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Sammanfattning 

Alkohol är den vanligaste drogen i Sverige och konsumtionen ökade mellan åren 1993-2003 

med cirka 30 %. Detta kan på en arbetsplats omräknas till nästan 10 liter ren alkohol per 

anställd och år. Så många som 10-20% av personalen på en arbetsplats kan ha en riskfylld 

alkoholkonsumtion vilket i förlängningen kan leda till missbruk eller ett alkoholberoende. 

Syftet med denna studie var att undersöka vad som påverkar att personer inte återfaller i sitt 

alkoholberoende eller missbruk. Utifrån frågeställningarna granskades innehåll i 

öppenvårdsbehandlingar som gav positiv effekt på återfallsrisken samt andra preventiva 

faktorer för återfall. Metoden som använts är en strukturerad integrativ litteraturstudie. 

Resultatet visar att återfallsfrekvensen vid de olika behandlingsformerna inte skiljde sig från 

varandra vid uppföljning efter 6-9 månader. Möjlighet till längre behandlingstid eller annan 

form av uppföljande stöd förbättrade chansen att bibehålla ett positivt resultat. Andra faktorer 

som var gynnsamma för ett positivt behandlingsresultat var bland annat ökad självtillit, stöd 

på arbetsplatsen samt egen motivation och målbild. Företagshälsovården har en unik 

möjlighet att på arbetsplatsen medverka i företagens arbete med alkoholfrågor och att bedriva 

långtidsuppföljning.  Att utforma och implementera program anpassat för arbetslivet är 

möjliga utvecklingsområden för företagssköterskor.  

Nyckelord: Alkohol, behandling, återfall, prevention, företagshälsovård  



  
 

Abstract 
Alcohol is the most commonly used drug in Sweden and its consumption has increased 

between the years 1993-2003 by about 30%. This may at a workplace be translated to almost 

10 liters of pure alcohol per employee per year. As many as 10-20% of the employees at a 

workplace might have a hazardous drinking habit, which ultimately can lead to alcohol 

addiction. The purpose of this study was to investigate the influences that prevent people to 

relapse into an alcohol dependence or abuse. Based on the questions the content of outpatient 

treatments that had a positive effect on recidivism was examined as well as other preventive 

factors for relapse. The method used is a structured integrative literature review. The results 

show that the relapse rate in the various forms of treatment did not differ from each other at 

follow-up after 6-9 months. The possibility of longer duration or other form of follow-up 

support improved the chances of maintaining a positive result. Other factors that were 

favorable for good outcomes included increased self-efficacy, support at work, self-motivation 

and setting your own goals. Occupational health has a unique opportunity to be present at 

workplaces and be a part of the companies work with alcohol issues and to engage in long-

term follow-up. To develop and implement programs designed for working life are possible 

areas of development for occupational health nurses. 
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1. INLEDNING 
 

Människors sökande efter berusning med hjälp av olika ämnen går långt tillbaka i tiden.  

Alkohol har använts i över tiotusen år och opium i över fyratusen år. I de moderna 

kemilaborationerna har ytterligare droger som LSD, amfetamin och ecstasy framställts. 

Gemensamt för alla dessa olika berusningsmedel är att de påverkar vårt medvetande, det vill 

säga att de har direkt påverkan i vår hjärna. I många tidigare kulturer var berusning ett sätt att 

komma i kontakt med gudarna (Agerberg, 2009). Sögaard Nielsen (2009) menar att i dagens 

Sverige lever vi i en kultur där alkoholen är källa till välbefinnande. Alkohol ersätter idag 

kaffe och kaka i många sociala sammanhang.  

 

Alkoholen är i Sverige den substans som orsakar flest fall av missbruk och är i motsats till 

narkotika laglig att använda. Inställningen till och användningen av alkohol har förändrats det 

senaste decenniet i Sverige. Detta avspeglar sig i en kraftig ökad konsumtion av alkohol i 

samhället. Under åren 1993-2003 ökade alkoholkonsumtionen i Sverige med cirka 30 %. På 

en arbetsplats kan detta omräknas till nästan 10 liter ren alkohol per anställd och år. Så många 

som 10-20% av personalen på en arbetsplats kan ha en riskfylld alkoholkonsumtion (Edling, 

Nordberg, Albin & Nordberg, 2010). En riskfylld alkoholkonsumtion kan leda till 

alkoholmissbruk eller fullt utvecklat alkoholberoende. Enligt Sögaard Nielsen (2009) 

uppskattas 360 000 – 500 000 personer i Sverige missbruka eller vara beroende av alkohol. 

Dessa personer finns i alla samhällsskikt och yrkeskategorier.  

 

2. BAKGRUND 
 

2.1 Alkohol    
 

Johansson och Wirbing (2010) beskriver att alkoholen är den vanligaste drogen i Sverige och 

brukas av människor i alla åldrar från yngre tonåren. Sveriges ökade levnadsstandard under 

efterkrigstiden, förändringar i alkoholpolitiken och olika drogtrender har lett till ett förändrat 

konsumtionsmönster. Konsumtionen har ökat till en nivå som är den högsta på hundra år 

bland både kvinnor och män, men framför allt flickor och kvinnor har ökat sin konsumtion 

sedan 1990. Alkoholen är idag lättare tillgänglig och förekommer i många sociala 

sammanhang. Personer med genetisk sårbarhet kan lättare utveckla alkoholproblem och 

alkoholskador (ibid.). 

 

Enligt Edling et al. (2010) kostar ett missbruk av alkohol mycket för både den enskilde, 

samhället och företaget. Ett missbruk kan leda till bland annat ohälsa, ökad olycksfallsrisk, 

sämre prestation, dålig stämning på arbetsplatsen samt ökad frånvaro. Arbetsgivarens 

kostnader ökar med cirka 25 % för en anställd som har en riskabel alkoholkonsumtion. 

 

Ungefär 150 dödsfall inträffar i Sverige som en följd av alkoholförgiftning. Alkoholberusning 

står även bakom de flesta olycksfall och våldsbrott som sker varje år. Alkoholskador kan 

drabba i stort sett alla organ och ungefär 6000 personer dör i alkoholrelaterade sjukdomar 

varje år (Agerberg 2009). Johansson och Wirbing (2010) uppger att sedan 1955 då det var 1 

kvinnlig alkoholist på 50 manliga har andelen kvinnor med alkoholproblem ökat till 1 kvinna 

på 3-4 män med alkoholproblem. Kvinnor är på grund av fysiologiska skillnader i 

kroppsammansättning känsligare för alkoholens skadliga effekter men trots det är det fem 

gånger fler män som dör av alkoholrelaterade orsaker. Män dricker större mängder alkohol 
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jämfört med kvinnor och är oftare i samband med berusning inblandade i slagsmål eller 

olyckor med dödlig utgång (ibid.). 

 

2.1.1 Riskbruk, missbruk/skadligt bruk och beroende 

  
Ungefär 8 miljoner människor i Sverige har inga alkoholproblem, medan ungefär 500 000 

personer har ett riskbruk eller missbruk. Cirka 250 000 individer lider av alkoholberoende och 

ungefär 50 000 är svårt alkoholberoende (Johansson & Wirbing, 2010). Statens 

Folkhälsoinstitut ([FHI], 2011b) definierar riskbruk (figur 1) som alkoholbruk som ger ökad 

risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Konsumtion som anses vara 

riskfylld är när en man dricker mer än 14 standardglas (ett standardglas motsvarar en flaska 

starköl) i veckan. För kvinnor är gränsen lägre, de kan endast dricka nio standardglas i veckan 

för att konsumtionen ska anses vara på en riskfri nivå. Riskbruk föreligger också om en man 

konsumerar mer än fyra standardglas vid ett och samma tillfälle och för kvinnor anses en 

konsumtion som överstiger tre standardglas vid ett tillfälle vara riskfyllt. Även konsumtion på 

lägre nivåer kan anses vara riskbruk exempelvis om individen konsumerar alkohol 

tillsammans med läkemedel, under graviditet, under uppväxtåren eller vid olika situationer i 

arbetslivet (ibid.). Agerberg (2009) definierar begreppet riskbruk som att alkoholbruket är så 

stort att det riskerar att glida från bruk till missbruk eller beroende.  

 
Figur 1 Riskbruk.   Statens folkhälsoinstitut, 2011b 

 

Inom sjukvården finns idag två vedertagna diagnossystem för sjukdomar: Amerikanska 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), senaste versionen DSM-IV 

och World Health Organization (WHO) International Classification of Diseases, Injuries and 

Causes of death (ICD), senaste versionen ICD-10. Missbruk enligt DSM-IV är när en person 

under minst ett år uppfyller en eller flera av fyra kriterier: 1. Upprepad användning som leder 

till misslyckande med att fullgöra sina skyldigheter i skola, arbete eller hem. 2. Upprepad 

användning i riskfyllda situationer. 3. Användningen medför upprepade kontakter med 

rättvisan. 4. Fortsätter användning trots ständiga eller återkommande sociala eller 

mellanmänskliga problem (Agerberg, 2009; Johansson & Wirbing, 2010). Motsvarande 

diagnos enligt ICD-10 heter Skadligt bruk och innebär bruk av psykoaktiva substanser på ett 

sådant sätt att det skadar antingen den fysiska eller psykiska hälsan (Johansson & Wirbing, 

2010). 

 

Beroende enligt DSM-IV föreligger när substansbruk leder till funktionsnedsättningar eller 

lidande och minst tre av sju följande kriterier är uppfyllda under en 12-månaders period: 1. 

Toleransutveckling. 2. Abstinenssymtom. 3. Kontrollförlust. 4. Varaktig önskan eller 

misslyckade försök att minska/kontrollera intaget. 5. Betydande del av livet kretsar kring 

drogen. 6. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsaktiviteter försummas på grund av 



 3 
 

droganvändning. 7. Fortsatt användning trots vetskapen om att skador uppstått (Agerberg, 

2009). Enligt ICD-10 är beroende en grupp kognitiva och psykologiska fenomen samt 

beteendefenomen som uppstår efter återkommande substansanvändning och innefattar: 1. 

Stark längtan efter drogen. 2. Svårigheter att kontrollera intaget. 3. Fortsatt användning trots 

skador. 4. Substansanvändning prioriteras högre än andra aktiviteter. 5. Ökad tolerans och 

ibland abstinenssymtom (Johansson & Wirbing, 2010). 

 

Johansson och Wirbing (2010) menar att inom socialtjänsten används begreppet missbruk rent 

generellt utan att ange ifall beroende föreligger. Enligt diagnoskriterier är dock 

missbruk/skadligt bruk och beroende olika tillstånd och det kan vara betydelsefullt för 

planering av behandling att skilja på dessa två begrepp. Beroende anses vara ett allvarligare 

tillstånd eftersom det finns en kroppslig tillvänjning och är mera en permanent situation än 

missbruk/skadligt bruk där intensiteten och frekvensen av bruk kan variera. Tillfälliga 

situationer som till exempel skilsmässa kan lösa ut missbruk/skadligt bruk eller en person kan 

under en period av sitt liv missbruka alkohol men sedan övergå till socialt drickande spontant. 

 

I detta arbete kommer begreppet riskbruk användas i samband med ett riskfyllt 

konsumtionsmönster som inte uppfyller kriterierna för missbruk eller beroende. Vidare 

kommer missbruk att användas som begrepp för både skadligt bruk (ICD-10) och missbruk 

(DSM-IV). Begreppet beroende används när ett beroende konstaterats antingen enligt 

kriterierna för ICD-10 eller DSM-IV.  

 

2.1.2 Behandling 

     
Historiskt sett har alkoholmissbruk och -beroende förklarats på många olika sätt. Fram till 

1950 ansågs alkoholmissbruk främst bero på individens svaga karaktär eller uttryck för 

bristande moral. Senare har alkoholmissbruk och -beroende börjat betraktas som en sjukdom 

med kroniskt förlopp (Agerberg, 2009; Sögaard Nielsen, 2009). Agerberg (2009) beskriver att 

tolerans uppstår vid långvarigt alkoholbruk och större mängder av alkohol behövs då för att 

nå samma effekt som tidigare. Tillförs inte alkohol i kroppen uppstår abstinens som kan vara 

mycket obehaglig och även leda till allvarliga symtom som kramper eller delirium. Agerberg 

menar dock att abstinensfasen är kort, några veckor, och läkemedel kan användas för att 

behandla symtomen. Det finns enligt Johnsson, Laanemets och Svensson (2009) en 

motsättning mellan behandlingarnas mål och individernas mål. Av tradition bygger 

behandlingarna på drogfrihet som mål men detta mål stämmer ofta inte överens med det mål 

som de flesta missbrukarna vill nå, vilket är ett avslappnat förhållande till alkoholen. De som 

avviker från behandling, ”drop-outs”, är fler än de som stannar kvar. Det finns ingen 

anledning för individen att inleda eller slutföra behandling om inte behandlingen kan hjälpa 

denne att nå sina egna mål. Deltagande i självhjälpsgrupper och ett stabilt socialt nätverk har 

betydelse för en positiv utveckling (ibid.).  

 

Den som är beroende av alkohol kan ofta också ha flera andra, såväl kroppsliga som psykiska, 

sjukdomar. Behandlingen måste därför inriktas på både beroendetillståndet och samtidiga 

andra sjukdomar (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2001).  Angående 

psykiska sjukdomar finns studier (Mann, Hintz & Jung, 2004; Thylstrup & Schepelern 

Johansen, 2009) där det nämns att så många som upp till 50% av patienterna som finns inom 

psykiatrin kort innan inläggningstillfället antingen har använt sig av eller är beroende av 

alkohol eller illegala droger. 
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För de med kroniskt alkoholberoende bör det tillämpas behandlingsstrategier av samma 

karaktär som vid kroniska kroppsliga sjukdomar såsom diabetes och astma. Detta innebär att 

behandlingen kan behöva upprepas för att förhindra återfall samt i syfte att minska skadorna 

av alkoholen (SBU, 2001). Heilig (2004) menar att en patient med beroende och instabil 

social funktion bör ha en strukturerad behandling som bör pågå länge, minst två år. Han 

uppger också att de flesta med alkoholproblem på lång sikt har en gynnsam utveckling och det 

är endast en mindre grupp höggradigt alkoholberoende patienter som har en dålig prognos.

  

2.1.3 Återfall 

     
Begreppet återfall är inte ett entydigt begrepp och har definierats på många olika sätt: som en 

avgränsad händelse, som en process som leder till bruk, återgång till bruk i samma omfattning 

som tidigare, bruk i ett antal dagar eller som ett resultat av att rent generellt ha brukat alkohol 

eller droger (Saxon & Wirbing, 2004). Enligt Johnsson et al. (2009) är begreppet återfall 

intimt förknippat med missbruk men att det i litteraturen sällan definieras närmare. De menar 

att detta kan bero på att återfall anses vara ett så entydigt begrepp att en definition inte 

behövs. Alternativt att begreppet är så komplicerat och vagt så det är svårt att definiera. Även 

Sternebring (2012) beskriver att det inte finns någon bra definition på begreppet återfall. Det 

finns svårigheter med att definiera när ett återfall är ett faktum. Oklarheter finns om det är 

tiden, mängden eller konsekvensen av alkoholkonsumtionen som avgör ifall ett återfall skett. 

 

Enligt Johnsson et al. (2009) har ordet återfall negativ laddning och innebär en negativ 

rörelse, en form av tillbakagång. Återfallet kan förstås som en enstaka händelse eller en 

process och vid första fallet är individen ett passivt objekt som utsätts för sjukdom. I det 

senare fallet betraktas individen som en handlingskraftig varelse som aktivt kan ändra sitt 

beslut om att dricka eller använda droger. I engelskspråkig litteratur används två olika 

begrepp: ”lapse” och ”relapse”. Översätts dessa till svenska kan det gemensamma ordet 

återfall användas men det finns en gradskillnad mellan ”lapse” och ”relapse”. ”Lapse” har 

karaktären av ett litet felsteg och är inte lika allvarligt som ”relapse”. ”Lapse” kan bestå av ett 

enda tillfälle där drogen används och behöver inte utvecklas till ett ”relapse” (ibid.).  

 

Vidare beskriver Johnsson et al. (2009) att återfallet även kan betraktas från två olika håll; 

individens och behandlarens. Utifrån individen bör tillvaron innebära ett framåtskridande där 

målet är någonting som är bättre än det nuvarande. Återfall skulle kunna tolkas som en 

händelse där individen inte kan styra sig själv utan blir maktlös inför en kraft utanför. En 

person som lärt sig dricka kontrollerat kan utifrån återfallsbegreppet betraktas som misslyckad 

av behandlaren, istället för att denne ser det kontrollerade drickandet som ett sätt att lyckas 

med sin utveckling. 

  

2.2 Prevention och alkohol 
 

Enligt Pellmer och Wramner (2007) är syftet med prevention att förhindra att någonting sker. 

Detta kan göras genom att förebygga sjukdom eller genom att främja hälsa. Det behövs 

kunskaper om faktorer och förhållanden som gör oss sjuka men också om det som får oss att 

förbli friska. Vidare kan hälsofrämjande arbete till exempel bestå av att rikta insatser på 

riskbeteenden och riskfaktorer som alkohol-, tobaks-, kost- och motionsvanor eller genom att 

koncentrera sig på skydds- eller friskfaktorer. Skydds- eller friskfaktorer hjälper individen att 

välja ett levnadssätt eller stödjande miljö som är hälsofrämjande. Hälsofrämjande arbete 

möjliggör att människor ökar kontrollen över sin hälsa och förbättra den. Inom ramen för 

hälsofrämjande arbetsplatser förebyggs inte endast arbetsrelaterade risker utan även 
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psykosocialt betingad ohälsa skall förebyggas. Hänsyn skall även tas till de anställdas hela 

livssituation (ibid.)  

 

Psykosociala faktorer i arbetslivet påverkar enligt FHI (2011a) vår hälsa. Människor riskerar 

ohälsa om arbetet ställer för höga krav eller att de saknar möjlighet att ha kontroll över sin 

arbetssituation. Socialt stöd lyfts fram allt oftare som en främjande faktor och i arbetslivet är 

det stöd från arbetskamrater men framför allt från arbetsledare som har stor betydelse. Inom 

alkoholområdet har enligt FHI (2010) mycket av det hälsofrämjade arbetet skett genom att 

försöka begränsa bruket av alkohol med hjälp av lagstiftning eller genom att påverka attityder 

på alkoholkonsumtion. 

 

Prevention kan ske på tre olika nivåer: primär-, sekundär- och tertiärprevention. 

Primärprevention är insatser, till exempel vaccinationer eller information, som sätts in redan 

innan sjukdom uppstår. Sekundärprevention skall ge tidigt upptäckt av ohälsa genom till 

exempel screening och syftet är att förhindra insjuknande i allvarliga sjukdomar. 

Tertiärprevention innefattar behandling av handikapp, rehabilitering eller att förhindra att de 

med existerande sjukdom försämras. Företagshälsovårdens kunskapsområde inom arbetsmiljö 

innefattar samtliga nivåer av prevention (Pellmer & Wramner, 2007).  

 

Sternebring (2012) talar om preventionsstrategi med tre nivåer av alkoholprevention. 

Primärprevention riktar sig till hela befolkningen eller särskild grupp och kan innefatta till 

exempel utbildning eller informationskampanjer. Sekundärprevention inom alkoholområdet är 

inriktad på individen. Det innefattar tidigt upptäckt av riskabel alkoholkonsumtion och försök 

till att hindra att risk- eller högkonsumtion leder till komplikationer, socialt eller medicinskt.  

Tertiärprevention fokuserar på behandling av personer med missbruk eller beroende.  

 

2.3 Arbetsgivaren, den anställde och företagshälsovården 
 

2.3.1 Arbetsgivaren och den anställde 
 

Enligt FHI (2010) har arbetsgivarna en nyckelroll för hälsan i arbetslivet. Näringsliv, 

myndigheter, landsting och regioner samt kommuner kan främja hälsa hos sina anställda. Det 

är inte bara arbetsmiljön utan också exempelvis anställningsformer och möjligheter att skapa 

balans mellan arbete och fritid, som har betydelse för god hälsa. Arbetsgivarna kan också 

erbjuda förebyggande och hälsofrämjande insatser. Pellmer och Wramner (2007) menar att 

hälsofrämjande arbetsplatser kan bli en arena för att begränsa eller eliminera sjukdomar och 

skador. Människor tillbringar en stor del av sina liv på arbetsplatsen och om hälsofrämjandet 

förankras inom organisationen ger det en helhetssyn på människors vardagsverklighet.  

 

Arbetsgivaren har ett långtgående ansvar för att arbetsmiljön är trygg och säker. Detta innebär 

till exempel att arbetsgivaren har ett lagstiftat ansvar att förebygga ohälsa och olycksfall 

genom att regelbundet undersöka och bedöma risker på arbetsplatsen. Alkoholens 

konsekvenser för ohälsa, olyckor samt arbetsrelaterade skador är ett skäl till att aktivt bedriva 

ett alkoholpreventivt arbete. Ett viktigt redskap för arbetsgivaren, i syfte att klargöra vilka 

spelregler som gäller på arbetsplatsen, är en skriven alkoholpolicy för företaget. En bra 

strategi är att låta preventionsarbetet bli en del av det kontinuerliga arbetsmiljöarbetet, till 

exempel genom att ha årliga utbildningstillfällen om alkoholfrågor (Hermansson, 2006). 

 

Mattzon (2007) uppger att arbetsgivaren är den utomstående som kan påverka missbruket 

mest eftersom den anställde är väldigt rädd att bli av med sitt arbete. Arbetsgivaren bör 
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konfrontera den anställda med det som inte fungerar på arbetet och även lyfta fram om det har 

funnits frånvaro eller förändrat beteende. Om den anställde inte sköter sitt arbete gäller det att 

ställa krav, görs detta i tid kan den anställde få en tankeställare och missbruket kan avbrytas 

snabbt. Kvarstår problemet bör arbetsgivaren ställa högre krav. Om det finns uppenbara 

tecken på missbruk, som till exempel lukt av alkohol, får arbetsgivren rakt och tydligt 

informera den anställda att detta inte accepteras. Samtalen med den anställde måste 

dokumenteras. Krävs det flera samtal för att komma fram till vad den anställdes problem är 

skall de hållas tätt efter varandra. Vidare skriver Mattzon (2007) att en anställd har skyldighet 

att medverka i sin egen rehabilitering. Om detta inte sker riskerar den anställde att förlora sin 

anställning och skall informeras om detta direkt. Eftersom arbetet är viktigt för individen 

accepterar de flesta behandling för sitt missbruk. Det är viktigt att arbetsgivaren och den 

anställde skriver ett behandlingskontrakt så att alla vet vilka förutsättningar som gäller (ibid.). 

 

2.3.2 Företagshälsovården   
 

I Sverige har cirka 65 % av de som arbetar tillgång till företagshälsovård men skillnaderna är 

stora mellan olika branscher och olika storlekar på företag. Det finns också stora skillnader i 

vilka tjänster som köps av företagen. Jämförs Sverige internationellt är anslutningsgraden 

hög, men det finns länder där lagstödet för företagshälsovården är starkare och fler anställda 

har tillgång till företagshälsovård. Företagshälsovården arbetar multidisciplinärt för att hjälpa 

företag att lösa problem som beror på flera olika faktorer samt att föreslå arbetsplats- och 

individåtgärder. Inom företagshälsovården arbetar till exempel läkare, ergonom, 

arbetsmiljöingenjör, beteendevetare, hälsovetare och företagssköterskor för att hjälpa 

företagen (SOU, 2011).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2007) har företagshälsovården en viktig roll för att i en tidig fas 

upptäcka alkoholmissbruk. Företagshälsovårdens roll i samband med alkoholprevention 

innebär aktiv medverkan i både primär, sekundär och tertiärprevention. Detta innebär att 

arbeta med att förebygga hög alkoholkonsumtion, hantera riskbruk och delta vid behandling 

av missbruk. Traditionellt har företaghälsovården kommit in sent i förloppet när missbruket 

redan pågått under många år vilket försvårat behandlingen (Edling et al., 2010). Arbetsgivare 

kan erbjuda hälsokontroller med alkoholscreening och kort rådgivning för sina anställda via 

företagshälsovården. Detta är ett kostnadseffektivt sätt att tidigt identifiera och åtgärda 

alkoholproblem. Att diskutera alkoholvanorna i samband med hälsokontroller där även andra 

livsstilsfrågor diskuteras upplevs inte lika känsligt som om frågan lyfts fram separat 

(Hermansson, 2006). 

 

Idag styrs ofta behandlingen av ett kontrakt mellan arbetsgivaren och den anställde. 

Företagshälsovårdens roll kan under kontraktstiden innefatta hjälp till arbetsgivaren att 

utforma kontrakt samt planering och uppföljning av åtaganden i kontraktet. Exempelvis kan 

företagshälsovården stå för stödsamtal, provtagning och läkemedelsutdelning (Edling et 

al.2010). Hermansson (2006) uppger att det är viktigt att informera om möjligheten till 

program eller kurser i återfallsprevention som ofta erbjuds av beroendeenheter på den egna 

orten. Även information om självhjälpsgrupper, som till exempel anonyma alkoholister (AA), 

bör ges. Det kan vara avgörande för att vidmakthålla nykterhet på sikt att personen har 

tillgång till och kännedom om både återfallsprevention och självhjälpsgrupper. Erfarenhet och 

forskning visar också att en mer omfattande behandlingsinsats inte alltid är den som är 

effektivast och en beredskap på rehabiliteringsinsatser på olika nivåer bör finnas. Dessa nivåer 

är: Kort rådgivning och självhjälpsträning, Återfallsprevention, Öppenvård och 

självhjälpsgrupp samt Institutionsvård och självhjälpsgrupp (ibid.).  
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Riksföreningen för Företagssköterskor och Svensk sjuksköterskeförening (2010) lyfter fram 

företagssköterskans fördjupade kunskaper till exempel i förebyggande och hälsobefrämjande 

arbete, i omvårdnad och rehabilitering i arbetslivet samt i arbetsmedicin. Med denna kunskap 

skall företagssköterskan kunna främja hälsa både psykiskt, fysiskt och socialt samt förebygga 

folkhälsoproblem genom att arbeta preventivt och främja positiva livsstilsfaktorer. 

Företagssköterskan skall arbeta med arbetsinriktad rehabilitering av enskilda individer och 

aktivt delta vid behandling av individer med missbruksproblem (ibid.). 

 

2.4 Problemformulering 

Alkoholanvändningen är idag hög i samhället. På arbetsplatser orsakar alkoholen olyckor och 

har en negativ inverkan på den psykosociala arbetsmiljön. Arbetsgivaren har ett långtgående 

ansvar att rehabilitera personal med alkoholproblematik. En person med alkoholberoende kan 

ha behov av stöd under en lång tid för att inte återfalla i missbruk. Det saknas aktuella studier 

om hur företagshälsovården tillsammans med arbetsgivaren kan samverka för att minska 

risken för återfall i alkoholmissbruk/beroende hos de anställda. 

 

3. SYFTE 
 

Syftet är att beskriva vad som påverkar att yrkesarbetande vuxna med 

alkoholmissbruk/alkoholberoende inte återfaller i missbruk/beroende. 

 

3.1 Frågeställningar 
 

Vilket innehåll i öppenvårdsbehandlingar minskar risken för återfall hos vuxna mellan 18 till 

65 år? 

Vilken eller vilka faktorer minskar risken för återfall hos vuxna mellan åldrarna 18 till 65 år?  

 

4. METOD OCH DESIGN 
 

Systematisk litteraturstudie med deskriptiv design valdes som metod (Forsberg & Wengström, 

2008). Enligt Whittamore och Knafl (2005) är integrativ litteraturstudie den bredaste typen av 

litteraturstudie som tillåter samtidig inkludering av både experimentell och icke-experimentell 

forskning och kan användas i många olika syften. I denna studie har deras modell för 

integrativ litteraturstudie använts.   

 

4.1 Datainsamling 
 

4.1.1 Sökstrategi 
 

Polit och Beck (2008) nämner några särskild användbara elektroniska databaser för 

omvårdnadsforskare: CINAHL (Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature), 

MEDLINE (Medical – Literature On-Line), och PsycINFO (Psychology Information). Via 

Örebro universitetbiblioteks (2012) hemsida identifierades ytterligare en användbar databas; 

Social Services Abstracts. Dessa fyra databaser användes för att nå en bred täckning av 

intresseområdet.  

 



 8 
 

Genom provsökningar och genomläsning av artiklar kopplade till studiens syfte identifierades 

ett antal relevanta sökord. Sökorden som valdes var: alkohol, alkoholmissbruk, 

behandlingsresultat, rehabilitering, återfall, företagshälsovård och öppenvård. Sökorden 

översattes från svenska till engelska med Karolinska institutets Svenska MeSH databas 

översättningsfunktion (Karolinska Institutet, 2011). De engelska sökorden blev: alcohol, 

alcohol-related disorder, treatment outcome, rehabilitation, recurrence, occupational health 

och outpatients. Enskilda sökord kan ge väldigt många träffar i databaserna därför 

kombinerades sökorden systematisk för att få fram ett hanterbart urval av artiklar. 

 

Begränsningar gjordes utifrån att artiklarna skulle vara vetenskapligt förhandsgranskade, 

publicerade mellan åren 1997-2012, studiedeltagarna skulle vara vuxna (äldre än 18 år), 

abstract skulle finnas tillgängliga via databasen, artiklarna vara skrivna på engelska och 

publicerade i vetenskapliga facktidskrifter.  

 

4.1.2 Söktermer och databaser 
 

Söktermerna och sättet att utföra sökningarna skiljer sig mellan de olika databaserna. 

Söktermer så lika varandra som möjligt har använts. I PubMed användes MeSH termer vilka 

överenstämde med de engelska sökorden. Dessa skrevs i fältet ”MeSH Terms” vid sökningen. 

Söktermerna som användes var alcohol-related disorder, alcohol, treatment outcome, 

rehabilitation, recurrence, occupational health och outpatients. Termerna kombinerades 

systematisk och alla sökkombinationer utgick från termen alcohol-related disorder (bilaga 1). 

PsycINFOs motsvarighet till PubMeds Mesh-term databas kallas för Thesaurus of 

Psychological Index Terms. Genom att använda Thesaurus identifierades följande söktermer: 

alcohol abuse, alcoholism, treatment outcomes, relapse prevention, alcohol rehabilitation, 

outpatientets och occupational health. Dessa termer användes i fältet Subject heading och 

söktermerna kombinerades systematiskt. Alla kombinationer utgick från Index termen alcohol 

abuse (bilaga 1). I CINAHL användes söktermer utifrån CINAHL Headings. Samtliga 

söktermer har använts som MW-Word in Subject Heading. De söktermer som användes var: 

alcohol, rehabilitation program, treatment outcomes, recurrence, outpatient och occupational 

Health. I Social Services Abstracts användes sökord utifrån kontroll mot Sociological 

thesaurus: alcohol, treatment outcome, rehabilitation, relapse, outpatients och occupational 

health. Sökorden användes i SU (Subject Heading) fältet. Även i CINAHL och Social services 

Abstracts kombinerades sökningar systematisk och söktermen alcohol var med i samtliga 

sökkombinationer (bilaga 1). I alla databaser användes boolesk operator AND för att 

kombinera sökningar. 

 

4.1.3 Urvalskriterier 
 

Endast artiklar där abstrakt och fulltextartiklar var tillgängliga via datorn valdes. Artiklarna 

skulle också svara mot studiens syfte eller frågeställningar. Inklusionskriterier angående detta 

var att det framgick vilka faktorer som minskar alkoholanvändning, behandling och resultat 

av denna redovisades, alkohol var det övergripande problemet samt att behandlingen 

genomfördes i öppenvården. Endast artiklar innefattande vuxna personer i arbetsför ålder (18-

65 år) inkluderades. 

 

En kvalitetsgranskning genomfördes systematiskt med hjälp av frågor enligt Polit och Beck 

(2008), bilaga 2. Frågorna i granskningsmallen är utformade så att ett ja svar motsvarar en 

poäng och på så vis graderas artikelns kvalitet. En hög totalpoäng likställs med hög 

vetenskaplig kvalitet hos artikeln. Kvalitet i en studie graderades utifrån att mindre än 15 
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poäng är låg kvalitet, 16-30 medel kvalitet och mer än 31 är hög kvalitet. Endast artiklar med 

medel och hög poäng inkluderades. Artiklarna redovisas i matris (bilaga 3) där även 

artiklarnas huvudsakliga styrkor och svagheter redovisas, samt kvalitetspoängen relaterat till 

granskningsmallen (bilaga 2). 

 

Systematiska litteraturstudier består av fynd från tidigare studier och bygger på primärkällor i 

form av vetenskapliga artiklar skrivna av den som har utfört studien (Granskär och Höglund-

Nielsen, 2008; Polit & Beck, 2008). Litteraturstudier uteslöts därför i sökningarna och endast 

ursprungartiklar användes.  Även artiklar där det fanns en oklarhet om graden av 

användandningen av andra droger uteslöts. Exklusion gjordes även när personerna hade andra 

diagnoser som påverkade behandling och resultat, till exempel HIV, depression eller annan 

psykisk sjukdom. Även studier med för oss fel målgrupp: hemlösa, gravida, barn, studerande 

och äldre exkluderades.  Artiklar som endast handlade om medicinskt behandling uteslöts 

också. 

 

4.1.4 Urval 
 

Ett första urval av artiklar gjordes genom att läsa artiklarnas titlar, totalt lästes 827 titlar. De 

artiklar där det direkt från titeln framgick att de inte skulle uppfylla studiens 

inklusionskriterier uteslöts. I andra urvalet lästes abstract på de kvarvarande artiklarna, 204 

abstract lästes sammanlagt. De som genom informationen i abstractet bedömdes som 

relevanta, 78 artiklar, hämtades hem elektroniskt. Ytterligare en artikel identifierades genom 

våra tidigare provsökningar. Eftersom artikeln uppfyllde tre av de sju söktermerna som 

användes för databasen PsycInfo samt inklusionskriterierna och var relevant för studiens syfte 

inkluderas även denna artikel. Det tredje urvalet innefattade genomläsning av alla 

fulltextartiklar. De artiklar som klart motsvarde studiens syfte kvalitetsgranskades med 

granskningsmallen (bilaga 2). Efter det tredje urvalet kvarstod 15 artiklar som inkluderades i 

studien. 

 

4.2 Etiska överväganden 
Omvårdnadsforskning bygger på fyra principer. Dessa har sitt ursprung i FNs deklaration om 

de mänskliga rättigheterna, samt i Helsingforsdeklarationen. De etiska principerna är: 

principen om autonomi, principen om att göra gott, principen om att inte skada samt principen 

om rättvisa. Särskild viktigt är att forskaren uppfyller fyra krav: informationskravet, krav på 

samtycke, krav på konfidentialitet och krav på deltagarens säkerhet (Northern Nurses 

Federation, 2003 ).  

 

Polit och Beck (2008) menar att det inte alltid är möjligt att göra en fullständig bedömning av 

studiernas etiska riktlinjer eftersom dessa inte alltid beskrivs så utförligt. I de artiklar som 

ingår i denna uppsats är intentionen att behandla övergripande. Samtliga artiklar är också 

förhandsgranskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Deltagandet i alla ingående 

studier har byggt på frivillighet och samtliga deltagare har givit sitt medgivande till att delta 

skriftligt eller via webbformulär.  Det har under genomläsning av de ingående artiklarna inte 

framkommit något som tyder på att de etiska riktlinjerna som finns för forskning inte 

respekterats. 

 

4.3 Dataanalys 
Malterud (2009) beskriver att den kvalitativa forskningsprocessens centrala aktivitet är 

tolkning. De mönster som forskaren hittar genom att läsa sitt material beror på hennes 
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förmåga att känna igen dessa mönster. Forskarens förförståelse och den valda teoretiska 

referensramen påverkar hur tolkningen av materialet kommer att gestalta sig. Förförståelsen 

är våra erfarenheter, hypoteser, yrkeserfarenheter och teoretisk referensram. Malterud (2009) 

Analysen av kvalitativ data går ut på att ställa frågor till materialet, läsa materialet utifrån 

detta och sedan organisera och återberätta de funna svaren systematiskt och på ett relevant 

sätt. Vidare menar hon att det är en krävande utmaning att hålla balansen mellan flexibilitet 

och rigiditet i analysen och att den mindre erfarne kan ha en fördel i att följa en befintlig 

analysprocedur (ibid.). 

 

I denna litteraturstudie användes Whittamore och Knafls (2005) strategier som stöd för att 

analysera data. De anser att det är viktigt att identifiera en systematisk analysmetod innan 

uppstart av en litteraturstudie. Deras metod består av fyra faser: 1. datareduktion, 2. 

datavisning, 3. Datajämförelse och 4. slutsatsdragning och verifiering. 

 

Enligt Whittamore och Knafl (2005) innebär datareduktion att genom extrahering och 

kodning göra data mera hanterbar. Datavisning innebär att konvertera varje enskild datakälla 

till en gemensam framställning. Denna framställning kan göras till exempel med hjälp av 

matriser eller grafer. Datajämförelse innebär en upprepad process av jämförande mellan de 

olika datamatriserna av originaldata för att identifiera mönster, teman eller relationer. 

Liknande variabler grupperas nära varandra och en tillfällig ordning kan skapas. Kreativitet 

och kritisk analys i datajämförelsen menar de är viktiga element för att få fram viktiga och 

exakta mönster och teman. Vid sista fasen, slutsatsdragning och verifiering, syntetiseras varje 

tema till en mera övergripande helhet. 

 

De ingående artiklarna lästes igenom flera gånger för få en uppfattning om vad artiklarna 

handlar om och för att få ingående kunskaper om varje enskild artikel. Kodning gjordes 

genom att i varje artikel färgmarkera det som ansågs vara betydelsefulla enheter utifrån 

studiens syfte. Dessa enheter fördes sedan över till en datamatris för att underlätta jämförelse 

av data från alla artiklar. Under datajämförelsefasen grupperades enheterna om tills enighet 

om betydelsefulla teman utifrån syftet nåddes. 
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5. RESULTAT 
 

Vid analys av artiklarna framkom två teman med totalt sju undergrupper (figur 2). Det första 

temat beskriver olika betydelsefulla faktorer i behandlingar. Det andra temat lyfter fram olika 

stödjande faktorer som är positiva för individen för att vidmakthålla livsstilsförändringar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Teman med undergrupper. 

 

5.1 Behandlingsfaktorer  
De ingående artiklarna beskriver sammantaget ett 30 tal olika behandlingar och 

eftervårdsprogram inom öppenvården för personer med alkoholmissbruk eller 

alkoholberoende. Graden av alkoholkonsumtion varierar från att vara vad som beskrivs som 

ett problematiskt drickande till diagnostiserat alkoholberoende. Behandlingarna som studerats 

har innefattat en typ av behandling eller kombinationer av olika behandlingsformer.  Då flera 

metoder kombinerats har detta skett antingen parallellt eller under olika faser av 

behandlingstiden.  De fysiska möten som genomförts skedde individuellt, i par, i grupp eller i 

kombination av olika mötesformer. Behandlingstid, antal möten, mötesfrekvens, mötestid 

samt tillgång till extra möten varierade. Vissa behandlingar innefattade ett kort samtal medan 

andra hade över hundra möten. De uttryck som användes i artiklarna för att klassificera 

behandlingsresultatet var nykter, oproblematiskt drickande, förbättrad och återfall/ 

problematiskt drickande. I analysen av artiklarna har alla grader av förbättring bedömts som 

ett positivt behandlingsresultat.  
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Temat ”Behandlingsfaktorer” beskriver vilka behandlingsfaktorer som påverkade positivt 

alkoholkonsumtionen och består av tre undergrupper: 1. Beteendeförändring, 2. Rådgivning 

och 3. Stödjande åtgärder samt eftervård.  

 

5.1.1 Beteendeförändring 
 

I de ingående artiklarna skiljde sig inte de beteendeinriktade behandlingarnas innehåll 

nämnvärt. Gemensamt för behandlingsformerna var att arbeta med personens beteende på 

olika sätt. Fokus låg på problem- och krislösningsstrategier, återfallshantering samt att genom 

en åstadkommen beteendeförändring bibehålla livsstilsförändringar. De vanligaste ingående 

momenten i behandlingarna var kognitiv beteendeterapi (KBT), Relapse Prevention (RP), 

Motivational Interviewing (MI) samt Brief Intervention (BI).   

 

Kognitiv beteendeterapi, där inriktningen är att förändra personens tankemönster för att 

personen ska få en förståelse för sitt alkoholproblem och på så sätt kunna ändra sina vanor i 

relation till alkohol. Under behandlingen får personen hemuppgifter att utföra och antecknar 

sina nya insikter gällande alkohol. Syftet är att personen i förlängningen skall bli sin egen 

terapeut (Bottlender & Soyka, 2005; McCrady, Epstein & Hirsch, 1999; Shakeshaft, Bowman, 

Burrows, Doran & Sanson-Fisher, 2002; Breslin, Sobell, M., Sobell, L., Buchan & 

Cunningham, 1997; Burtscheidt, Wölwer, Schwartz & Gaebel, 2002; Kelly, Stout, Magill, 

Tonigan & Pagano, 2010; McKay et al., 2010). Burtscheidt et al. (2002) kunde inte visa någon 

skillnad mellan KBT-behandling eller ”Coping-skills-training” men båda dessa 

beteendeinriktade behandlingar gav bättre resultat än vanlig standardbehandling vad gäller 

minskat drickande. 

 

Relapse Prevention (RP), som i Sverige benämns återfallsprevention, fokuserar på att lära 

individen att identifiera och hantera risksituationer. Behandlingen skedde genom diskussioner 

eller rollspel med utgångspunkt att lära sig alternativa sätt att hantera för personen sedan 

tidigare kända risksituationer (Allsop, Saunders & Phillips, 2000; McCrady et al., 1999; 

Merkx et al., 2011; Bennett et al., 2005). Trots att återfall inte helt kunde förebyggas enligt 

Bennet et al. (2005) visade patienterna en förbättring genom en märkbar minskning av både 

dagar när de drack men även dagar när de drack mycket efter en genomgången RP-

behandling. 

 

Motivational Interviewing (MI) används av behandlaren i syfte att hitta och förstärka 

personens egen vilja till förändring. Motiverande samtal vilket är den svenska beteckningen 

på MI användes vid korta möten eller som en del av behandling vid exempelvis Brief 

Intervention (BI) (Allsop et al., 2000; McCrady et al., 1999; Merkx et al., 2011; Bottlender & 

Soyka, 2005; McKay et al., 2010; Kelly et al., 2010). Shakeshaft et al. (2002) visar i sin studie 

att MI är en väl fungerande metod för personer som själva söker hjälp för sin 

alkoholproblematik. 

 

Brief Intervention (BI), som på svenska kallas korta råd, är en kortterapi som innefattar ett 

eller flera korta möten. Ingen egentlig mall finns för denna terapiform men i studierna ingår 

både KBT, RP och MI i olika omfattning i behandlingen (Wutzke, Conigrave, Saunders & 

Hall, 2002; Breslin et al., 1997; Shakeshaft et al., 2002). Wutzke et al. (2002) visar i sin studie 

att deltagarna som hade ett högt alkoholintag men inget diagnostiserat missbruk minskade sitt 

alkoholintag. De kunde även se ett lyckat resultat för dem med riskfylld drickande, andelen 

med detta beteende minskade genom interventionen.  
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Oavsett vald behandlingsform visade uppföljningar efter 6 månader upp till ett år efter 

avslutad behandlingen ingen skillnad i återfallsprocenten om KBT, MI eller RP, ensamt eller i 

kombination med annan behandling använts. Detta gällde de deltagare som hade 

diagnostiserat missbruk eller bedömdes ha ett medel till högt beroende (Allsop et al., 2000; 

Merkx et al., 2011; Bottlender & Soyka, 2005; Burtscheidt et al., 2002; Diehl et al., 2007). Att 

en behandling med mål att förändra beteende är mera effektiv än ospecifik 

standardbehandling framgår i samtliga de studier där behandling med beteendeförändring som 

mål jämförts med standardbehandling (Allsop et al., 2000; Burtscheidt et al., 2002; Bennet et 

al., 2005; McKay et al., 2010) eller då en jämförelse med en kontrollgrupp som inte gavs 

någon behandling alls utfördes (Wutzke et al., 2002).  

 

5.1.2 Rådgivning 
 

Rådgivande behandling gav god effekt för personer med en lägre beroendegrad. Råden 

innefattade bland annat strategier för ett oproblematisk drickande, en jämförelse mellan den 

egna konsumtionen och befolkningens, samt identifiering av problem relaterade till det egna 

alkoholanvändandet. Vid uppföljning fanns här flest personer som efter behandling var helt 

nyktra vid uppföljning efter 9 månader. En 10 års uppföljning visade dock att effekten av 

behandlingen inte är bestående över tid, det gick inte att urskilja behandlingseffekt jämfört 

med en obehandlad grupp (Wutzke et al., 2002). En rådgivande behandling där personer 

regelbundet träffades varje vecka för att se utbildningsfilmer om alkohol testades av Davis, 

Campell, Tax och Lieber (2002) med nedslående resultat för deltagare med högre 

beroendegrad. Däremot hade de med mindre allvarliga alkoholproblem nytta av 

utbildningsmaterialet. 

 

5.1.3  Stödjande behandling och eftervård 
 

De flesta återfall i alkoholmissbruk eller problematiskt drickande sker inom sex månader upp 

till ett år efter avlutad behandling (Allsop et al., 2000; Bottlender & Soyka, 2005; Diehl et al., 

2007). För att motverka helt eller förlänga tiden till återfall används stödjande åtgärder till 

exempel i form av deltagande i AA. Detta sker som en del av själva behandlingen eller att 

patienten rekommenderas delta i självhjälpsgrupper för stöd under och efter avslutad 

behandling (McCrady et al., 1999;  Davis et al., 2002; Hodgins, Leigh, Milne & Gerrish, 

1997; Stout et al., 2010; R. Moos & B. Moos, 2007). Återträffar eller gruppmöten efter 

avslutad behandling var också ett stöd som några av behandlingarna erbjöd (Diehl et al., 

2007; McCrady et al., 1999; Wutzke et al., 2002). Andra former av stödjande behandling var 

parterapi (McCrady et al., 1999), social träning i syfte att höja självkompetensen (Hodgins et 

al., 1997) samt rekrytering av en stödperson (Wutzke et al., 2002). Davis et al. (2002) kunde i 

sin studie av en grupp som endast fått stöd i form av utbildningsfilmer visa att 

deltagandegraden i AA-möten kunde förutspå hur länge nykterheten varade. De med högre 

deltagandegrad hade längre tid tills de tog första drinken. 

 

Behandlingar som sträckt sig under en längre period visade bättre resultat vid uppföljning då 

undersökningar med olika tidslängd jämförts (R. Moos & B. Moos, 2007; McKay et al., 2010; 

Bennett et al., 2005). Behandlingar där det fanns någon form av eftervårdsprogram eller AA 

kontakt som förlängning på behandlingen gav förbättrat långtidsresultat (Stout et al., 2010; 

McKay et al., 2010; R. Moos & B. Moos, 2007; Shakeshaft et al., 2002; McCrady et al., 1999; 

Bennett et al., 2005). Effekten av behandlingar avtar med tiden. Efter tre år eller längre finns 

ingen skillnad mot den kontrollgrupp som inte fått någon behandling alls eller fått en 

standardiserad ospecifik öppenvårdsbehandling (Burtscheidt et al., 2002; Wutzke et al., 2002). 
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5.2 Stödjande faktorer 
 

I de i studien ingående artiklarna framkommer att fler faktorer än vald behandling påverkar 

möjligheten att få ett positivt resultat. Temat ”Stödjande faktorer” lyfter fram olika stödjande 

faktorer. I analysen framkom faktorer som kan delas upp i fyra undergrupper: 1. 

Hälsoresurser, 2. Socioekonomiska faktorer, 3. Stödfunktioner och 4. Motivation. 

 

5.2.1 Hälsoresurser 
 

Att från början ha en god kognitiv funktion ökar möjligheten för att klara av att vara helt 

nykter eller att ha ett oproblematiskt drickande (Burtscheidt et al., 2002; Allsop et al., 2000). 

Burtscheidt et al. (2002) visar dock i sin studie att även de med lättare kognitiva svårigheter 

kan tillgodogöra sig en beteendeinriktad behandling men att de kan ha svårigheter med att 

handskas med ett fullt utvecklat återfall. Att ha en god självtillit höjer också möjligheten till 

mer långvarigt positivt behandlingsresultat (Allsop et al., 2000; R. Moos & B. Moos, 2007). 

R. Moos och B. Moos (2007) menar också att en allmänt god hälsa gynnar ett kvarstående 

positivt resultat.  

 

5.2.2 Socioekonomiska faktorer 
 

R. Moos och B. Moos (2007) visar att stabil ekonomi samt stöd på arbetsplatsen ökade 

möjligheten till långvarigt positivt behandlingsresultat. Att anställning ger ett mer positivt 

resultat visar också Davis et al. (2002) samt Bottlender och Soyka (2005). Ett mål att vara helt 

nykter var inte mer gynnsamt för närvaron på arbetet, det ökade inte antalet dagar den 

anställde arbetade. Inte heller den sociala stabiliteten eller deltagande i fritidsaktiviteter ökade 

med ett sådant mål (Hodgins et al., 1997).  

 

Att vara av manligt kön, ha många positiva livshändelser och vara nykter under 

behandlingstiden var framgångsfaktorer för att minska återfallsrisken (Bottlender & Soyka, 

2005; Breslin et al., 1997). Det skall dock påpekas att kvinnor var i minoritet i dessa 

undersökningar. Den undersökning som gjorts av kvinnor med alkoholmissbruk motsäger den 

högre återfallsrisken hos kvinnor. Tiden för kvinnor att utveckla ett alkoholberoende från det 

att de började dricka kontinuerligt är dock betydligt kortare jämfört med män. Kvinnor hade 

också flera symtom på depression samt att de sociala konsekvenserna var mycket större för 

kvinnorna. Vid kontroll 12 månader efter avslutad behandling så var andelen med ett positivt 

resultat lika stort bland både män och kvinnor (Diehl et al., 2007).  

 

5.2.3 Stödfunktioner 
 

Stöd från familj och vänner var viktigt för ett positivt långtidsresultat men även deltagare som 

endast fick stöd via AA hade en bättre möjlighet att inte få återfall efter en behandling 

(McCrady et al., 1999; Stout et al., 2010; R. Moos & B. Moos, 2007). Personer som haft stöd 

från AA innan uppstart av behandling satte i större utsträckning nykterhet som mål vid 

behandlingen (Hodgins et al., 1997). Vikten av stöd från vänner och familj visas ytterligare i 

R. Moos och B. Moos (2007) uppföljning. Efter 16 år påvisar deras studie att familjens stöd 

har positiv effekt på hur personen fungerar socialt. 

 

Någon stödjande effekt infann sig inte av att under behandlingstiden överbehandla då det inte 

gav bättre resultat än för de som följde behandlingsschemat eller till och med blev 

underbehandlade (McCrady et al., 1999; Merkx et al., 2011). Samtidigt kan det påvisas att 
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behovet av behandlingstillfällen kan variera utifrån olika individers behov av externt stöd 

(Breslin et al., 1997). 

 

5.2.4 Motivation 
Att vara motiverad till att följa behandlingen (McCrady et al., 1999; Bottlender & Soyka, 

2005) och att se sig själv som nykter i framtiden var de två faktorerna som hade mest 

betydelse för ett positivt resultat (Burtscheidt et al., 2002; Hodgins et al., 1997). Även då den 

uppsatta behandlingsplanen inte följdes var bibehållen motivation gynnsamt för slutresultatet 

(McCrady et al., 1999; Bottlender & Soyka, 2005).  

 

Att fatta ett eget beslut att sluta dricka och att själv söka sig till behandling var i sig själv 

framgångsfaktorer (Davis et al., 2002). Att motivation är en viktig faktor för en att göra en 

livsstilsförändring visar det faktum att många av deltagarna valde att hoppa av behandlingen 

redan i väntan på att den skulle börja men även under pågående behandling (Burtscheidt et al., 

2002).  

 

6. DISKUSSION 
 

6.1 Metoddiskussion 
Litteraturstudie är en bra metod att samla in, kritisk granska och syntetisera ny kunskap från 

existerande forskning (Polit & Beck, 2008). Whittamore och Knafls (2005) modell för 

integrativ litteraturstudie valdes för att kunna sammanställa både kvantitativa och kvalitativa 

studier. Genom sökningar framkom endast några fåtal kvalitativa artiklar och ingen av dessa 

svarade på syftet i studien. Den integrativa designen behölls trots detta eftersom den modellen 

gav bra struktur i hur de inkluderade artiklarna kunde analyseras systematiskt. Enligt 

Malterud (2009) kan mindre erfarna forskare ha stor nytta av en klar struktur i sitt 

analysarbete.  
 

Datainsamlingen i denna litteraturstudie var bred eftersom flera databaser med olika 

inriktningar användes. Söktermerna för de olika databaserna valdes så att de i största möjliga 

mån motsvarade varandra. För varje databas valdes det mest betydelsefulla sökordet utifrån 

studiens syfte och kombinerades systematiskt ihop med de övriga söktermerna för att få ett 

hanterbart urval av artiklar. I PubMed gav söktermen alcohol väldigt många träffar på rent 

medicinska artiklar och därför valdes alcohol-related disorders som förstahandsval. Även i 

PsycInfo kombinerades sökningarna med annat ord än alkohol, det blev alcohol abuse som 

var grunden för de kombinerade sökningarna. Med många söktermer blev behovet av att 

kombinera sökningar stort och kanske skulle några av sökorden kunnat uteslutas för att få 

ännu mera hanterbar sökstrategi från början. 

 

Tidsintervall 1997 – 2012 (15 år) för sökning av artiklarna kan verka långt men valdes 

eftersom inte endast behandling av alkoholrelaterade sjukdomar var studiens syfte utan även 

andra stödjande faktorer skulle identifieras. Stödjande faktorer förändras inte i så stor 

omfattning och en del relevant kunskap kunde ha förbisetts om tidsintervallet var snävare och 

endast nyare artiklar inkluderats i denna litteraturstudie.  

 

Eftersom databaserna skiljer sig ifrån varandra i sin uppbyggnad och hur de skall användas 

har det inte varit möjligt att vara helt konsekvent i val av sökmetod. Polit och Beck (2008) 

nämner att MeSH-termer till exempel mellan CINAHL och PubMed/Medline kan vara 

överlappande och ha samma innebörd men behöver inte ha det. Därmed var det inte möjligt 
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att använda samma sökterm i alla databaser utan identifiering av relevanta söktermer behövde 

göras enskilt för varje databas. Till exempel fick synonymerna relapse och recurrence 

användas utifrån vilket av orden som identifierades i respektive databas. I Social Abstract 

Services fanns inte möjlighet att begränsa sökningarna att endast omfatta personer som var 

över 18 år gamla och detta fick göras manuellt i efterhand. Genom att identifiera så snarlika 

söktermer som möjligt har ändå artiklar med liknande innehåll från de olika databaserna 

hittats. Brist på erfarenhet av hur de olika databaserna skall användas kan dock har påverkat 

vilka artiklar som kom fram genom sökningarna och det finns en risk att inte varje databas har 

kunnat utnyttjas fullt ut. Artiklar som hittades genom sökningarna har dock varit från olika 

ämnesområden och träffarna från de olika databaserna skiljde sig en del, så genom att 

använda flera databaser har artiklar med kompletterande innehåll hittats och bidragit positivt 

till resultatet.    

 

För att få med artiklar med hög kvalitet var ett av urvalskriterierna att artiklarna skulle vara 

förhandsgranskade vetenskapliga artiklar. Artiklarna har även kvalitetsgranskats genom att 

använda en granskningsmall (bilaga 2). Samtliga frågor i granskningsmallen var inte 

användbara i alla artiklar men majoriteten av frågorna kunde besvaras och ge uppfattning om 

artikelns kvalitet. Viss viktning av poängen utfördes under granskningen där exempelvis 

poäng relaterat till metod gav mera tyngd än poäng relaterat till utformning av titel. Polit och 

Beck (2008) påtalar vikten av att inte blint förlita sig på att artiklarna är förhandsgranskade. 

En egen kritisk granskning av styrkor och svagheter hos de inkluderade artiklarna bör utföras. 

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

Behandlingsfaktorer 

De personer som kommer i kontakt med företagshälsovården är fortsatt i arbete vilket innebär 

att deras alkoholkonsumtion ännu inte har orsakat uppsägning. Att personen kommer i kontakt 

med företagshälsovården tyder på att arbetsgivaren tar sitt rehabiliteringsansvar. I 

undersökningarna har behandlingar med kortare möten, som beskrivs till exempel av Wutzke 

et al. (2002), visat bra resultat för personer i denna kategori, men behov av en eftervårdsinsats 

för att bibehålla effekten verkar finnas. Värt att notera är att gränserna för riskbruk och vad 

som betraktas som missbruk skiljer sig mellan olika länder. Sverige har i flera fall lägre 

gränser än de länder där studierna i uppsatsen utförts. Detta kan givetvis påverka resultatet då 

det inte blir direkt överförbart till svenska förhållanden.  

 

Inom företagshälsovården används idag Motiverande samtal (MI) i samband med 

alkoholriskbruk samt tobaksavvänjning utifrån folkhälsoinstitutets program 

(http://www.fhi.se) och många sjuksköterskor är tränade i modellen. MI bygger på att fånga 

individens motivation till förändring och att stödja denna. Personens egna val accepteras och 

självtilliten stärks, detta var faktorer som i studierna gav positiva behandlingsresultat.  Ur 

arbetsgivarens synvinkel kan denna typ av behandling mottas positivt då den har visat sig vara 

kostnadseffektiv jämfört med mer kostsamma behandlingar där exempelvis KBT använts 

(Shakeshaft et al., 2002).  

 

Att som företagshälsovård skapa en relation med arbetsplatsen som bygger på långsiktighet, 

samverkan och dialog är viktigt för framgång med arbetsmiljö- och hälsoarbetet på 

arbetsplatsen. Där ingår också att kunna visa på de ekonomiska aspekterna av att använda sig 

av företagshälsovårdens kunskapsområde då detta är befogat (SOU, 2011).  

 

http://www.fhi.se/
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Företagshälsovårdens unika roll med en regelbunden kontakt med arbetsplatsen ger en 

möjlighet till uppföljning och stöd även efter att den initiala behandlingen för 

alkoholmissbruk är avslutad. En god lokalkännedom hos företagshälsovården ger också 

möjligheten att erbjuda eller föreslå andra behandlingsmetoder och stödjande åtgärder i 

närområdet. Sveriges lägre gränser för riskbruk gör att personer tidigare får information om 

riskbruk och de negativa hälsoeffekter som hög alkoholkonsumtion kan medföra. Men detta 

sker bara om personen med en riskabel alkoholkonsumtion får tillgång till denna kunskap. 

 

Stödjande faktorer 

Behandlingar där personens egna resurser stärktes dels genom det egna valet men även genom 

ökad självtillit och fler skyddande faktorer gav bäst resultat vilket till exempel R. Moos och 

B. Moos (2007) visar i sin studie. Företagshälsovården har möjlighet att tillsammans med 

arbetsplatsen höja de skyddande faktorerna som ett arbete, socialgemenskap och stöd från 

arbetsgivare och kollegor innebär. Detta kan ske genom att delge kunskap om alkoholens 

effekter samt om de skyddande faktorerna som kan stärkas på arbetsplatsen av chefer och 

medarbetare. 

 

Att själv söka hjälp för sin alkoholproblematik var en framgångsfaktor (Davis et al., 2002). En 

tillgänglig och förtroendeingivande företagshälsovård kan öppna upp för ett sådant 

hjälpsökande. 

 

Få kvinnor ingår i studierna vilket skapar en viss osäkerhet i om resultatet är överförbart till 

kvinnor med alkoholmissbruk. I de studier där kvinnor ingår visas dock ingen skillnad jämfört 

med männen i behandlingsresultat eller återfallsfrekvens vid uppföljning (Diehl et al., 2007). 

Hur det kommer sig att så få studier är utförda på kvinnor kan inte besvara i denna uppsats. 

En reflektion är att under sökande efter artiklar fann författarna studier om gravida kvinnor 

med alkoholmissbruk, kvinnor med hiv/aids och alkoholmissbruk samt om kvinnor som 

anhöriga till missbrukande män. Kunskapen om att kvinnor snabbare utvecklar ett beroende 

av alkohol (Diehl et al., 2007) ökar vikten av att tidigt kunna identifiera personer med en 

riskabel alkoholkonsumtion.  

 

Klinisk nytta 

Det är viktigt att identifiera personer med ett riskfyllt alkoholanvändande i ett tidigt skede. 

Individer som tidigare genomgått behandling för sitt alkoholmissbruk eller beroende, likväl 

som personer som tidigare inte sökt hjälp kommer i kontakt med företagshälsovården. Idag 

finns screeninginstrument som hjälp att identifiera ett riskabelt alkoholanvändande (Edling et 

al., 2010). Att öppna upp för en diskussion om alkohol med eventuell hjälp av 

screeninginstrument och utifrån det samtalet kunna hjälpa till med att stödja personen, men 

även att kunna hänvisa till en annan instans för professionell hjälp (SOU, 2011), är en viktig 

del av företagssköterskans arbete. Andra faktorer än de rent behandlingsrelaterade har visat 

sig ha betydelse för hur individens alkoholkonsumtion utvecklas och det är viktigt att även 

stärka dessa skyddande faktorer på arbetsplatsen. För att stöd ska kunna erbjudas i varje 

enskilt fall finns ett behov av att ha en god kännedom om de aktörer som erbjuder behandling 

som inte finns att tillgå inom företagshälsovården eller som arbetsgivaren väljer att inte 

erbjuda. Att kunna överlämna ett telefonnummer till en kontaktperson eller hjälpa till med 

samtalet om personen så önskar kan göra att personen snabbare får adekvat stöd eller 

behandling. 
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Forskningsområden 

Eftersom det saknas kvalitativa studier verkar det finnas en stor kunskapslucka om hur 

personer med missbruksproblem själva ser på sin situation och behandling. Detta öppnar för 

att i framtiden göra intressanta kvalitativa studier där de berörda själva får komma till tals. 

Även Socialstyrelsen (2007) lyfter fram att det är intressant att forska i klientens eller 

patientens roll i positiva förändringar. De lyfter även att en intressant forskningsfråga för 

framtiden är utvecklingen eller förändringen av dryckesvanor över längre tid med eller utan 

behandling.  
 

Utbildningsinsatser inom riskbruksområdet har riktat sig till bland annat företagshälsovården 

och utbildningar i MI har varit riktade till företagssköterskor. Att utifrån denna kunskap 

utforma ett program för långtidsuppföljning av alkoholmissbruk/alkoholberoende och att testa 

ett sådant program i praktiken kan vara områden av intresse för vidare forskning. Vidare vore 

det intressant att ta del av en studie om deltagares syn på långtidsuppföljning av 

alkoholmissbruk inom företagshälsovården. 

 

7. SLUTSATS 
Denna litteraturstudie visar att personer med ett alkoholmissbruk bör följas under lång tid då 

behandlingseffekten avtar med tiden. Företagshälsovården har en speciellt god möjlighet att 

ha en kontinuerlig kontakt med personer i arbetslivet. Genom att ha ett nära samarbete med 

arbetsgivare och vara en del av företagets frisk- och hälsovårdsarbete kan en kontakt ske 

regelbundet och naturligt. För att långtidsuppföljning ska fungera behöver 

företagshälsovården skaffa sig kompetens i behandlingsmetoder som fungerar för företag och 

personer i arbetslivet. Då inget tyder på att långa och kostsamma behandlingar ger bättre 

långtidseffekt så kan en metod som företagssköterskor använder vid kortare möten med 

personer vara en väg till långtidsprevention. Metoden som används har inte heller visat sig 

vara av någon betydelse. Det är viktigare att stödja personen att uppnå sitt mål, stärka 

självtilliten och de skyddande faktorerna än vilken metod som väljs. Företagshälsovården kan 

höja kunskapen om alkoholmissbruk på företagen samt vad arbetsgivaren kan göra för att 

stärka de skyddande faktorerna som arbete och social samvaro innebär. I praktiken kan den 

kunskap som framkommit i denna litteraturstudie användas för att stärka företagssköterskor i 

att motivera till alkoholscreening och långtidsuppföljning av alkoholmissbruk hos sina 

kundföretag. Men även till att medverka vid utformningen av program för långtidsuppföljning 

och vidare forskning i ämnet. 
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Bilaga 1 Databassökningar 

 

Databas Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

PuBMed Alcohol-related disorders 2420    

20120205      

 Alcohol-related disorders AND Alcohol 297 0 0 0 

 Alcohol-related disorders AND Alcohol AND 

Treatment outcome 

20 5 1 0 

 Alcohol-related disorders AND Alcohol AND 

Rehabilitation 

0 0 0 0 

 Alcohol-related disorders AND Alcohol AND 

Recurrence 

11 5 3 0 

 Alcohol-related disorders AND Alcohol AND 

Occupational health 

0 0 0 0 

 Alcohol-related disorders AND Alcohol AND 

Outpatients 

3 2 1 0 

 Alcohol-related disorders AND Treatment 

outcome 

510 0 0 0 

 Alcohol-related disorders AND Treatment 

outcome AND Rehabilitation 

13 9 2 1 

 Alcohol-related disorders AND Treatment 

outcome AND Recurrence  

74 18 4 1 

 Alcohol-related disorders AND Treatment 

outcome AND Recurrence AND Outpatients 

2 2 1 0 

 Alcohol-related disorders AND Treatment 

outcome AND Recurrence AND Occupational 

health 

2 2 0 0 

 Alcohol-related disorders AND Treatment 

outcome AND Outpatients 

13 6 4 3 

 Alcohol-related disorders AND Rehabilitation 32 6 2 0 

 Alcohol-related disorders AND Recurrence  176 0 0 0 

 Alcohol-related disorders AND Recurrence 

AND Occupational health 

0 0 0 0 

 Alcohol-related disorders AND Recurrence 

AND Outpatients 

3 1 0 0 

 Alcohol-related disorders AND Occupational 

health 

3 1 0 0 

 Alcohol-related disorders AND Outpatients 24 4 0 0 

      
PsycInfo Alcohol abuse 9704 0   

20120205 Alcohol abuse AND Alcoholism AND 

Treatment outcomes 

35 20 7 1 

 Alcohol abuse AND Alcoholism AND Relapse 

prevention 

13 2 2 1 

 Alcohol abuse AND Alcoholism AND Alcohol 

rehabilitation 

303 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Alcoholism AND Alcohol 

rehabilitation AND Treatment outcomes 

31 1 0 0 

 Alcohol abuse AND Alcoholism AND Alcohol 

rehabilitation AND Relapse prevention 

12 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Alcoholism AND Alcohol 

rehabilitation AND Outpatients 

68 3 0 0 

 Alcohol abuse AND Alcoholism AND 

Treatment outcomes AND Occupational health 

31 2 0 0 

 Alcohol abuse AND Treatment outcomes 938 0 0 0 
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Databas Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

 Alcohol abuse AND Treatment outcomes AND 

Relapse prevention 

20 4 2 0 

 Alcohol abuse AND Treatment outcomes AND 

Alcohol rehabilitation 

833 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Treatment outcomes AND 

Alcohol rehabilitation AND Outpatients 

273 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Treatment outcomes AND 

Alcohol rehabilitation AND Outpatients AND 

Occupational health 

1 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Treatment outcomes AND 

Outpatients 

307 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Treatment outcomes AND 

Occupational health 

1 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Relapse prevention 71 3 0 0 

 Alcohol abuse AND Relapse prevention AND 

Alcohol rehabilitation 

64 1 0 0 

 Alcohol abuse AND Alcohol rehabilitation 3767 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Alcohol rehabilitation 

AND Outpatients 

307    

 Alcohol abuse AND Alcohol rehabilitation 

AND Outpatients AND Occupational health 

2 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Alcohol rehabilitation 

AND Occupational health 

5 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Outpatients 1212 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Outpatients AND 

Occupational health 

2 0 0 0 

 Alcohol abuse AND Occupational health 17 0 0 0 

      
CINAHL Alcohol 13228 0 0 0 

20120124 Alcohol And Rehabilitation programs 132 0 0 0 

 Alcohol AND Treatment outcomes 201 0 0 0 

 Alcohol AND Recurrence 81 15 3 0 

 Alcohol AND Outpatient 11 5 3 1 

 Alcohol AND Occupational health 68 7 2 0 

 Alcohol AND Rehabilitation programs AND 

Treatment outcomes 

outcomes 

 

32 11 5 1 

 Alcohol AND Rehabilitation programs  AND 

Recurrence 

19 5 4 0 

 Alcohol AND Rehabilitation programs  AND 

Occupational Health 

5 1 0 0 

 Alcohol AND Rehabilitation programs  AND 

Treatment Outcomes AND Recurrence 

7 3 2 0 

 Alcohol AND Rehabilitation AND Treatment 

Outcomes AND Occupational Health 

1 1 0 0 

 Alcohol AND Treatment outcomes AND 

Recurrence 

22 4 2 0 

 Alcohol AND Treatment outcomes AND 

Occupational Health 

3 2 2 0 

 Alcohol AND Recurrence AND Occupational 

Health 

 

 

Health Health 

0 0 0 0 

      

Social Services  Alcohol 1571    

2012-02-07 Alcohol AND Treatment Outcomes 68 42 20 5 
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Databas Sökord Träffar Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

 Alcohol AND Rehabilitation 16 2 1 0 

 Alcohol AND Relapse 17 6 2 0 

 Alcohol AND Outpatients 10 4 2 0 

 Alcohol AND Occupational Health 10 4 3 0 
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Bilaga 2 

   Granskningsmallen  

  

Aspects of the Report  
 

Basic Questions for a Critique of Individual Studies 
 Polit and Beck (2008) 

Title Is the title a good one, succinctly suggesting key variables and 
study population? 

Abstract Does the abstract clearly and concisely summarize the main 
features of the 
Report (problem, methods, results, conclusion)? 

Introduction 
Statement of the problem 

Is the problem stated unambiguously, and is it easy to identify? 
Does the problem statement build a cogent and persuasive 
argument for the new study? 
Is there a good match between the research problem and the 
paradigm and method used? Is a quantitative approach 
appropriate? 

Hypotheses or research 
questions 

Are research questions and/or hypotheses explicitly stated? If not, 
is their absence justified? 
Are questions and hypotheses appropriately worded, with clear 
specification of key variables and the study population? 
Are the questions/hypotheses consistent with the literature review 
and the conceptual framework? 

Literature review Is the literature review up to date and based mainly on primary 
sources? 
Does the review provide a state-of-the-art synthesis of evidence on 
the research problem? 
Does the literature review provide a solid basis for the new study? 

Conceptual/theoretical  
framework 

Are key concepts adequately defined conceptually? 
Is there a conceptual/theoretical framework, rational, and/or map, 
and (if so) is it appropriate? If not, is the absence of it justified? 

Method 
Protection of participants´ 
rights 

Were appropriate procedures used to safeguard the right of study 
participants? Was the study subject to external review?  
Was the study designed to minimize risks and maximize benefits to 
participants? 

Research design Was the most rigorous possible design used, given the purpose of 
the research? 
Were appropriate comparisons made to enhance interpretability of 
the findings? 
Was the number of data collection points appropriate? 
Did the design minimize biases and threats to the internal and 
external validity of the study? 

Population and sample Was the population identified and described? Was the sample 
described in sufficient detail? 
Was the best possible sampling design used to enhance the 
sample´s representativeness? Were sample biases minimized? 
Was the sample size adequate? Was a power analysis used to 
estimate sample size needs? 
 

Data collection and 
measurement 

Are the operational and conceptual definitions congruent? 
Were key variables operationalized using the best possible method 
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and with adequate justification? 
Are the specific instruments adequately described and were they 
good choices, given the study purpose and study population? 
Does the report provide evidence that the data collection methods 
yielded data that were high on reliability and validity? 

Procedures If there was an intervention, is it adequately described, and was it 
properly implemented? Did most participants allocated to the 
intervention group actually receive the intervention? 
Were data collected in a manner that minimized bias? 
Were the staff who collected appropriately trained? 

Results 
Data analysis 

Were analyses undertaken to address each research question or 
test each hypothesis? 
Were appropriate statistical methods used, given the level of 
measurement of the variables, number of groups being compared, 
and so on? 
Was the most powerful analytic method used? 
In intervention studies, were analysis performed using the 
intention-to-treat approach? 
Were Type I and Type II errors avoided or minimized? 

Findings Are the findings adequately summarized, with good use of tables 
and figures? 
Are findings reported in a manner that facilitates a metaanalysis, 
and with sufficient information needed for evidence-based 
practice? 

Discussion 
Interpretation of the findings 

Are all major findings interpreted and discussed within the context 
of prior research and/or the study´s conceptual framework? 
Are the interpretations consistent with the results and with the 
study’s limitations? 
Does the report address the issue of generalizability of the 
findings? 

Implications/recommendations Does the research discuss the implication of the study for clinical 
practice or further research- and are those implications reasonable 
and complete? 

Global Issues 
Presentation 

Is the report well written, well organized, and sufficiently detailed 
for critical analysis? 
Was the report written in a manner that makes the findings 
accessible to practicing nurses? 

Researcher credibility Do the researchers´ clinical, substantive, or methodological 
qualifications and experience enhance confidence in the findings 
and their interpretation? 

Summary assessment Despite any identified limitations, do study findings appear to be 
valid- do you have confidence in the truth value of the results? 
Does the study contribute any meaningful evidence that can be 
used in nursing practice or that is useful to the nursing discipline? 

 

  



  

Bilaga 3    Artikelmatris 

Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Steve Allsop, Bill 

Saunders och Mike 

Phillips 

 

The process of relapse 

in severely dependent 

male problem drinkers 

 

Addiction (2000) 

 

Skottland 

Syftet med studien var 

att undersöka faktorer 

som enligt hypotesen 

påverkade 

återfallsprocessen, med 

fokus på självtillit, 

alkoholberoende och 

kognitiv förmåga. 

 

 

Kontrollerad studie av ett återfalls-

preventivt program.  

Innefattar 60 män med hög 

alkoholkonsumtion, hög grad av 

beroende och alkoholrelaterade 

problem. 

Bortfall redovisas vid 6 och 12 

månader samt efter avslutad 

behandling. 

Inklusionskriterier: män 21-60 år med 

diagostiserat alkoholberoende utan 

organsvikt eller psykoser, fast adress, 

högst en behandlingsperiod senaste sex 

månaderna och avgiftad. Godkänt sitt 

deltagande i studien 

För att säkerställa validiteten på den 

subjektiva informationen samlades 

parallell information via ex. 

sjukhusjournaler. 

Tre olika behandlingsgrupper. Relapse 

prevention group (RP), Relapse 

discussion group, eller den vanliga på 

alkoholcentrat (beh. ej redovisad). 

Analysen utförd utifrån hypoteser. 

 

25 poäng  

Medel 

 

Styrkor: Forskare med gedigen 

kunskap i ämnet. Bra referens-

material. Tydliga hypoteser som 

redovisas och diskuteras. Bortfall 

och svagheter redovisas. 

Svagheter: Litet material. Hänvisar 

till egna tidigare studier.  

Standardbehandling på 

alkoholcentrat inte redovisad.  

 

 

Resultatet visar att gruppen som fick RP 

jämfört med de två andra grupperna hade lägre 

risk för återfall. Störst skillnad var det jämfört 

med den ”obehandlade” gruppen. 

En ökad självtillit var den faktor som förlängde 

tiden till första drinken och återfall vid sex 

månaders upp-följning. Beroendegraden innan 

behandling påverkade inte återfallsgraden vid 

sex eller 12 månader. Personer med lägre 

kognitiv förmåga hade sämre resultat vid sex 

månaders uppföljning. 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Gerald A. Bennett, 

JacquelineWithers, 

Peter W. Thomas, David 

S. Higgins, James 

Bailey, Lorraine Parry 

och Eleanor Davies 

 

A randomised trial of 

early warning signs 

relapse prevention 

training in the treatment 

of alcohol dependence.  

 

Addictive Behaviors 

(2005) 

 

Storbritannien 

Att undersöka om 

Gorskis mycket 

använda Early Warning 

Signs Relapse 

PreventionTraining 

minskar återfall hos 

alkoholberoende 

personer under första 

året efter behandling. 

Randomiserad studie där 

behandlingsgrupp som fick sedvanlig 

behandling och EWSRP jämfördes med 

en grupp som fick endast sedvanlig 

behandling. Uppföljning vid 4, 8, 12 

månader. 

 

124 patienter med tidigare erfarenheter 

av återfall, minst 2 st. 

Alkoholberoende enligt DSM-IV. 

Avslutat 6-veckors behandling och 

varit nyktra efter det samt mål att vara 

helnyktra.  

 

Från studien uteslöts de som led av 

allvarlig psykisk sjukdom, hade 

hjärnskada, inte tillräcklig 

läskunnighet, planerade att flytta, hade 

pågående annan livskris som krävde 

stora hjälpinsatser eller hade annat 

missbruk än alkohol. 

 

210 i urvalsgruppen, 81 uteslöts enligt 

exklusionskriterier. 124 kvar varav 78 

män, 46 kvinnor. Genomsnittsålder ca 

40 år. 

 

Datainsamlingsmetod var flera 

självskattningsformulär samt 

blodprover.  

 

”Intention to treat”- analys 

 

 

38 poäng  

Hög 

 

Styrkor: Randomisering till studien 

gjordes utan att behandlaren eller 

patienten visste vilken grupp de 

hamnade i förrän vid 

behandlingsstart. 

Relativt lång uppföljningstid, 12 

månader.  

I sammanhag hög 

uppföljningsprocent, 85 % av 

studiedeltagarna kunde följas upp 

efter 12 månader. 85 % kunde följas 

upp vid 4, 8 och 12 månader. 

Svagheter: 

Endast de med helnykterhet som 

mål inkluderades. Krav på hög 

läskunnighet kan ha uteslutit 

patienter med annat ursprung än 

brittisk och även påverkad den 

socioekonomiska demografin i 

studien. 

Behandlingen minskade inte risken för återfall 

men minskade användningen av alkohol.  

Ingen statistisk signifikant skillnad mellan de 

olika grupperna vad gäller total avhållsamhet 

under året.  

Angående ”heavy drinking” fanns en statistiskt 

säkerställd skillnad till förmån för EWSRP-

gruppen.  

Även antal dagar deltagarna drack minskade i 

behandlingsgruppen. 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Miriam Bottlender och 

Michael Soyka 

 

Outpatient alcoholism 

treatment: Predictors of 

outcome after 3 years 

 

Drug and Alcohol 

Dependence (2005) 

 

Tyskland 

Syftet med denna 

prospektiva studie var 

att undersöka 

(predictors) 

förutsägelser för återfall 

tre år efter intensiv 

öppen-vårdsbehandling 

för alkoholism 

En regressionsanalys av faktorer som 

tidigare visats kunna vara kopplade till 

återfall i alkohol-missbruk, samt andra 

bakgrundsfaktorer analyserades genom 

strukturerade intervjuer. Intervjuerna 

genomfördes innan start av behandling, 

efter avslutad behandling samt 6, 12, 

24 och 36 månader efter avslutad 

behandling av tränad personal. 

88 av 103 deltagare fullföljde. Bortfall 

redovisas. 

Inklusionskriterier; Diagnos alkohol 

beroende, skriftligt godkännande av 

deltagande, god kunskap i tyska. 

Alkoholfria minst 30 dagar. 

Exklusionskriterier: psykisk sjukdom, 

drogberoende, svår fysisk sjukdom.   

Data analyserade i två steg, mellan 

grupper och modell för variabler med 

påverkan på återfallsrisken. 

Alkoholtester under hela rehab.tiden. 

31 poäng 

Hög 

Styrkor: litet bortfall, tydlig 

redovisning av deltagare, bortfall 

och metod. Bra strukturerad och 

lättläst. 

Svagheter: ingen redovisning av 

den initiala behandlingen, homogen 

stabil grupp, ingen kontroll av 

egenrapporterade uppgifter. 

Resultatet visar att efter 36 månader var 43 % 

av personerna nyktra och 12 % hade förbättrats.  

Återfall i missbruk skedde till största delen 

första året efter behandling.  

De som fullföljde behandlingen var nyktra i 

större utsträckning.  

Kvinnor återföll oftare än män.  

Personer med positiva sociala-händelser var i 

större utsträckning nyktra. 

F. Curtis Breslin, Mark 

B. Sobell, Linda C. 

Sobell, Giao Buchan 

och John A. 

Cunningham 

 

(Mot en intensifierad 

vård för behandling av 

personer med 

alkoholproblem: 

variabler som förutsäger 

nyttan av behandlingen 

och terapeutens 

prognostiska 

Designen var upprepade mätningar: 

före, under och sex månader efter 

behandling. Interventionen var en 

kognitiv beteende motiverande Brief 

intervention. 

212 personer med problematiskt 

alkoholanvändande deltog i studien. I 

Poäng:29 

Medel 

Styrkor: Visar på behovet av 

individuell bedömning av beh.nivå 

och att bedöma efter kända 

variabler. Bra inledning och 

Behandlingen innefattade fyra träffar 

individuellt eller i grupp samt hemuppgifter. 

Resultatet visar att alkoholfria dagar och 

drinkar per dag minskat vid mätning sex 

månader efter behandlingsslut.  De personer 

som valde abstinens som sitt mål har fler vita 

dagar efter sex månader, oberoende om de 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Toward a stepped care 

approach to treating 

problem drinkers: the 

predictive utility of 

within-treatment 

variables and therapist 

prognostic ratings 

 

Addiction (1997) 

 

Kanada 

behandlingsresultat) 

Titeln översatt för ökad 

förståelse. 

Syftet: 

Kostnadsbegränsning 

som spelar en central 

roll i aktuell 

hälsoplanering 

uppmuntrar 

användningen av Brief 

intervention. Även om 

Brief intervention har 

visat sig framgångsrikt 

för problem drickare, så 

förändrar en del sådana 

personer inte sina 

alkoholvanor under 

behandlingen  

majoritet var personer i medel-ålder, 

gifta och män. Mild eller medel på 

beroendeskalan. 

Inklusionskriterier: primärt alkohol-

problem, poäng på använd 

alkoholskala, frivilligt, ingen pågående 

psykolog eller psykiatri-kontakt, 

namngiven person för verifiering av 

inlämnade uppgifter och skriftligt 

medgivande. 

Kända variabler för att bedöma utgång 

av behandling registrerades. 

Terapeuterna graderade efter sista 

mötet sin bedömning av hur personen 

skulle lyckas och deltagarna värderade 

sin självtillit och sina alkoholmål. 

Analysen skedde genom en hierarkisk 

multipel regressionsanalys. 

metodgenomgång. 

Svagheter: Svåra tabeller. Mer data 

kunde redovisats. Syfte och 

frågeställningar kunde varit 

tydligare. Ytterligare slutsatser 

borde kunnat dras i resultatdelen. 

Känns som de sparar till en 

ytterligare studie. 

drack under behandlingen eller ej. Att dricka 

under behandlingen var en variabel som visade 

tydligt på ett negativt behandlingsresultat. Antal 

drinkar per dag samt graden av beroende var 

variabler som tydligt visade samband med beh. 

resultatet. Terapeuternas bedömning av 

utgången gav ingen ytterligare när de kända 

variablerna bedömts. 

 

Burtscheidt W, Wölwer 

W, Schwarz R, Strauss 

W, Gaebel W.  

 

Out-patient behaviour 

therapy in alcoholism: 

treatment outcome after 

2 years.  

 

Acta Psychiatrica 

Att testa om en 

beteendeinriktad 

behandling är 

effektivare än ospecifikt 

stödjande behandling.  

KBT behandling och 

”coping skills training”-

behandling jämfördes 

med varandra. 

Kontrollen var en 

standard 

öppenvårdsbehandling. 

Randomiserad studie där  

3 behandlingar jämfördes mot 

varandra: standard 

öppenvårdsbehandling, coping-skills 

training och KBT. 

 

I studien ingick alkoholberoende 

(enligt DSM-III) patienter mellan 25 – 

60 år vilka hade druckit minst 6 

månader innan behandling. 

 

Från studien uteslöts de som hade 

schizofreni, hade stora kognitiva 

svårigheter, svår somatisk sjukdom 

eller hade annat missbruk än alkohol. 

26 poäng  

Medel 

Styrkor: Lång uppföljningstid, 2 år 

efter avslutat behandling. 

Randomisering mellan de olika 

grupperna.  

Inga demografiska skillnader 

mellan de undersökta grupperna. 

Svagheter: Hög utbildningsnivå 

De beteendeinriktade behandlingarna visade 

signifikant bättre resultat för behandlingsmål 

”abstinent” vid 6 månader och 24 månader. När 

även förbättring i drickande räknas in visade de 

bättre resultat vid alla uppföljningstidpunkter. 

Ingen skillnad i behandlingsresultat mellan de 

två beteendeinriktade behandlingarna. 

Patienter med kognitiva nedsättningar klarade 

sig sämre än välfungerande patienter endast när 

jämförelsekriteriet var total nykterhet. De 

verkar vara sämre rustade för att hantera ett 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Scandinavia (2002) 

 

Tyskland 

Att undersöka hur länge 

behandlingseffekterna 

är synliga och om 

psykiatrisk 

samsjuklighet påverkar 

i långsiktiga resultat. 

 

Genomsnittsålder 42,4 år. 

Högre utbildningsnivå än genomsnitt. 

 

Information om alkoholkonsumtion vid 

uppföljningstidpunkterna samlades in 

med intervjuer, provtagning samt 

rapporter från anhöriga, läkare etc. 

 

Flertal olika analyser gjordes, t. ex. 

statistiskt analys med chi-square test. 

bland deltagarna i studien, svårt att 

veta om resultatet är direkt 

överförbart. 

Många ”drop-outs”, ca 36 % av 

studiedeltagarna hoppade av 

antingen redan innan behandlingen 

startade eller efter endast några 

behandlingstillfällen. För att få fram 

ett rättvisande resultat gjordes en 

anpassad analys av resultatet. 

fullt utvecklad återfall. 

 

Davis WT, Campbell L, 

Tax J och Lieber CS.  

 

A trial of "standard" 

outpatient alcoholism 

treatment vs. a minimal 

treatment control.  

 

Journal of Substance 

Abuse Treatment (2002) 

 

USA 

Att undersöka om 

standardbehandling 

(ST) är effektivare att 

minska drickande och 

öka arbetande deltagare 

än minimal behandling 

(MT) (utbildningsvideor 

och gruppträffar 1 

gång/månad). 

Randomiserad fördelning till de två 

olika behandlingsgrupperna. 

 

Manliga patienter mellan 29-65 år med 

alkoholberoende eller missbruk enligt 

DSM-III, som hade nära anhörig för 

rapportverifiering.  

 

Uteslöts ifall de var psykotiska, drack 

på studiens första dag, hade använt 

heroin närmaste året eller kokain de 

sista sex månaderna. 

 

Urval 172 patienter, 61% av dessa 

slumpades mellan de två 

behandlingsgrupperna. 

 

Flertalet statistiska analyser gjordes, 

t.ex. ANOVA. 

 

 

 25 poäng  

Medel 

Styrkor: fördelning till de olika 

behandlings-grupperna gjordes först 

efter kartläggning. Slumpmässigt 

urval till de olika grupperna. 

Svagheter: Endast män studerades, 

svårt att veta om resultatet är 

överförbar till kvinnor. 

Standardbehandling med individ- och 

gruppträffar och betoning till AA-stöd i 

samband med behandling gav bättre resultat 

jämfört med minimal behandling. 

Båda behandlingsgrupperna minskade antal 

dagar de drack men ST gruppen minskade 

mängden alkohol i mycket större omfattning. 

De med mindre allvarliga alkoholproblem hade 

nytta av de utbildningsvideor som ingick i den 

minimala behandlingen. 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Alexander Diehl, 

Bernard Croissant, Anil 

Batra,Götz Mundle, 

Helmut Nakovics och 

Karl Mann  

 

Alcoholism in women: 

Is it different in onset 

and outcome compared 

to men?  

 

European Archives of 

Psychiatry and Clinical 

Neuroscience (2007) 

 

Tyskland 

Att undersöka om 

genusrelaterade 

skillnader finns i hur 

alkoholmissbruk startar 

och hur 

behandlingsutfallet blir. 

Testa en hypotes att 

kvinnors förmodade 

känslighet för 

alkoholens negativa 

effekter vid kroniskt 

konsumtionsmönster 

även leder till sämre 

behandlingsresultat. 

Matchat urval, 106 kvinnor studerades 

tillsammans med män med lika ålder 

och utbildning. 

Av totalt urval av 454 personer valdes 

106 kvinnor och 106 män till studien. 

De uppfyllde kriteriet beroende enligt 

DSM-IV och ICD-10.  

Uteslöts ifall annat missbruk än 

alkohol, schizofreni, bi-polär sjukdom, 

djup depression eller neurologisk 

sjukdom. 

Uppföljning under 12 månader. 

Standardiserade frågeformulär, fysisk 

undersökning, alkometertest, 

anhörigrapporter samt blodprover 

användes för att kartlägga 

alkoholkonsumtion. 

Resultat av behandlingen bedömdes 

antingens som nykter eller återfall. 

Deltagarna hade hög 

alkoholkonsumtionsnivå, de flesta hade 

arbete, bra social integration. 

Flertal statistiska analys gjordes av 

studiematerialet. 

30 poäng  

Medel 

 

Styrkor: Att ha så många 

alkoholberoende kvinnor i studien. 

Matchning av männen gjordes 

vilket gör det lättare att jämföra 

resultat eftersom deras bakgrund är 

lika. 

Relativt lång uppföljningstid. 

Svagheter: Som resultat räknades 

endast total nykterhet eller återfall, 

förminskad drickande räknades inte 

som en förbättring. 

33% ”drop-outs” under 

uppföljningstiden. 

Kvinnor börjar dricka senare, var äldre vid 

första berusning, startar senare med 

kontinuerlig drickande men har kortare tid till 

fullt utvecklad alkoholberoende. 

Kvinnor dricker mindre mängd alkohol men får 

mera negativa somatiska hälsoeffekter och 

sociala konsekvenser tidigt i sitt drickande 

jämfört med män.  

Kvinnor visar signifikant lägre GAF och mera 

depressiva symtom. 

Behandlingsresultaten skiljer sig inte mellan 

män och kvinnor i denna studie.  

Eftervård erbjuds 12 månader och vid 

uppföljning då var 49,99% av kvinnorna nyktra 

jämfört med männens 50,94%. 

33 % av båda könen hoppade av behandlingen i 

eftervård och de flesta återfallen och avhoppen 

skedde under första 6 månaderna. 

En längre period i alkoholberoende för båda 

könen kunde förutspå abstinens vid 

behandlingens slut, över medellängd i beroende 

ledde till högre grad av återhållsamhet.  

 

David C. Hodgins, 

Gillian Leigh, Robert 

Milne och Robin  

Att undersöka hur 

möjligheten att sätta 

egna mål i 

alkoholkonsumtion 

Randomiserat urval till två 

jämförelsegrupper: ”outpatient self-

management program with volunteer 

support” alternativt ”outpatient self-

28 poäng  

Medel 

Vid behandlingsstart 46,2% valde avhållsamhet 

som behandlingsmål. 44,3% valde kontrollerad 

drickande som behandlingsmål och 9,5 % var 

osäkra på målet. Andelen som valde 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Gerrish  

 

Drinking goal selection 

in behavioral self-

management treatment 

of chronic alcoholics.  

 

Addictive Behaviors 

(1997) 

 

Kanada 

under behandling 

påverkar 

behandlingsresultat 

efter 12 månader för 

kroniska 

alkoholmissbrukare. 

 

 

management program without 

volunteer support” 

 

Population d.v.s. inklusionskriterier  

respektive exklusionskriterier  

 

Deltagarna, 193 st.: Genomsnittsålder 

37,5 år. 

78 män, 28 kvinnor. 

 

Inga allvarligare fysiska eller kognitiva 

sjukdomar. 

 

Vid uppstart användes personliga 

intervjuer samt olika 

bedömningsinstrument, t.ex. MAST. 

 

Personliga intervjuer gjordes vid 3,6 

och 12 månader efter behandling. 

 

Olika statisktiska metoder användes, t 

ex ANOVA. 

 

Styrkor: Randomisering av 

deltagarna. 

 

Svagheter: 

Studieupplägget redovisat i en 

tidigare artikel. 

avhållsamhet som behandlingsmål ökade under 

behandlingstiden till 65 %. 

Ingen skillnad vid val av behandlingsmål 

mellan män och kvinnor. 

Ursprungsmål hade ingen direkt koppling till 

behandlings-resultat utom vid antalet berusade 

dagar. De som hade avhållsamhet som mål från 

början hade färre berusade dagar vid 12-

månaders uppföljning. 

De som hade avhållsamhet som mål någon 

gång under behandlingstiden redovisare färre 

dagar/månad när de drack, färre berusade dagar 

samt minskat mängd och frekvens generellt. 

De som valde avhållsamhet som mål fanns i 

större omfattning i resultatkategorierna 

”Abstinent” och ”succesful” än de som hade 

valt kontrollerad drickande. 

De som valde kontrollerad drickande ökade 

snabbare sin alkoholkonsumtion efter 

behandlingen. 

Val av behandlingsmål påverkade inte utgången 

av variablerna arbete, social stabilitet, 

deltagande i fritidsaktiviteter och sociala 

aktivititeter. 

Inget samband kunde visas mellan lyckade 

resultat under behandlingen och resultat vid 12 

månaders uppföljning. 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

John F. Kelly, Robert L. 

Stout, Molly Magill, 

Scott Tonigan, och 

Maria E. Pagano 

 

Mechanisms of 

behavior change in 

alcoholics anonymous: 

does Alcoholics 

Anonymous lead to 

better alcohol use 

outcomes by reducing 

depression symptoms?  

 

Addiction (2010)  

 

USA 

Att undersöka om AA-

deltagande leder till 

förändringar i 

depressionssymtom och 

om sådana förändringar 

förklarar efterföljande 

minskning av 

alkoholkonsumtion hos 

vårdsökande 

alkoholberoende 

individer. Undersöktes 

också om minskning av 

depressionssymtom har 

relation till AA-

deltagande eller om det 

endast beror på 

avhållsamhet från 

alkohol. 

 

 

 

 

Randomiserad studie där 3 olika 

individuella psykosociala behandlingar 

jämfördes: KBT, Motivationsökande 

behandling samt Tolvstegsbehandling. 

 

I KBT och Tolvstegsbehandling ingick 

12 veckovisa träffar sammanlagd 

medan Motivationsökande behandling 

endast hade 4 träffar. 

Deltagarna följde upp vid 3, 6, 9, 12 

och 15 månader efter behandling 

1706 alkoholberoende vuxna, nästan 80 

% var män. 

 

Alkoholkonsumtion skattades med  

Form90 – skattningsinstrument samt 

med intervju med kalenderbaserad “ 

time-line follow-back” och 

konsumtionsmönster uppskattning.   

Depressionsskattning gjordes med 

Beck Depression Inventory (BDI). 

Flera olika statistiska analyser gjordes. 

32 poäng  

Hög 

 

Styrkor: 

Randomisering till studien. 

Stor studiepopulation. 

Lång uppföljningstid i 

sammanhang. 

Svagheter: 

Mycket statisktiska analyser, 

redovisade i tabeller men något 

svårförståeliga. 

Hög deltagandefrekvens i AA-möten kunde 

förutse förbättring i både nutida 

alkoholkonsumtion men även framtida 

konsumtionsnivå. 

 

AA leder till förbättringar i alkoholbruk samt i 

psykologisk och känslomässig välbefinnande 

vilket sannolikt leder till bibehållen nykterhet. 

Högre ålder hos öppenvårdspatienterna ledde 

till större antal nyktra dagar. 

Flera nyktra dagar och färre drinkar per dag 

innan behandlingsstart förutsåg mindre 

konsumtion av alkohol vid uppföljning för både 

eftervårds och öppenvårdspatienter. 

 

 

Maarten J.M. Merkx, 

Gerard M. Schipper, 

Maarten W.J. Koeter, 

Pieter Jelle Vuijk, Suzan 

C.C. Oudejans, Ragna 

K. Stam, Wim van den 

Brink 

Syftet med artikeln var 

att bedöma den 

förväntade validiteten 

med att fördela 

öppenvårdsvårdspatient

er med alkohol-problem 

i olika vårdnivåer på 

öppenvårdsmottagninga

Studien har jämfört alkoholanvändning 

innan och efter behandling utifrån 

förutbestämda kriterier i relation med 

hypoteser om påverkan av följsamhet 

till vårdprogram. 

Datainsamlingen via journalhandlingar 

31 Poäng 

Hög 

Styrkor: stor studie som utförts av 

tränad personal. Bedömningen av 

en aktuell metod som används för 

Resultatet visar att endast 20 % av personerna 

hade fått behandling enligt standarden. 

Patienter som var under-behandlade enligt 

rekommendationen hade lika bra resultat som 

de som följt standarden.  

Patienter som överbehandlades hade inte bättre 

resultat än de som följde standarden. 45 % av 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

 

Guidelines for 

allocating outpatient 

alcohol abusers to level 

of care: Predictive 

validity 

 

Addictive Behaviors 

(2010) 

 

Nederländerna 

(Holland) 

r med standardiserade 

vårdprogram. 

samt personliga intervjuer. 

1395 patienter deltog i behandling, 427 

i studien. Bortfallet är redovisat. 

Exklusionskriterier var: ej godkänt 

uppföljningen skriftligt, relevant data 

saknades och pat. fortsatt i behandling 

vid uppföljning. 

Skillnaden mellan behandlings-

grupperna redovisas. 

Data har analyserats med hjälp av 

statistiska analys-metoder som 

redovisas. 

att avgöra behandlingsnivå.  

Svagheter: stort bortfall, mer data 

kunde redovisas, ingen kontroll av 

självrapporterade uppgifter. 

personerna hade positivt resultat av 

behandlingen. 

Barbara S McCrady, 

Elizabeth E. Epstein 

och Linda S. Hirsch 

 

Maintaining change 

after conjoint 

behavioral alcohol 

treatment for men: 

outcomes at 6 months 

 

Addiction (1999) 

 

Syftet var att jämföra 

effekten av standard 

beteende parterapi vid 

alkoholproblem med två 

upprätthållande 

förstärkande terapier  

Randomiserad klinisk studie. 

90 män med alkoholberoende och deras 

kvinnliga partners.  

Inklusionskriterier: män med ett 

pågående alkohol-problem, använt 

alkohol senaste 60 dagarna, ingen 

psykos, ingen aktuell kognitiv störning, 

inget annat svårt beroende, gift eller 

skild med hopp om återförening, make 

eller maka villig att delta, partner utan 

aktuellt alkohol-problem eller 

psykotisk. Skriftligt medgivande. 

Testformulär vid inkludering redovisas 

36 poäng 

Hög 

Styrkor: Väl redovisade styrkor och 

svagheter. Alla nyckelord beskrivna 

och förklarade. Tydliga hypoteser 

som redovisa i resultatet och 

diskuteras. Bortfall redovisas. 

 

Svagheter: Få tabeller som 

underlättar förståelsen av resultatet. 

Stort bortfall i delar av studien. Inga 

förslag på fortsatta studier. 

Deltagarna var indelade i tre 

behandlingsgrupper. 

Resultatet visar ingen skillnad på antalet nyktra 

dagar eller dagar med stor konsumtion mellan 

grupperna under behandlingstiden.  

Sex månaders uppföljning visade inte heller 

någon skillnad mellan grupperna på dessa två 

faktorer. 

AA gruppen hade fler deltagare som var 

kontinuerligt nyktra. Personer som hade fortsatt 

deltagande i AA efter behandling var i större 

omfattning nyktra. Sammantaget så var fler av 

de som hade fortsatt AA eller Booster möten 

efter beh nyktra. Relationerna hade inte 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

USA Datainsamling skedde med hjälp av 

telefonintervjuer, personliga intervjuer 

och självrapporter. Studieassistenter 

fick träning och övervakades.  

Slumpvis anslutning till 

behandlingsform. Grupperna var 

likvärdiga. 

Data analyserade utifrån bestämda 

variabler, reliabiliteten av data 

kontrollerades. 

förändrats hos paren. 

 

James R. McKay, 

Deborah H. A. Van 

Horn, David W.  Oslin, 

Kevin G. Lynch, Megan 

Ivey, Kathleen Ward, 

Michelle L. Drapkin, 

Julie R.Becher, och 

Donna M. Coviello  

 

A randomized trial of 

extended telephone-

based continuing care 

for alcohol dependence: 

within-treatment 

substance use outcomes.  

 

Journal of Consulting 

and Clinical Psychology  

Att undersöka om 

telefonrådgivning under 

en längre 

behandlingstid ger 

effekt som är bättre än 

en kortare 

standardbehandling för 

alkoholmissbrukare. 

252 alkoholberoende (enligt DSM-IV) 

deltagare randomiserades till tre olika 

behandlingskategorier. 

 

Totalt urval 1019 

 

Ålder mellan 18-65 år 

 

Ej hemlösa 

 

Behandlingarna var: Intensiv 

öppenvårdsbehandling, 

Telefonmonitorering (TM) eller 

telefonmonitorering med stödsamtal 

(TMC) 

 

 

37 poäng  

Hög 

 

Styrkor: Stort urvalsunderlag och 

bortfall redovisas mycket 

överskådligt med figur i artikeln. 

Ca 80 % kunde följas upp. 

Överskådliga grafer i redovisning 

av resultat. 

Omfattande dataanalyser 

 

De tre jämförelsegrupperna TAU(treatment as 

usual), TM (telefonkontakt) och TMC 

(telefonkontakt med utökad stöd) visade olika 

resultat i uppföljningarna.  

 

PDA (% days och alcohol use) var högst i 

gruppen TAU i alla uppfölningspunkter och 

ökade stadigt från första nedgången. 

 

Klara kopplingar kunde ses i förhållandet 

behandlingslängd och intensitet i mätvärdet för 

% days of heavy alcohol use där TMC visade 

mycket färre dagar vid uppföljning i 13-15 

månader än TAU. TAU och TM skiljde sig inte 

resultatmässigt. 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

(2010) 

 

USA 

Rudolf H. Moos och 

Bernice S. Moos 

 

Protective resources and 

long-term recovery 

from alcohol use 

disorders.  

 

Drug and Alcohol 

Dependence (2007)  

 

USA 

Att studera vilka av 8 

olika skyddande 

faktorer utifrån 3 olika 

teoriinriktningar kan 

förutspå resultat på 

medellång och lång 

tidsperspektiv genom 

att följa upp 

missbruk/beroendepatie

nter efter 3, 8 och 16 år.  

De 8 olika 

skyddandefaktorer som 

undersöktes var: 

självförtroende, 

approach coping, 

ekonomiska resurser, 

hälsa, AA-deltagande, 

familj, vänner och 

arbete. 

628 alkoholberoende patienter vilka 

inte tidigare hade fått behandling i 

urval, 461 deltog vid 16 årsuppföljning, 

121 avled under uppföljningstiden. 

 

Jämn könsfördelning bland deltagarna. 

 

Datainsamling med brevenkät och 

telefonintervjuer. 

 

Kartläggning av dryckesmönster, 

problem samt personliga och sociala 

resurser. 

 

Multiregression analys 

Chi-square analys  

31 poäng  

Hög 

 

Styrkor: Mycket lång 

uppföljningstid. 

Hög uppföljningsprocent. 

Jämn könsfördelning. 

Bortfall redovisat. 

Svagheter: 

Datainsamlingsmetod mera 

detaljerat beskrivet i en tidigare 

studie 

Mer självförtroende vid år 1 förutsåg mindre 

alkoholkonsumtion och färre alkoholrelaterade 

problem, mindre depression, vid 3- och 16-

årsuppföljning och bättre social funktion vid 8-

års uppföljning.  

Bättre ekonomiska resurser vid år 1 förutsåg 

mindre alkoholkonsumtion och färre 

alkoholrelaterade problem vid år 3. Bättre 

fysisk hälsa och deltagande i AA förutsåg färre 

alkoholrelaterade problem.   

Även vid 16-årsuppföljning kunde 

självförtroende vid år 1 förutse mindre 

alkoholkonsumtion och färre alkoholrelaterade 

problem. Större AA-deltagande kunde förutse 

mindre alkoholkonsumtion.  

Bättre stöd på arbetsplatsen förutsåg färre 

alkoholrelaterade problem, mindre depression 

och bättre social funktion vid 3-årsuppföljning. 

Vid 16-årsuppföljning kunde minskat 

depression relaterad till stöd på arbetsplatsen. 

Mera stöd från familjemedlemmar och vänner 

förutsåg bättre social funktion vid 3-års, 8-års 

16-års uppföljning.  

Flera kombinerade skyddande faktorer och en 

lång behandlingstid (26 veckor eller mer) ledde 



 17 
 

Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

till högre än väntad 3-års remissionsfrekvens. 

Denna effekt avtog i 8- och 16-årsuppföljning. 

Behandling bidrog till att öka skyddande 

faktorer och detta associerades med högre 

sannolikhet till remission.  

Anthony P. Shakeshaft, 

Jenny A. Bowman, 

Sally Burrows, 

Christopher M. Doran 

och Rob W. Sanson-

Fisher 

 

Community-based 

alcohol counseling: a 

randomized clinical 

trial. 

 

Addiction (2002) 

 

Australien 

Syftet med studien var 

att undersöka 

effektiviteten av brief 

intervention (BI) och 

kognitiv beteendeterapi 

(KBT) vid 

alkoholmissbruk 

Studien är en prospektiv randomiserad 

studie med uppföljning sex månader 

efter avslutad behandling. 

Inklusionskriterier var ett av följande: 

deltar pga. oro för den egna alkohol-

konsumtionen, högre konsumtion än 

utsatta gränser alkohol per vecka eller 

vid ett tillfälle de senaste sju dagarna 

eller minst åtta på AUDIT. Godkänt att 

delta. 

Exklusionskriterier: påverkade av 

någon substans vid inskrivningen, 

extremt upprörd eller vid behov av akut 

avgiftning. Personer som inte kunde 

engelska eller med psykiska handikapp 

gavs möjlighet till assistans. 

133 av 295 deltagare följdes upp efter 6 

månader. Bortfall redovisas 

Etiska övervägande är gjorda. 

Behandlarna utbildades och 

följsamheten till beh.planen 

kontrollerades kontinuerligt. 

Poäng:33 

Hög 

 

Styrkor: Ger konkreta förslag för 

användning i praktiken. 

Behandlande inriktning. Redovisar 

styrkor och svagheter.  

 

Svagheter: Svårläst. Få tabeller gör 

det svårt att få överblick. Mer data 

kunde redovisats. Känns lite 

pretentiös. 

Resultatet visar en god efterlevnad av 

behandlingsplanerna. 

Kundnöjdheten var lika stor mellan de olika 

beh. formerna. Båda behandlings-formerna gav 

positiva resultat på veckokonsumtion, 

bingedrickande och AUDIT. Gifta rapporterade 

signifikant lägre skillnader före och efter 

gällande veckokonsumtion och 

alkoholrelaterade problem. Personer med 

frekventare bingedrickande rapporterade 

mindre minskning av veckokonsumtion efter 

sex månader. Personer som blivit remitterade 

till behandling (läkare eller rättsligt) visade 

sämre resultat ang. bingedickande jmf de som 

sökt själva eller blivit uppmanade av anhöriga. 

Personer som var i stabila förhållanden 

rapporterade fyra gånger oftare en säker vecko-

konsumtion efter sex månader. BI var kostnads 

effektivare än KBT. 
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Sid 1(X) Författare  

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Design Värdering Resultat 

Två analysmetoder användes för 

samtliga resultat. Dels en intention att 

behandla analys samt en i behandling 

analys 

Sonia E.Wutzke, 

Katheerine M. 

Conigrave, John B. 

Saunders och Wayne D. 

Hall 

 

The long-term 

effectiveness of brief 

interventions for unsafe 

alcohol consumption: 

a10-year follow-up. 

 

Addiction (2002) 

 

Australien 

Syftet med studien var 

att undersöka 

långtidseffekten av 

korta och tidiga 

inventioner vid farlig 

och riskfylld 

alkoholkonsumtion 

Studien är en långtidsuppföljning av 

personer i en randomiserad 

kontrollerad studie som genomgått 

korta alkoholrelaterade inventioner. 

554 personer med ett farligt eller 

riskfyllt alkoholintag. Godkännande 

om att delta skriftligt. Etisk godkänd. 

Inkluderades gjorde personer med stort 

veckointag, flera intoxikation per 

månad eller alkohol-relaterad skada 

sista sex månaderna utan alkoholstopp 

efteråt. 

Exkluderades gjordes personer som 

drack inom två timmar efter 

uppvaknandet, svåra psykiska 

sjukdomar, medicinering för depression 

eller psykos, sjukhusvård för 

intoxikation, tidigare råd av sjukvårds-

personal om total avhållsamhet.  

Tränad personal utförde intervju efter 

WHO enkät samt provtagning vid 

undersöknings start. Uppföljning vid 9 

månader och 10 år efter avslutad 

behandling med intervju enligt standard 

formulär samt provtagning. 

36 poäng 

Hög 

Styrkor: Lättläst och styrks av 

tidigare studier. Tydligt syfte som 

följs genom hela studien. Bra 

diskussion där överförbarhet till 

sjuksköterskans arbete 

framkommer. Bortfall redovisas. 

 

Svagheter: ”Svårare” personer har 

valts bort. Påverkan på fysiska, 

psykiska och sociala faktorer efter 9 

månader är inte undersökt. En 

uppföljning tidigare än tio år hade 

givit mer information för 

utvecklande av en ny 

behandlingsmodell.  

Resultatet visar att oberoende av vilken typ av 

rådgivning som gavs så minskade veckointaget 

av alkohol jmf med kontrollgruppen. Utökad 

rådgivning hade bättre resultat efter nio 

månader på riskfritt drickande. Efter tio år 

kunde ingen skillnad ses hos kontrollgrupp och 

de som fått rådgivning. 

Ingen skillnad kunde ses på fysiska-, psykiska-, 

eller sociala problem efter 10 år. 
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Sid 1(X) Författare  
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Data analyserades med hjälp av 

statistik program.  

 

 

 


