkonsumtion av alkohol är sålunda inte endast ett problem på individnivå, utan även för 
samhället i form av rent ekonomiska kostnader. Utgifterna står, förutom sjukvård av den 
alkoholpåverkade, även för konsekvenser såsom misshandel och olyckor. Förutom reda 
pengar handlar det med andra ord även om tragiska händelser som kan komma att påverka 
familjer, arbetsplatser och ibland ett helt samhälle. Alkoholpåverkade beter sig därtill inte 
sällan på ett sätt som kan väcka andra människors antipati, vilket på sikt kan influera 
förhållningssättet till denna grupp. 

Attityder har definierats som resultatet av faktorerna: affekt gentemot något eller någon, 
tankar, strävan samt beteende. Negativa attityder gentemot patienter med 
missbruksproblematik har tidigare rapporterats bland sjukvårdspersonal, något som kan ha 
samband med att denna patientgrupp kan sägas vara socialt stigmatiserade. Det innebär att 
gruppen utsätts för förakt då de överskrider samhällsnormen. Detta kan även färga av sig på 
vården där de ofta stämplas som ”besvärliga”. Att arbeta med missbrukare kan resultera i 
moralisk stress, som innebär den psykologiska obalans som uppkommer när personer vet om 
vad som är etiskt riktigt men inte kan följa det. Resultatet blir ett handlande tvärtemot de 
personliga och professionella värderingarna. Vården riskerar då att inte vara vårdande, vilket 
enligt Dahlberg & Segersten (2010)innebär ett vårdlidande för patienten. De menar att en 
förståelse för patientens livsvärld är nödvändig för att vården ska vara vårdande och 
vårdvetenskaplig. 

Då alkoholintoxikerade patienter ofta läggs in på intensivvårdsavdelning är det därför av 
intresse att få en bild av intensivvårdssjuksköterskans syn på att vårda dessa patienter. 
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SYFTE 

Syftet med studien är att få en bild av hur intensivvårdssjuksköterskor ser på gruppen 
alkoholintoxikerade patienter samt vilka viktiga beståndsdelar som influerar 
intensivvårdssjuksköterskors möte med patientgruppen. 

Således är forskarfrågorna: 

Hur ser intensivvårdssjuksköterskan på alkoholintoxikerade patienter? 

Vilka faktorer har betydelse för intensivvårdssjuksköterskans möte med alkoholintoxikerade 
patienter? 

 
 
METOD 
Design 

En kvalitativ ansats används, då önskan är att få en bild av intensivvårdssjuköterskornas 
tankemönster och attitydbildning kring den aktuella patientgruppen. Symbolisk interaktionism 
är en sammansättning av det mellanmänskliga mötet och samhällets sociala struktur. Därför 
används Grounded Theory. För att kunna utveckla begrepp genom konstant insamling och 
analys av data på ett systematiskt och jämförande sätt används den metod som är utarbetad av 
Glaser och Strauss (Glaser & Strauss, 1967).  

 
Genomförande 

På tre länsdelssjukhus i södra Sverige tillfrågas verksamhetschefer för 
intensivvårdsavdelningarna om de accepterar personalens medverkan i studien. Muntlig 
förfrågan kompletteras med informationsbrev (bilaga 1) med etisk egengranskning (se bilaga 
4). Godtas detta, vidarebefordrar cheferna frågan (skriftligt och muntligt) till samtliga 
anställda intensivvårdssjuksköterskor (bilaga 2). Eventuellt medverkar författarna vid en 
arbetsplatsträff för att själva informera om studiens syfte, upplägg, etiska principer samt 
inklusionskriterier. Dessa är: sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivsjukvård 
samt minst två års yrkeserfarenhet inom kontexten. Samtliga inom populationen får ett 
visitkort med författarnas kontaktuppgifter och avgör sedan själva om de önskar delta. De 
som samtycker tar sedan kontakt via e-mail eller telefon. Här uppger de ålder och egna 
kontaktuppgifter. 

 
Intervjuer 

Inklusionskriterier är: legitimerad sjuksköterska med vidareutbildning inom intensivsjukvård 
samt minst två års yrkeserfarenhet inom kontexten. Ålder: 25 år och äldre. 

Deltagarna delas in i olika åldersgrupper: 25-35, 36-45, 46-55 samt 56 och äldre. 
Datainsamlingen sker sedan via enskilda intervjuer i de olika åldersgrupperna. Var samtalen 
äger rum får informanterna själva avgöra. Det kan vara i deras hem, i enskilt samtalsrum på 
arbetsplatsen eller i annan offentlig lokal. Informanterna ska känna sig bekväma i miljön. 
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Intervjuerna inleds med ett allmänt samtal i syfte att skapa en avslappnad atmosfär och leds 
sedan in på forskarfrågorna i form av öppna frågor med följdfrågor utifrån det som 
framkommer. Intervjuerna spelas in på Mp3-spelare. Eventuellt kan det inspelade materialet 
kompletteras med skriftlig text om informanten efter inspelningen önskar komplettera sin 
utsaga.  

Under intervjuerna tas inte bara hänsyn till den verbala kommunikationen. Då symbolisk 
interaktionism är ett centralt begrepp inom Grounded Theory är även komponenter som 
gester, mimik, tonfall samt den ömsesidiga påverkan mellan människor, i detta fall 
intervjuaren och informanten, väsentliga. Denna ickeverbala kommunikation kan under 
intervjuerna komma att påverka de följdfrågor som kommer att ställas (Glaser & Strauss, 
1967). 

 
Datainsamling och analys 

Medan data samlas in kommer nya frågor att skapas som kräver svar i nästkommande 
intervju, till exempel om ålder har någon relevans. Intervjupersonerna kommer därför att 
väljas ut efter hand, utifrån vad som framkommer i tidigare intervjuer. Varje intervju skrivs ut 
ordagrant och analyserades innan nästa person väljs ut och intervjun genomförs (Glaser & 
Strauss, 1967). 

I enlighet med grundtankarna för Grounded Theory, kommer analysen ske som en ständigt 
jämförande process, där all data analyseras och jämförs kontinuerligt genom hela 
forskningsprocessen. Det krävs teoretisk känslighet för att urskilja vad som framkommer 
under forskningsprocessen. Tillämpning av teoretisk känslighet innebär ett öppet 
förhållningssätt för vad som framkommer vid analyserna och att forskningsprocessen kan 
påverkas och ledas in i en ny och oväntad riktning (Glaser & Strauss, 1967). 

Kodning av data från intervjuerna sker parallellt med datainsamlingen.  Detta görs genom att 
varje textrad sammanfattas eller etiketteras. Etiketten ska anknyta till ett problem. Etiketter 
jämförs och grupperas sedan i koder. Dessa är begrepp som står för latenta mönster. 
Begreppen minimeras successivt. Målet är att se återkommande latenta mönster. Den 
grundläggande kodningen följs sedan upp av selektiv kodning. Detta kan ske då 
kärnvariabeln, det vill säga det begrepp som ger förklaring till större delen av det som uppstår 
inom området, detekterats. Då kodas endast data med relevans för den definierade 
tankeenheten(Glaser & Strauss, 1967). 

Efter ett antal intervjuer kommer mättnad att uppnås, vilket innebär att kategorierna är 
kompletta och att ny data inte tillför något nytt. Därefter kommer ytterligare ett par intervjuer 
att genomfördas för att bekräfta vad som framgått i tidigare intervjuer. En teoretisk mättnad är 
då uppnådd (Glaser & Strauss, 1967).	  

Inträffar den teoretiska mättnaden innan alla frivilliga har blivit intervjuade meddelas de som 
inte blivit intervjuade detta i brevform (se bilaga 3).  

 
Etiska överväganden 

Informanterna kommer att informeras först muntligen på ett avdelningsmöte på de tänkta 
sjukhusen, därefter via skriftlig information där de fyra etiska kraven kommer att visas hänsyn 
till.  
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Informationsbrevet till informanterna förklarar, med hänsyn till informationskravet, syftet 
med studien och att deltagandet bygger på frivillighet. Via samtyckeskravet informeras de 
tänkta informanterna om att vi inhämtar deras samtycke till att medverka i studien, att de 
närsomhelst utan att förklara sig har rätt att avbryta sin medverkan utan att detta medför några 
negativa konsekvenser för dem. Vidare informeras i informationsbrevet om hänsyn till 
konfidentialitetskravet genom att försäkra informanterna om att alla uppgifter avidentifieras 
och att även det analyserade materialet kommer att vara avidentifierat. Inga obehöriga 
kommer att ha tillgång till materialet under arbetets gång. Nyttjandekravet innebär att data 
insamlade i studiens syfte enbart får användas för forskningsändamål. Här kommer även 
kommer nyttan med studien påvisas, det vill säga att studien kan komma att presenteras på 
DIVA, eventuella konferenser och arbetsplatsträffar (Vetenskapsrådet, 2003). 

I brevet kommer det även att framgå att informanterna själva får välja den plats de anser som 
lämplig för intervjun, när den är tänkt att utföras och hur lång tid varje intervju beräknas ta.  

 
Metoddiskussion 

Arbetsfördelningen under utarbetandet av projektplanen har varit jämnt fördelat på 
författarna. Båda författarna har aktivt bidragit till att söka och få fram artiklar till bakgrunden 
och har sedan fört en diskussion beträffande deras relevans. Författarna har deltagit vid 
handledningstillfällen med lektor och då bidragit till diskussion angående projektplanens 
utformning avseende problematisering, syfte och design. Denna möjlighet till bollplank har 
upplevts som givande och berikande. 

Grounded Theory kan anses som lämpligt när ambitionen är att bilda en teori om något och 
inte enbart avser att beskriva ett fenomen. Det är den mest strukturerade av alla kvalitativa 
metoder, men utan några detaljregler. Detta kan upplevas såväl utmanande, men även som 
stimulerande för kreativiteten. Ramarna för datainsamling, analys och sammanskrivning av 
resultat är dock distinkta.  

Datainsamlingen sker via intervjuer utifrån forskarfrågan. Intentionen, att studera den sociala 
processen för att kunna utforma en teori, står i samklang med den kvalitativa ansatsen i 
Grounded Theory. Tanken är att komma fram till en modell som beskriver interaktionen 
mellan olika aktörer samt befintliga strategier och taktiker. Det faktum att forskningsfrågan är 
öppen innebär att nya infallsvinklar kan ges under arbetets gång och funderingar från tidigare 
intervjuer kan tas med (Forsberg och Wengström, 2008). 

Avsikten med att informanterna ska ha specialistutbildning inom intensivsjukvård är dels att 
det normalt sett är ett krav för att vara yrkesverksam inom området, men också att de på ett 
teoretiskt plan ska ha haft möjlighet att införskaffa sig en reflekterande hållning. Två års 
yrkesverksamhet bör dessutom utgöra en garanti för att vid ett flertal tillfällen exponerats för 
nämnda patientgrupp. Tanken är dessutom att intensivvårdssjuksköterskan efter två år har 
hunnit börja känna sig trygg i sin yrkesroll. Är informanterna sedan tidigare bekanta för 
författarna föreligger en risk att de inte ska våga ”öppna sig”, vilket äventyrar trovärdigheten. 
En tanke är därför att intervjuerna bör äga rum på ett annat sjukhus än där författarna själva är 
yrkesverksamma. 

Urvalet av informanter har påverkan på överförbarheten i studien. Det gäller med andra ord 
att intervjua tillräckligt många sjuksköterskor som har vidareutbildning inom intensivsjukvård 
och är yrkesverksamma inom kontexten för att kunna göra det möjligt att överföra resultatet 
till liknande sammanhang. Tillvägagångssättet att låta intervjuerna bygga på frivillighet 
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underbyggs av en ambition att få motiverade informanter. Riskerna med metoden är dels att 
vissa kategorier av värdefull information kan gå förlorad samt att vissa åsiktskategorier 
riskerar att överrepresenteras. Till exempel de som har en negativ inställning till den specifika 
patientgruppen och som eventuellt skulle se intervjun som ett tillfälle att få ”ventilera” sig.  

Inom Grounded Theory är antalet informanter inte fastställt från början, utan avgörs av när 
mättnad uppnåtts. Då metoden inte begränsas av ett på förhand bestämt antal utan istället styrs 
av mättnad, stärks trovärdigheten. Denna teoretiska känslighet är unik för metoden. Genom att 
forskarfrågorna är genomtänkta bör även pålitligheten styrkas. Detta uppnås även genom att 
intervjuerna genomförs i en miljö där informanterna kan känna sig bekväma (Lincoln & 
Guba, 1985). 

En alternativ metod till Grounded Theory är innehållsanalys. I likhet med Grounded Theory 
finns det även här två skolor: Den kvantitativa inriktningen (används framför allt inom 
medieforskning) samt den kvalitativa. Den sistnämndas användningsområde har efter hand 
breddats. Olika abstraktionsnivåer kan användas. Inom kvantitativ forskning ser forskarna till 
det manifesta innehållet, närmare bestämt det som direkt uttalas i texten. Den andra metoden 
innebär att det latenta innehållet analyseras. Forskaren gör då en tolkning. Innehållsanalysen 
kan med andra ord sägas befinna sig på en glidande skala mellan positivism och hermeneutik. 
Oavsett abstraktionsnivå görs alltid någon slags tolkning, men dess djup kan variera 
(Graneheim & Lundman, 2004). 

Efter att analysenheten genomlästs ett flertal gånger och forskaren fått en känsla för helheten, 
extraheras meningar/fraser som har relevans för frågeställningen – så kallade meningsbärande 
enheter. Dessa kondenseras på så sätt att texten kortas ned utan att innehållet går förlorat. 
Därefter kodas texten och placeras in i kategorier. Dessa kategorier reflekterar intervjuernas 
centrala budskap och bildar det manifesta innehållet. Till sist kan teman formuleras. I dessa 
uppenbaras då intervjuernas latenta innehåll (Graneheim& Lundman, 2004). 

Även då innehållsanalys används görs således datainsamlingen via ostrukturerade intervjuer 
utifrån den aktuella frågeställningen. Initialt skiljer sig följaktligen inte Grounded Theory 
något nämnvärt från andra kvalitativa forskningsansatser, till exempel fenomenologi, 
hermeneutik och innehållsanalys.  

Till skillnad från innehållsanalys innefattar Grounded Theory memos, som förenklar 
jämförelserna och begreppsbildningen. De kan innehålla såväl diagram, flödesscheman och 
tabeller. Författarnas mening är att detta tillvägagångssätt gör det lättare för bilden att träda 
fram.  

Således valdes metoden på grund av att ansatsen upplevs som mer dynamisk då processerna 
(datainsamling, analys, kodning och teoribildning) sker parallellt och dessutom inte avslutas 
förrän en mättnad i materialet uppnåtts. Även om resultatet förväntas bli detsamma oavsett 
vilken metod som väljs faller följaktligen valet på Grounded Theory då faktorer som social 
interaktionism, dynamik och kreativitetappellerar till författarna.  
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Bilaga	  1	  
 

 
 
 
Informationsbrev	  till	  verksamhetschef	  på	  intensivvårdsavdelning	  
Ansökan	  om	  tillstånd	  att	  genomföra	  planerad	  studie	    

Vi är två sjuksköterskor som läser specialistutbildning inom intensivsjukvård på 
Linnéuniversitetet i Växjö. I vår magisteruppsats avser vi att studera mötet mellan 
intensivvårdssjuksköterskan och patienten med alkoholintoxikation, bland annat vilka faktorer 
som påverkar mötet. Du tillfrågas härmed om att ge Ditt tillstånd till denna studie. 

Då alkoholintoxikerade patienter ofta läggs in på intensivvårdsavdelning är det av intresse att 
få en bild av intensivvårdssjuksköterskors syn på att vårda denna patientgrupp. Detta för att 
detektera eventuella problem samt se om det föreligger behov av fortbildning inom området. 
Studien kommer genomföras i form av inspelade intervjuer. Den presenteras som en 
magisteruppsats och kommer att publiceras på DIVA, eventuellt på olika konferenser om 
efterfrågan finns samt på avdelningsmöten. 

Intervjuerna inleds i början av oktober år 2012 och fortskrider till dess att frågan anses vara 
besvarad. Medverkan i studien är helt frivillig och kan när som helst avbrytas utan att 
deltagaren behöver motivera varför samt utan konsekvenser. Informationen kommer att 
behandlas konfidentiellt, förvaras inlåst och det är endast författarna som kommer att ha 
tillgång till den. Lokal för intervjuerna väljs inom rimliga proportioner av deltagarna själva. 
Beräknad tid per intervju: Cirka en timma. Samtalet kommer att utgå från frågeställningarna 
hur intensivvårdssjuksköterskan ser på att vårda alkoholintoxikerade patienter samt vilka 
faktorer som påverkar mötet.  

 

Vår förhoppning är att denna studie kommer att tillföra viktig kunskap och reflektion om en 
patientgrupp som är återkommande inom intensivvården. Då deltagandet bygger på 
frivillighet behöver de som tycker att ämnet är svårt att prata om inte medverka. Om intervjun 
leder till svåra känslomässiga reaktioner kommer stöd att erbjudas. 

Arbetet handleds av universitetslektor Kerstin Wikby.  

Har Du några frågor kontakta någon av oss: Pernilla Ehn (po222bh@student.lnu.se) alt.  
Monica Melin (mm222gh@student.lnu.se) 

    

Om du ger ditt tillstånd till studien var vänlig underteckna:  
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Befattning               Namn    Ort och datum 
 
……………………….............          ..................................………              …………….…………….. 
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Bilaga	  2	  

	  

	  

Blankett	  för	  etisk	  egengranskning	  av	  studentprojekt,	  kliniskt	  forskningsprojekt	  	  

eller	  motsvarande	  inför	  rådgivande	  etisk	  bedömning/granskning	  

	   	  

	  
Projekttitel:	  Intensivvårdssjuksköterskans	  möte	  med	  den	  alkoholintoxikerade	  patienten	  
	   	  

	  

Projektledare:	  Pernilla	  Ehn	  och	  Monica	  Melin	  

	   	  

	   Handledare:	  Kerstin	  Wikby	   	  

	   	  	   	  	   Ja	   Tveksamt	   Nej	   	  

	  

	  

1	  

Avser	  undersökningen	  att	  behandla	  känsliga	  personuppgifter	  	  

(dvs.	  enligt	  Personuppgiftslagen	  behandla	  personuppgifter	  som	  avslöjar	  
ras	  eller	  etniskt	  ursprung,	  politiska	  åsikter,	  religiös	  eller	  filosofisk	  
övertygelse,	  eller	  medlemskap	  i	  fackförening	  eller	  att	  behandla	  
personuppgifter	  som	  rör	  hälsa	  eller	  sexualliv).	  

	   	   x	  

	  

	  

	  

2	  

Innebär	  undersökningen	  ett	  fysiskt	  ingrepp	  på	  forskningspersonerna	  
(även	  sådant	  som	  ej	  avviker	  från	  rutinerna	  men	  som	  är	  ett	  led	  i	  
forskningen)?	  

	   	   x	  
	  

	  

	  

3	  

Är	  syftet	  med	  undersökningen	  att	  fysiskt	  eller	  psykiskt	  påverka	  
forskningspersonerna	  (t.ex.	  behandling	  av	  övervikt)	  eller	  som	  innebär	  
en	  uppenbar	  risk	  att	  påverka?	  (Se	  4	  §	  2	  punkten	  i	  Etikprövningslagen	  
2003:460)	  

	   	   x	  

	  

	  

	  

4	  

Används	  biologiskt	  material	  som	  kan	  härledas	  till	  en	  levande	  eller	  
avliden	  människa	  (t.ex.	  blodprov	  eller	  PAD)?	   	   	   x	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  5	  

	  

Kan	   frivilligheten	   ifrågasättas	   (t.ex.	   utsatta	   grupper	   såsom	   barn,	  
dementa	   eller	   psykiskt	   handikappade	   liksom	   personer	   i	   uppenbar	  
beroendeställning	   såsom	   patienter	   eller	   studenter	   som	   är	   direkt	  
beroende	  av	  försöksledaren)?	  

	   	   x	  
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Om	  någon	  av	  frågorna	  1-‐5	  besvarats	  "Ja"	  eller	  "Tveksamt"	  kan	  forskningsarbetet,	  om	  det	  genomförs	  på	  
forskarnivå,	  kräva	  godkännande	  vid	  en	  etikprövning	  av	  regional	  etikprövningsnämnd	  (EPN).	  

För	  vidare	  information	  om	  Etikprövningsnämnden	  se	  www.epn.se.	  

	  

Om	  frågorna	  1-‐5	  besvarats	  med	  ett	  "Nej",	  fortsätt	  egengranskningen	  genom	  att	  kryssa	  när	  punkten	  är	  
uppfylld:	  

	  	   	  	   Ja	   Tveksamt	   Nej	  

6	   I	  den	  skriftliga	  informationen	  beskrivs	  projektet	  så	  att	  deltagarna	  förstår	  	  

dess	  syfte	  och	  uppläggning	  (inklusive	  vad	  som	  krävs	  av	  den	  enskilde,	  t.ex.	  
antal	  besök,	  projektlängd	  etc.)	  och	  på	  så	  sätt	  att	  alla	  detaljer	  som	  kan	  	  

påverka	  beslut	  om	  medverkan	  klart	  framgår	  (mörka	  inget	  men	  överdriv	  ej	  
heller	  farorna).	  Minderårig	  skall	  i	  allmänhet	  ha	  målsmans	  godkännande	  	  

(t	  ex	  enkäter	  i	  skolklasser).	  

x	   	   	  

7	   Deltagandet	  i	  projektet	  är	  frivilligt	  och	  detta	  framgår	  tydligt	  i	  den	  skriftliga	  
informationen	  till	  patient	  eller	  forskningsperson.	  Vidare	  framgår	  tydligt	  att	  
deltagare	  när	  som	  helst	  och	  utan	  angivande	  av	  skäl	  kan	  avbryta	  försöket	  
utan	  att	  detta	  påverkar	  forskningspersonens	  omhändertagande	  eller	  
behandling	  eller,	  om	  studenter,	  betyg	  etc.	  

x	   	   	  

8	   Eventuellt	  upprättande	  av	  personregister	  (där	  data	  kan	  kopplas	  till	  fysisk	  
person)	  är	  anmält	  till	  registeransvarig	  person	  på	  respektive	  förvaltning	  
(PUL-‐	  ansvarig).	  	  	  

	   	   x	  

9	   Det	  finns	  resurser	  för	  genomförande	  av	  projektet	  och	  ansvariga	  för	  
forskningspersonernas	  säkerhet	  är	  namngivna	  (prefekt,	  verksamhetschef	  
eller	  motsvarande).	  

x	   	   	  

	  

Blanketten	  skall	  bifogas	  ansökan	  och	  skrivas	  under	  av	  den	  som	  genomför	  projektet	  och	  i	  
förekommande	  fall	  även	  av	  handledare.	  
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Ovanstående	  frågor	  är	  noga	  penetrerade	  och	  sanningsenligt	  besvarade.	  

	  

Ort	  och	  datum:	  

	  

Växjö	  120424	  	  

	  

Projektledare	  eller	  motsvarande:	  

	  

Pernilla	  Ehn,	  Monica	  Melin	  

namn	  

	  

Leg	  .sjuksköterska,	  studerande	  

titel	  

	  

Institutionen	  för	  vårdvetenskap	  

institution/enhet	  

	  

Underskrift	  projektledare	  eller	  motsvarande:	  

	  
	  

……………………………………………………………………………………….	  
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Handledare:	  

Kerstin	  Wikby	  

	  

	  

……………………………………………………………………………………….	  

titel	  

	  

Institutionen	  för	  vårdvetenskap	  

	  

	  

	  

Underskrift	  av	  handledare:	  

	  

	  

……………………………………………………………………………………….	  
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Informationsbrev	  till	  undersökningspersoner	    
  

Studien handlar om vilka faktorer som påverkar intensivvårdssjuksköterskans möte med den 
alkoholintoxikerade patienten. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna studie. 

Då alkoholintoxikerade patienter ofta läggs in på intensivvårdsavdelning är det av intresse 
att få en bild av intensivvårdssjuksköterskans syn på att vårda dessa patienter. Studien 
genomförs i form av inspelade intervjuer. Den redovisas sedan som en magisteruppsats och 
kommer att publiceras på DIVA. 

Intervjuerna inleds i oktober år 2012. I vilken miljö samtalen äger rum bestämmer Du, t.ex. i 
hemmiljö, enskilt samtalsrum på arbetsplatsen eller annan offentlig miljö. Intervjuerna 
kommer att spelas in på en mP3-spelare.  

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
att motivera varför samt utan konsekvenser.  

Informationen kommer att hanteras konfidentiellt och förvaras inlåst. De enda som kommer 
att få tillgång till den är författarna. 

Beräknad tid per intervju är cirka en timma. Intervjuerna kommer att utformas som ett 
samtal utifrån grundfrågorna. Förhoppningen från vår sida är att Du kommer att känna att 
studien tillfört Dig något i det dagliga arbetet på intensivvårdsavdelningen. 

Skulle känslor av obehag uppstå under/efter intervjutillfället ber vi Dig påtala detta.  

Studien handleds av universitetslektor Kerstin Wikby. 

 
För frågor eller anmälan om deltagande var god kontakta:    

 

Pernilla Ehn                                                            Monica Melin 
po222bh@student.lnu.semm222gh@student.lnu.se 
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I augusti anmälde Du intresse av att delta i en intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskans 
möte med den alkoholintoxikerade patienten.  
 
Intervjuerna är nu genomförda och undertecknade fann frågeställningen besvarad innan turen 
att intervjuas kommit till Dig. 
 
Vi vill på detta sätt tacka för visat intresse och hoppas att få återkomma vid ett annat tillfälle. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Pernilla Ehn och Monica Melin  
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Bilaga	  5	  Sammanställning	  av	  artiklar,	  granskade	  enligt	  Forsberg	  &Wengströms	  checklista.	  

Författare/Publicera
d 

Artikel/Syfte/Metod Konklusion Kvalitetsgransknin
g 

Bégat, I., Ellefsen, 
B. & Severinsson, E. 
 
Journal of Nursing 
Management, 2005, 
13, 221-230 

Nurses satisfaction 
with their work 
environment and the 
outcomes of clinical 
supervision on nurses’ 
experiences of well-
being – a Norwegian 
study 
 
Syfte: 
Att genom en 
deskriptiv/jämförande 
enkätstudie utforska 
sjuksköterskors 
tillfredsställelse med 
den psykosociala 
arbetsmiljön, deras 
etiska känslighet om 
handledning gör någon 
skillnad.   

Sjuksköterskors 
tillfredsställelse med 
arbetsmiljö påverkas 
bl.a. av stress och oro, 
krav och professionell 
utveckling. Önskan att 
ge högkvalitativ vård 
kan skapa etiska 
dilemman.  
Sjuksköterskors 
välbefinnande styrs 
bl.a. av känslan av att 
ha kontroll samt 
engagemang och 
motivation. 

Reliabilitet: Hög 
 
Validitet: Hög 

    
Pauly, B., Varcoe, 
J., Newton,L. 
 
Nursing Ethics, 
2009, 16 (5) 561-
573. 

Registered Nurses’ 
Percptions of Moral 
Distress and Ethical 
Climate 
 
Syfte: 
Att beskriva den 
upplevda graden av 
moralisk stress bland 
sjuksköterskor, deras 
uppfattningar om etiskt 
klimat och förhållandet 
mellan moralisk stress 
och etiskt klimat. 
 

Det finns ett samband 
mellan moralisk 
stress, etiskt klimat, 
beslut som leder till 
att sjuksköterskor 
lämnar sitt yrke och 
hur dessa faktorer 
påverkar patienterna. 
För att förbättra 
vården krävs en ökad 
förståelse för dessa 
faktorer. 

Reliabilitet: 
Hög 
Validitet: 
Hög 

Elpern, E., Covert, 
B., Kleinpell, R. 
 
American Journal of 
Critical Care, 2005, 
14 (6), 523-530 

Moral Distress of Staff 
Nurses in a Medical 
Intensive Care Unit 
 
Syfte: 
Att värdera graden av 
moralisk stress hos 
sjuksköterskor på en 
intensivvårdsavdelning
, identifiera situationer 

Sjuksköterskor inom 
akutsjukvård 
konfronteras ofta med 
situationer som är 
associerade med höga 
nivåer av moralisk 
stress. Upplevelser av 
moralisk stress 
påverkar 
arbetstillfredsställelse

Reliabilitet: 
Medel 
Validitet: 
Hög 
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som leder till en hög 
grad av moralisk stress, 
undersöka innebörden 
av moralisk stress och 
utvärdera sambandet 
mellan moralisk stress 
och individuella 
karaktärsdrag hos 
sjuksköterskor. 

n och bevarandet av 
denna.  Strategier för 
att minska den 
moraliska stressen bör 
utvecklas och testas. 

Ford, R., Bammer, 
G. & Becker, N. 
Journal of Clinical 
Nursing, 2008, 17, 
2452-2462 

The determination of 
nurses’ therapeutic 
attitude to patients who 
use illicit drugs and 
implications for 
workforce 
development 
 
Syfte: 
Att via enkätstudie 
undersöka 
sjuksköterskors 
terapeutiska 
förhållningssätt till 
patienter med 
missbruksproblematik 
samt att utarbeta en 
tillämpbar 
arbetsmodell. 

Sjuksköterskor 
anstränger sig för att 
ha ett terapeutiskt 
förhållningssätt 
gentemot patienter 
som använder droger. 
Den generella åsikten 
är att handledningen 
på arbetsplatsen är 
obefintlig. Att stödja 
patientens roll anses 
vara den främsta 
egenskapen i den 
terapeutiska 
hållningen. 

Reliabilitet: Medel 
 
Validitet: Hög 

Gray, R. 
 
Contemporary Drug 
Problems, 2010, 37, 
685-703 

Shame, labeling and 
stigma: Challenges to 
counseling clients in 
alcohol and other drug 
settings 
 
Syfte: 
Att via intervjuer 
undersöka hur skam 
och stigma kan utgöra 
en utmaning för 
personalen på 
missbruksenheter  

Skam kan förstås som 
en sammansättning av 
stämpling och 
stigmatisering.  
Begreppet ”beroende” 
är inte neutralt, utan 
behäftat med olika 
förutfattade meningar. 

Reliabilitet: Medel 
 
Validitet: Hög 

Hahn, S., Kroenke, 
K., Spitzer, R., 
Brody, D., Williams, 
J., Linzer, M. & 
Verloin deGruy III, 
F. 
 
J Gen Intern Med, 
1996, (11), 1-8 

The Difficult Patient: 
Prevalence, 
Psychopathology, and 
Functional Impairment 
 
Syfte: 
1. Att värdera graden 
av 
primärvårdspatienter 

Fler studier behövs för 
att avgöra om 
förbättrade diagnoser 
och bättre hantering 
av olika mentala 
tillstånd hos 
besvärliga patienter 
kan minska 
funktionsnedsättning, 

Reliabilitet: Medel 
 
Validitet: Hög 
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som upplevs som 
svåra. 
2. Sambandet mellan 
svåra patienter och 
psykiska sjukdomar.  
3. Influenser av 
läkarens karakteristika 
och sannolikheten att 
patienten uppfattas 
som svår. 
4. Sambandet mellan 
svåra patienter och 
hälsorelaterade utfall.  

sjukvårdskostnader 
och missnöjet dessa 
patienter upplever i 
samband med vård. 
Dessa studier skulle 
även kunna leda till att 
läkare upplever en 
minskad svårighet i 
vården av dessa 
patienter. 

Johnston, J. & 
McGovern, S. 
 
Emergency 
Medicine, 2004, 21, 
185-188 
 

Alcohol related falls: 
an interesting pattern 
of injuries. 
 
Syfte: 
Att via en prospektiv 
randomiserad 
kontrollerad studie ta 
reda på om det finns en 
signifikant skillnad i 
mönstret och 
svårighetsgraden vid 
fallolyckor hos 
patienter som 
konsumerat respektive 
inte konsumerat 
alkohol. 

Det finns en positiv 
korrelation mellan 
risken för skallskada 
vid falltrauma och hög 
alkoholkoncentration i 
blodet. Intag av 
alkohol ökar även 
allvarlighetsgraden i 
skador på bål och 
extremiteter vid fall. 

Reliabilitet: Hög 
Validitet: Hög 

Kelleher, S. 
 
Accident and 
Emergency Nursing 
(2007) 15, 161-165 
 

Heath care 
professionals’ 
knowledge and 
attitudes regarding 
substance use and 
substance users 
 
Syfte:  
Att ta reda på om 
rådande attityder inom 
sjukvården 
underminerar 
akutvårdens standard 
vad gäller intoxikerade 
patienter. 

Attityder beträffande 
droger och missbruk 
hos vårdpersonal kan 
leda till att vården 
präglas av negativa 
influenser 

Reliabilitet: Medel 
Validitet: Hög 

Lindberg, M., 
Vergara, C., Wild-
Wesley, R. & 
Gruman, C. 
 

Physicians-in-training 
Attitudes Toward 
Caring For and 
Working with Patients 
with Alcohol and Drug 

Det finns både 
positiva och negativa 
uppfattningar hos 
läkarkandidater o matt 
arbeta med patienter 

Reliabilitet: Låg 
(57 % av alla 
tillfrågade slutförde 
studien) 
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The Southern 
Medical 
Association, 2006, 
99 (1), 28-35 

Abuse Diagnoses 
 
Syfte: 
Att via enkätstudie 
kunna identifiera 
medicinsturandes 
attityder gentemot 
arbete med 
missbrukande 
patienter. 

med 
missbruksproblem. 
Det är viktigt att få 
adekvat utbildning 
inom området. 

Validitet: Hög 

Lovi, R. & Barr, J. 
 
Contemporary 
Nurse, 2009, 33(2), 
166-178 

Stigma reported by 
nurses related to those 
experiencing drug and 
alcohol dependency: a 
phenomenological 
Giorgi study 
 
Syfte: 
Att via intervjuer 
beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att 
arbeta med patienter 
med 
missbruksproblematik. 

Stigmatisering av 
personer med 
missbruksproblem 
leder dels till felaktiga 
fördömanden men 
även att patienterna 
tas i försvar. 
Sjuksköterskor 
efterfrågar bättre 
utbildning i att bemöta 
patientgruppen. 

Reliabilitet: Låg (6 
informanter) 
 
Validitet: hög 

 

	  

	  


