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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Alkohol leder till hälsoproblem i befolkningen. Slutenvården är en aktör för att 

identifiera individer med riskfylld alkoholkonsumtion, missbruk eller beroende. Kort rådgivning vid 

hög alkoholkonsumtion är effektivt. Sjuksköterskans roll inom kort rådgivning är ännu relativt 

odefinierad. Syfte: Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

omvårdnad då patienten vårdas inom somatisk slutenvård för alkoholrelaterad skada eller sjukdom. 

Metod: Kvalitativ ansats valdes. Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes med sjuksköterskor 

verksamma inom somatisk slutenvård. Materialet analyserades genom konventionell 

innehållsanalys. Resultat: Studiens huvudfynd sammanfattades av: Vårdmötet, Den professionella 

relationen och Kommunikation. Mötet beskrevs som den ram inom vilken sjuksköterskan gav 

omvårdnad till patienten. En professionell relation skapade närhet till patienten och möjliggjorde 

omvårdnad. Kommunikation om alkohol upplevdes som känsligt. Sjuksköterskorna förde olika 

typer av samtal där de använde sig av olika strategier för att bibehålla en god relation till patienten. 

Konklusion: Sjuksköterskan i den somatiska slutenvården mötte patienter där skada eller sjukdom 

var alkoholrelaterad. Etisk medvetenhet har tolkats som grundläggande för det professionella 

förhållningssättet. Viljan att hjälpa patienter till bättre hälsa fanns beskriven, så även osäkerhet om 

hur sjuksköterskan bäst hjälper patienten inom ramen för den somatiska slutenvården. 

Sjuksköterskan i slutenvården har möjlighet att genom relationen och kommunikationen med 

patienten initiera förändring av alkoholvanor.    

      

   

Nyckelord: Alkohol, Omvårdnad, Relation, Kommunikation, Erfarenheter  
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Inledning 
 

Alkohol används av stora delar av den vuxna befolkningen i Sverige. Knappt var 

femte man och var tionde kvinna har en riskabel alkoholkonsumtion. Med en ökande 

alkoholkonsumtion i Sverige ses även en ökande ohälsa relaterad till alkohol 

(Socialstyrelsen, 2009). Alkohol kan relateras till mer än 60 olika tillstånd eller 

diagnoser, däribland både skador och sjukdomar (Room, Babor & Rehm, 2005).         

 

Ansvaret för vården av personer med riskbruk, missbruk och beroende vilar idag på 

två huvudmän, landstingen och kommunerna. Inom landstingen bedrivs vård för 

personer med missbruk och beroende ofta av beroendekliniker. Samtlig vård bedriven 

av landstingen utförs inom lagrummet för HSL 1982:763, vilket påbjuder samtlig 

personal inom hälso- och sjukvård att arbeta för att förebygga ohälsa oavsett inom 

vilken specialitet man arbetar. Detta kan tolkas som att samtlig personal inom hälso- 

och sjukvård ska uppmärksamma faktorer, alkohol inkluderat, som riskerar att orsaka 

individen hälsoförluster. Akutsjukvården och den övriga slutna vården beskrivs som 

en viktig aktör vad gäller tidig identifikation av personer med riskbruk, missbruk och 

beroende (SOU 2011:35).   

 

Alkoholvanor uppfattas av många människor som ett känsligt så väl som privat 

område, vilket kräver takt, ton och teknik av den som ska samtala med sin patient om 

alkoholvanor. Föreställningar om missbruk och beroende kan också påverka hur den 

professionella förhåller sig till personer som överkonsumerar, missbrukar eller är 

beroende av alkohol (Heilig, 2004).  

 

Mötet med patienter där alkohol orsakat ohälsan eller finns med som komplicerade 

faktor, är därmed ett inslag i den kliniska vardagen som varje sjuksköterska bör ha 

beredskap inför. Detta för att hantera situationen på ett vis som gynnar patientens 

hälsa idag och imorgon. Därmed ansågs relevant att beskriva sjuksköterskors 

erfarenhet av omvårdnad när patienten vårdas för alkoholrelaterad skada eller 

sjukdom. 

 

Syfte  
 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

omvårdnad då patienten vårdas inom somatisk slutenvård för alkoholrelaterad skada 

eller sjukdom.   

 

Bakgrund  
 

Alkoholrelaterade skador och sjukdomar  
Sambanden mellan alkoholkonsumtion och ohälsa har beskrivits som komplexa och 

multidimensionella. För de flesta diagnoserna relaterade till alkoholkonsumtion har 

samband påvisats mellan mängd och utfall. Dryckesmönster är också en faktor som 

påverkar utfallet, där berusningsdrickande kan anses särskilt skadligt (Room et al. 

2005). 
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Alkoholkonsumtionen i Sverige har ökat sedan 1990 talet. Den totala konsumtionen 

2006 uppgick till 9,7 liter per person och år. Jämfört med andra europeiska länder har 

Sverige en lägre alkoholkonsumtion. Inom gruppen män sågs en ökning av antalet 

dödsfall relaterade till alkohol i åldersgruppen över 65 år, medan dödsfall relaterade 

till alkohol minskade i gruppen 25-64 år (Socialstyrelsen, 2009).  Tre huvudgrupper 

av negativa konsekvenser på grund av hög alkoholkonsumtion har identifierats. Den 

första var en ökad risk för skador och sociala problem. Det antas att cirka en tredjedel 

av alla dödsfall på grund av skador till följd av olycka eller våld, totalt cirka 3000 per 

år, skulle kunna ha ett samband med alkohol. Den andra huvudgruppen var ökad risk 

för att utveckla ett beroende vid långvarig hög alkoholkonsumtion. Risken att 

utveckla ett beroende är avhängigt ett flertal faktorer så som exempelvis biologiskt 

och socialt arv, livsstil och livssituation. Den tredje gruppen av negativa 

konsekvenser innefattade en ökad risk för sjukdomar och ohälsa på grund av 

alkoholens toxiska och biokemiska effekter (Socialstyrelsen, 2009). Somatiska 

manifestationer av hög alkoholkonsumtion, missbruk och beroende finns väl 

beskrivet i litteraturen. Ett urval av dessa är: nedsatt immunförsvar, förändrad 

blodbild, sjukdomar i magtarmkanalen, olyckor och trauma, CNS-patologier, 

osteoporos, cancer och hjärtkärlsjukdomar (Tönnesen, 2011). 

 

Alkohol som faktor har negativ påverkan på förloppet för patienten med samtidig 

sjukdom eller skada. Detta jämte diagnos och behandlingsmöjligheter, organisation 

och personal samt övriga individuella faktorer hos patienten så som kroniska 

sjukdomar och andra livsstilsfaktorer. Alkohol kan därmed anses vara en dubbelt 

försvårande faktor vid somatisk samsjuklighet då överkonsumtion, missbruk och 

beroende förutom att inducera sjukdom också försämrar prognosen vid icke 

alkoholinducerade tillstånd. Detta kan förklaras av alkoholens toxiska verkan, 

försämrad compliance vid behandling och livsstilsfaktorer som ofta ses tillsammans 

med alkoholproblem, exempelvis rökning, malnutrition och låg fysisk aktivitet. 

Därmed kan också effekten av intervention vid alkoholproblem ses som dubbel. 

Patienten reducerar sin risk för alkoholrelaterade skador och sjukdomar, prognosen 

för övriga sjukdomar förbättras och risken för komplikationer minskar (Tönnesen, 

2011).   

 

Definitioner av riskkonsumtion, missbruk och beroende av alkohol  
Det saknas idag en vedertagen nationell definition av riskabel eller skadlig 

konsumtion av alkohol, där kriterier för missbruk eller beroende inte är uppfyllda. Ett 

sätt att definiera är att klassificera utefter mängd alkohol uttryckt i standardglas. Ett 

standardglas alkohol är det samma som; 4 cl starksprit, eller 8 cl starkvin, eller 12-15 

cl vin, eller 33 cl starköl, eller 50 cl folköl, vilket motsvarar 12 gram alkohol. För 

män gäller att mer än 14 standardglas per vecka anses vara ett riskbruk. För kvinnor 

gäller 9 standardglas per vecka. Riskbruk kan också definieras som att dricka även 

mindre mängder vid olämpliga tidpunkter i livet exempelvis under uppväxten, vid 

graviditet eller viss sjukdom och läkemedelsbehandling. Termen riskbruk kan också 

vara tillämplig för att beskriva intensivkonsumtion, berusningsdrickande. (Statens 

folkhälsoinstitut, 2011).       
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Missbruk har definierats som vanemässig konsumtion av alkohol eller annan drog 

under minst en månad eller vid upprepade tillfällen under ett år, där användningen 

har framkallat eller väsentligen bidragit till skada av fysisk eller psykisk karaktär. I 

detta inkluderas även förekomst av ickefunktionellt beteende och/eller 

omdömeslöshet. Beroende har definierats som konsumtion av alkohol eller annan 

drog under minst en månad, eller vid upprepade tillfällen under ett år och där 

konsumtionen ses tillsammans med minst tre av följande: stark önskan eller tvång att 

ta drogen, nedsatt förmåga att kontrollera konsumtionen, fysisk abstinens eller intag 

för att undvika sådan, toleransutveckling, prioritering av drogen framför andra 

intressen och åtaganden. Slutligen att intaget av drogen fortsätter trots att individen är 

medveten om de negativa konsekvenser som följer. Utvecklandet av alkoholproblem 

sker vanligtvis under en relativt lång tidsperiod och övergången mellan de kliniska 

tillstånden överkonsumtion, missbruk, beroende och komplicerat beroende är 

successiv. Komplicerat beroende innebär att beroendeproblematiken kompliceras av 

mer eller mindre bestående skador av fysisk eller psykisk karaktär. Exempel på detta 

är demens och leverskador (Ottosson, 2009). Begreppen missbruk eller beroende 

kommer att användas i den fortsatta texten då förhållanden beskrivs där individens 

uppfyller ovanstående diagnoskriterier.           

 

Interventioner vid riskkonsumtion, missbruk eller beroende 
I april 2011 utkom utredningen Bättre insatser vid missbruk och beroende. Individen, 

kunskapen och ansvaret. (SOU 2011:35). Utredningen har beskrivit idag rådande 

förhållanden vad gäller ansvar, kunskapsläge och den i Sverige rådande situationen 

vad gäller missbruk av alkohol, narkotika, läkemedel och dopingpreparat. Vidare 

beskrevs förslag på förändringar vad gäller tydliggörande av ansvar, 

forskningsorganisation, utbildning och samverkan mellan stat, kommuner och 

landsting.  Detta kräver en beredskap att kunna remittera patienter vidare för vård 

inom primärvård eller specialiserad beroendevård. Utredningen föreslog bland annat 

ett tydligare ansvar för sjukvården att arbeta förebyggande och att tillhandahålla rätt 

insatser vid rätt tidpunkt som vilar på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det 

framhölls att rätt insatser vid rätt tidpunkt är av högsta vikt för att förebygga och 

behandla alkoholproblem. Därmed sagt att behandlingsinsatsernas omfattning ska 

anpassas efter individens symtombild (SOU 2011:35). Behandling av individer där 

kriterier för missbruk eller beroende är uppfyllda bör bygga på en strukturerad metod 

och ska utföras av för ändamålet utbildade professionella. Psykosocial behandling 

vid missbruk kan bedrivas av personal inom sjukvården eller socialtjänsten och 

kräver vanligtvis någon form av vidareutbildning i beroendevård eller terapi (SBU, 

2001). 

  

Kort rådgivning innebär att identifiera individer där alkoholkonsumtionen riskerar att 

leda till hälsoproblem, eller redan har gjort, sedan samtala med patienten om hur 

denna kan minska sin konsumtion av alkohol i ett eller eventuellt flera korta samtal. 

Identifiering av patienterna med riskabel alkoholkonsumtion kan ske med hjälp av 

exempelvis provsvar eller frågeformulär om alkoholvanor. De rådgivande samtalen 

kan sedan ske med hjälp av strukturerad samtalsmetodik eller genom ett mer allmänt 

motiverande förhållningssätt i samtalet. Den korta rådgivningen beskrivs ofta som 

opportunistisk (Hyman, 2005, Socialstyrelsen, 2006).  
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I litteraturgenomgångar varierade interventionens längd mellan ett samtal under fem 

minuter upp till nio gånger 45 minuter i en samtalsserie (Hyman, 2005, 

Socialstyrelsen, 2006). Hur vida interventionens längd eller kompletterande åtgärder 

har betydelse för utfallet är ännu oklart (Socialstyrelsen, 2006). Likaså vem som bäst 

utför interventionen, exempelvis läkare eller sjuksköterskor, samt om en viss 

samtalsmetodik är att föredra, är frågor som ännu återstår att besvara genom vidare 

forskning (Hyman, 2005, Socialstyrelsen, 2006). 

 

Hyman (2005) har genomfört en litteraturstudie i syfte att sammanställa litteraturen 

inom området för kort rådgivning i alkoholfrågor samt hur sjuksköterskans roll kan 

definieras i detta sammanhang. Av resultatet framgick att sjuksköterskans roll i 

rådgivning kring alkohol ännu är generellt odefinierad. Vidare att området är relativt 

väl beforskat ur ett läkarperspektiv. Ett begränsat antal studier har identifierats, vilka 

beskrev effekten av kort alkoholrådgivning utförd av sjuksköterskor. I resultaten 

presenterades stöd för att alkoholrådgivning till patienter med hög 

alkoholkonsumtion med gott resultat kan bedrivas av sjuksköterskor.  

  

Sammantaget finns hög evidens för att kort rådgivning kring alkoholvanor i 

sjukvården kan påverka patienters alkoholkonsumtion. Osäkerhet råder om allmän 

screening är att föredra framför att enbart screena individer som kan antas ha en 

riskfylld alkoholkonsumtion. Hur kort rådgivning genomförs inom primärvården och 

vilka konsekvenser den får finns väl beskrivet i forskningen. Ämnet är mindre 

beforskat inom slutenvården. Tillräcklig evidens finns likväl för att motivera kort 

rådgivning till patienter inom slutenvården med riskabel alkoholkonsumtion (Hyman, 

2005, Socialstyrelsen, 2006, SOU 2011:35). Patienter inom slutenvården är ofta 

motiverade att förändra sin livsstil och förbättra sin hälsa. Många patienter 

förväntade sig också att professionella inom vården ska fråga dem om alkoholvanor 

och andra livsstilsfaktorer. Därmed finns goda skäl till att sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal i slutenvården identifierar dessa patienter och sedan ställer frågor, ger 

råd och uppmuntrar patienter att upphöra, eller minska sin alkoholkonsumtion 

(Willaing & Ladelund, 2005). En studie visade att sjuksköterskor i hög grad anser att 

sjukvården är en relevant arena för sekundärprevention av alkoholrelaterad ohälsa. 

Sjuksköterskorna såg detta ansvar för prevention som en delad uppgift mellan 

sjukvården och andra institutioner, exempelvis socialtjänsten (Johansson et al., 

2005). Nordqvist et al. (2006) beskrev hur sjukvårdspersonal ansåg det viktigt att 

identifiera patienter med en riskfylld alkoholkonsumtion, men det beskrevs delade 

meningar hos sjukvårdspersonal inom akutsjukvård gällande sjukvårdens ansvar att 

arbeta med prevention av alkoholrelaterade skador och sjukdomar. 

 

Generellt genomförs screening och kort rådgivning i mindre utsträckning än vad som 

kan anses adekvat (SBU, 2001, Hyman, 2005, Socialstyrelsen, 2006, SOU 2011:35). 

Ett flertal faktorer har identifieras som förklaring till varför screening och kort 

rådgivning inte utförs i tillräcklig omfattning. Däribland att alkoholkonsumtionen 

upplevdes som en känslig fråga att prata om i de fall då patienter söker för sådant 

som inte omedelbart kan relateras till alkohol, rädsla att förlora förtroende hos 

patienten och negativa reaktioner, brist på tid och upplevd brist på kunskap och 

verktyg så som riktlinjer och screeninginstrument.  
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Utöver detta angavs osäkerhet kring hur samtal om alkohol ska hanteras, tvivel kring 

hur vida dessa samtal är effektiva samt bristande organisatorisk infrastruktur (Aalto, 

et al., 2003, Nordqvist et al., 2006, SOU 2011:35). Skapandet av en relation hållfast 

nog för samtal om alkohol kunde också ses som tidskrävande (Lock et al., 2002, 

Johansson et al., 2005, Nordqvist et al., 2006). Även den självskattade kompetensen 

att genomföra alkoholrådgivning hade samband med benägenheten att utföra denna 

arbetsuppgift. Självskattad kompetens i alkoholrådgivning kunde variera med 

kliniktillhörighet. I en studie skattade psykiatriska sjuksköterskor så väl sin 

kompetens för arbetsuppgiften som sin aktivitet i denna som högre än kirurgiska och 

medicinska sjuksköterskor (Willaing & Ladelund, 2005). Den formella kompetensen 

för och erfarenheten av alkoholrådgivning hade signifikant samband med om 

arbetsuppgiften utfördes eller inte (Hyman, 2005). Lock et al. (2002) har beskrivit 

hur sjuksköterskor kan uppfatta riktlinjerna för väl avvägd alkoholkonsumtion som 

otydliga och ständigt föränderliga, vilket ledde till osäkerhet kring när intervention är 

relevant. Sjuksköterskorna beskrev hur de stod delvis oförberedda inför 

arbetsuppgiften, då de ansåg att de delvis saknade kunskaper. Likväl ingick att 

hantera patienter med hög alkoholkonsumtion i arbetet de utförde.  

Sjuksköterskornas engagemang i arbetsuppgiften varierade. Vissa sjuksköterskor 

noterade snabbt patientens alkoholvanor för att sedan lämna frågan där hän, medan 

andra genomförde screening med hjälp av testformulär. Andra sjuksköterskor vidtog 

interventioner för att kartlägga alkoholens funktion i patientens liv och hur patienten 

kan minska sin konsumtion.  

 

Sjukvårdspersonal kunde uppleva osäkerhet kring patienternas reaktion vid frågor om 

alkoholvanor och en rädsla att stigmatisera patienten genom frågor kring alkohol. En 

förutsättning för benägenheten att utföra arbetsuppgiften var att denna sågs som 

legitim och att sjukvårdspersonal därmed hade mandat för uppgiften ur ett patient- 

och medarbetarperspektiv (Aalto et al., 2003). Lock et al. (2002) visade att 

sjuksköterskors frågor kring alkohol kunde uppfattas som legitima och relativt 

oproblematiska att ställa i samband med nybesök, hälsokontroller, samt vid 

mottagningar för kroniska tillstånd exempelvis hypertoni och diabetes. Även 

Johansson, Åkerlind & Bendtsen (2005) visade hur frågor om alkohol uppfattades 

som mindre känsliga om patienten ingår i någon form av mottagningsverksamhet 

eller vid nybesök. Rutiner och tillfälliga projekt kunde också ses som ett sätt att göra 

frågor om alkohol mer legitima. Nordqvist et al. (2006) visade hur en tid av 

rutinmässig screening inom akutsjukvården förändrade attityden till 

alkoholpreventivt arbete. Efter perioden med rutinmässig screening sågs signifikanta 

skillnader vad gäller uppfattningen att patienters alkoholkonsumtion går att påverka 

och att man i mindre utsträckning förväntade sig negativa reaktioner från patienten 

vid frågor om alkohol. Vårdpersonalen ansåg även i högre grad än innan perioden av 

rutinmässig screening att det upplevdes som tillfredsställande att prata med patienter 

om alkohol. De professionella hade inte upplevt att relationen till patienten hade 

försämrats eller upplevt några negativa reaktioner i samtal med patienter om alkohol. 

Trots detta fanns fortfarande en förväntan att vissa patienter reagerar negativt vid 

frågor om alkohol eller kanske bli kränkta (Nordqvist et al. 2006).  
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Föreställningar om personer med missbruk och beroende     
Negativa attityder kan i värsta fall få konsekvenser för hur vården hanteras, samt 

sannolikt för de vårdrelationer som utvecklas i mötet mellan sjuksköterska och 

patient. De diagnoser som belades med mest negativa attityder från sjuksköterskor 

var beroende av droger, följt av beroende av alkohol och därefter schizofreni 

(Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Willaing och Ladelund (2005) har visat hur 

attityden till vården av patienter med missbruk av alkohol varierade med 

sjuksköterskors kliniktillhörighet. De psykiatriska sjuksköterskorna ansåg i högre 

grad än de medicinska och kirurgiska att vården av dessa patienter var en spännande 

utmaning, samt att rådgivning kring alkohol var värdefull. Björkman et al. (2008) 

presenterade hur psykiatriska sjuksköterskor i allmänhet hade en mer positiv attityd 

till dessa patienter, medan sjuksköterskor inom den somatiska vården uppvisade mer 

negativa attityder. Studien tog sin utgångspunkt i begreppet stigma, vilket kan 

definieras som att följande föreligger; stämpling eller etikettering av patienter utifrån 

beteende, stereotypa föreställningar som tillskriver en viss grupp vissa egenskaper, 

vi-och-dom-resonemang där ”dom” är annorlunda jämfört med ”vi”. Slutligen förlust 

av värde och status för den grupp som tillskrivs de negativa egenskaperna. Hälften av 

sjuksköterskorna uppfattade patienter som missbrukade alkohol som farliga för andra 

och att de var annorlunda. Många ansåg också att patienter med alkoholmissbruk är 

oförutsägbara. Nordqvist et al., (2006) visade i motsats till Björkman et al. (2005) hur 

vårdpersonal i allmänhet uppfattade alkoholproblem som något som vem som helst 

kan drabbas av och att gruppen därmed inte särskiljer sig i negativ bemärkelse.    

  

Cirka en fjärdedel av sjuksköterskorna i Björkman et al. (2008) ansåg att patienter 

som missbrukar alkohol är svåra att prata med. Lock, Kaner, Lamont och Bond 

(2002) beskriver hur sjuksköterskor kunde förhålla sig lätt skeptiska till svar de får 

från sina patienter gällande alkoholkonsumtion, vilket indikerade att de inte alltid 

räknade med att patienten var ärlig i sina svar. Vissa sjuksköterskor hade erfarenhet 

av negativa reaktioner från patienter, vilket utlösts av samtal om alkohol. 

Sjuksköterskorna hanterade detta genom att lämna frågan därhän för att inte riskera 

en försämrad kontakt med patienten. 

 

Omvårdnadsteoretisk referensram  
 

ICNs etiska kod för sjuksköterskor (ICN, 2007) inkluderades i den 

omvårdnadsteoretiska referensramen då mötet med patienten kräver etisk 

medvetenhet. Därefter presenteras Joyce Travelbees teori om interpersonella aspekter 

av omvårdnad. Travelbee (1971) beskriver hur den vårdande relationen genomgår 

fyra faser. I den första fasen närmar sig sjuksköterska och patient varandra utifrån 

stereotypa uppfattningar om den andra och den andras roll. Detta kan förstås som att 

uppfattningar om personer som överkonsumerar, missbrukar eller är beroende av 

alkohol är något som påverkar den första kontakten mellan sjuksköterskan och 

patienten som vårdas på grund av ett alkoholrelaterat tillstånd. Tillit och förtroende 

kan ses som aspekter av den vårdande relationen (Berg & Danielsson, 2007, Eriksson 

& Nilsson, 2008) och förklarades därav som en den i den omvårdnadsteoretiska 

referensramen.        
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ICN:s etiska kod för sjuksköterskor  
Den etiska koden för sjuksköterskor inleds med erkännandet av det universella 

behovet av vård. Sjuksköterskan möter detta behov med respekt för människans 

okränkbarhet och vården ska inte begränsas utifrån ålder, kön, sexuell läggning, 

etnicitet, politisk åsikt, funktionsnedsättning, kultur, trosuppfattning eller social 

status. Inledningen fortsätter med en beskrivning av sjuksköterskans fyra 

grundläggande ansvarsområden.  

 

 ”att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa 

 samt att lindra lidande” (ICN, 2007, s. 3). 

 

Sjuksköterskan ska aktivt verka för att patienter inte kränks i vården, vidare ska hon 

genom etisk medvetenhet verka för att patienter bemöts med respekt av henne själv 

och medarbetare. Individens integritet och autonomi ska värnas (ICN, 2007).     

 

Travelbee´s omvårdnadsteori   
Omvårdnad är enligt Travelbee; 

 

”… en mellanmänsklig process där den professionella sjuksköterskan  

hjälper en individ, familj eller ett samhälle med att förebygga eller 

 hantera erfarenheten av sjukdom och lidande och om nödvändigt, 

att finna mening med erfarenheterna från lidande och sjukdom...” 

egen översättning efter Travelbee (1971, s.7). 

 

Sjuksköterskans funktion är att hjälpa individen att finna mening med lidande och 

sjukdom samt att förebygga och hjälpa till att hantera påfrestningen som det medför. 

Sjuksköterskan ska besitta ett disciplinerat och intellektuellt angreppssätt till 

omvårdnadsproblem, vilket innebär ett reflekterande, resonerande, validerande samt 

analyserande tankesätt i kombination med att använda sig själv terapeutiskt. Detta 

bygger på kunskap inom flera ämnesområden samt en förmåga att applicera rätt 

kunskap på ett logiskt sätt. Kunskapen används för att hjälpa individer att förebygga 

sjukdom, återfå hälsa eller upprätthålla hälsan i möjligaste mån. Syftet med 

omvårdnaden är därmed etableringen av en mellanmänsklig relation mellan patienten 

och sjuksköterskan, vilket sker genom interaktion (Travelbee, 1971). 

 

Den vårdande relationen 

Den vårdande relationen utvecklas genom ömsesidigt samspel mellan sjuksköterska 

och patient och beskrivs som indelad i faser. Fas ett är det första mötet där 

sjuksköterskan och patient betraktar varandra. Stereotypa uppfattningar om varandra 

påverkar synen på den andre och även kommunikationen mellan parterna. När 

interaktionen utvecklas växer identiteter fram och personligheten blir synlig. Under 

fas två sker en framväxt av identiteter. Ett band börjar etableras där individerna går 

ifrån sin roll till att bli personlig och en individ.  

 

Genom sjuksköterskans medvetenhet om hur hon uppfattas av den andre och en 

genuin förståelse för den andres situation kan relationen fördjupas. Empati är att bli 

medveten om en annan individs psykologiska tillstånd här och nu, vilket 

representerar den tredje fasen (Travelbee, 1971).  
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Medvetenhet är gynnsam då den bidrar till att förutsäga individens beteende, känslor 

och tankar. Empati förändrar interaktionsmönstret då sjuksköterskan därmed har 

möjlighet att reagera terapeutiskt på patientens upplevelse av situationen. Travelbee 

anser att sjuksköterskan måste äga erfarenheter från likartade situationer innan 

empati kan uppnås. Sympati är ett resultat av empati, vilket Travelbee beskriver som 

en grundläggande instinkt och önskan om att lindra en annan individs lidande. Närhet 

krävs till individen som frambringar sympatin. Slutligen i den mognande relationen 

inträder ömsesidig förståelse och upplevelsen av en ömsesidig kontakt. 

Upplevelserna delas mellan parterna, vilket ger dem mening (Travelbee, 1971). 

 

Terapeutiskt användande av självet 

Att använda sig själv terapeutiskt är ett centralt begrepp i Travelbee’s teori.  Det 

terapeutiska användandet av självet innebär att medvetet använda den egna 

personligheten och kunskapen för att inverka till förändring hos patienten. Att 

använda sig själv terapeutiskt kräver självinsikt, självförståelse, samt kunskap om 

mänskligt beteende. Sjuksköterskans förståelse för det egna beteendets inverkan på 

omgivningen används för att skapa förändring hos patienten. Förändringen blir 

terapeutisk först när den lindrar patientens ängslan och lidande (Travelbee, 1971). 

 

Travelbee´s syn på kommunikation 

Travelbee definierar kommunikation som sändande och mottagande av budskap 

genom redskap som ord, symboler, tecken och gester. Kommunikationens betydelse 

är den fundamentala metoden för sjuksköterskan att uppnå specifika såväl som 

generella mål för omvårdnadsåtgärder (Travelbee, 1979). Kommunikation är den 

process som möjliggör sjuksköterskan att etablera en individ – individ relation. 

Kommunikationsstrategier ska grundas i sjuksköterskans reflekterade och 

analyserade kunskap sprungen ur tidigare erfarenheter och den kunskap hon har om 

patienten. Det är genom kommunikationen och beteendet som sjuksköterskan 

skänker patienten förtroende och försäkran om återhämtning (Travelbee, 1971). 

 

Tillit och förtroende  
Tillit och förtroende kan förstås som nära kopplat till den vårdande relationen. 

Genom tillit och förtroende får sjuksköterskan tillgång till patienten och 

omvårdnaden blir möjlig (Berg & Danielsson, 2007). I en studie beskrevs förtroende 

som en avgörande faktor i situationer där sjuksköterskan genomför samtal om hälsa 

och livsstil. Genom förtroende möjliggjordes dessa samtal och ett gott förtroende 

påverkar sannolikt effekten av sådana samtal. Hur sjuksköterskan uttryckte sig, 

verbalt och icke-verbalt, påverkade förutsättningarna för att bygga en förtroendefull 

relation. Sjuksköterskorna strävade efter att inta ett öppet, nyfiket, och positivt 

förhållningssätt. Motsatsen, att döma och kritisera ansågs omöjliggöra tillit och 

förtroende. Utgångspunkten för den respektfulla kommunikationen beskrevs i termer 

av att möta patienten på dennes nivå, att lyssna aktivt och strävan efter att förstå 

helheten i patientens berättelse. Grundläggande förutsättningar var tid att möta 

patienterna, sjuksköterskans erfarenhet, samt kontinuitet i vårdkontakten. Dialogen 

mellan sjuksköterska och patient kunde ses som ett verktyg att använda då tillit och 

förtroende skulle byggas upp (Eriksson & Nilsson, 2008). 
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Berg och Danielsson (2007) belyste hur så väl sjuksköterskor som patienter i 

slutenvården strävade efter att uppnå tillit och förtroende i mötet. Relationen dem 

emellan och processen skedde medvetet hos båda parter. Likväl skiljde sig patientens 

och sjuksköterskans incitament och strategier för att uppnå tillit och förtroende. 

Sjuksköterskan använde sin kompetens för att skapa förtroende. Detta skedde genom 

att ta tillvara så många tillfällen som möjligt att prata med patienten för att få en 

helhetsbild av patienten. Sjuksköterskorna beskrev även vikten av att vara medveten 

om hinder för att utveckla en förtroendefull vårdrelation, så som brist på tid. 

Patienternas incitament för den förtroendefulla vårdrelationen var bland annat att 

genom relationen bevara sin värdighet och känsla av egenvärde, trots stora 

omvårdnadsbehov. Ur patienternas perspektiv var det viktigt att få behålla den egna 

kompetensen för att tillgodose sina behov. Trots medveten strävan att uppnå 

ömsesidigt förtroende och tillit hos sjuksköterskor så väl som patienter så beskrev 

patienterna en känsla av att detta inte uppnåddes. Strävan mot detta mål minskade 

dock känslan av sårbarhet och fick patienterna att uppleva värdighet (Berg & 

Danielsson, 2007).    

 

Metod 
 

Kvalitativ ansats  
Genom den kvalitativa ansatsen ges tillgång till beskrivningar av ett fenomen så som 

det upplevs, uppfattas eller erfars av informanterna. Beskrivningarna som fås genom 

den kvalitativa intervjun kan resultera i ny kunskap inom ett område liksom mer 

precisa beskrivningar av ett fenomen. Det huvudsakliga målet för den kvalitativa 

forskningen är att öka förståelsen för ett fenomen, men aldrig att finna kausala 

orsakssammanhang vilket är ett mål för den kvantitativa forskningen. Forskaren kan 

välja att återge beskrivningar av ett fenomen just så som det beskrivs i det empiriska 

materialet. Beskrivningarna av ett fenomen kan också tolkas av forskaren för att ge 

mening åt det sagda. Meningen i det sagda tolkas utifrån delarnas inbördes relation 

och delarnas relation till kontexten inom vilken beskrivningen har getts (Kvale, 

1997). 

 

Konventionell innehållsanalys 
Kvalitativ innehållsanalys beskrivs av Hsieh och Shannon (2005) som en flexibel 

metod för att analysera data. Inom metoden finns en mängd inriktningar vilket kräver 

ett övervägt ställningstagande hos forskaren kring vilken typ av analys som bäst 

lämpar sig för studiens syfte. Hsieh och Shannon (2005) har definierat kvalitativ 

innehållsanalys som:  

 

” a research method for the subjective interpretation of  

the content of text data through the systematic classification 

process of coding and identifying themes or patterns.” (s.1278).  

 

Målet för metoden är att uppnå kunskap om och förståelse för fenomenet som 

studeras. Detta uppnås genom att studera det manifesta innehållet i en text eller tolka 

det sagda utifrån den aktuella kontexten (Hsieh & Shannon, 2005). 
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Konventionell innehållsanalys innebär en induktiv ansats. Detta ger informanterna 

möjlighet att själva berätta om det studerade fenomenet med egna ord och såsom de 

själva tolkat sina erfarenheter. Metoden beskrivs som lämplig att använda då syftet är 

att beskriva ett fenomen där fenomenet inte tidigare är beskrivet i befintlig teori. 

Studiedesign med konventionell kvalitativ innehållsanalys kan ge forskningsfynd 

som bidrar till begreppsutveckling och modeller inom vilka exempelvis mänskliga 

beteenden och känslor kan sammanfattas. Fördelen med konventionell 

innehållsanalys är att forskaren får tillgång till direkt information från studiedeltagare 

som inte är definierad av tidigare teori eller begränsad av ett insamlingsförfarande 

som bygger på forskarens egen kunskap eller erfarenheter rörande fenomenet som ska 

studeras. Detta kräver att insamlingsförfarandet sker på ett vis som tillåter variation i 

studiedeltagarnas svar, samt att analysprocessen hanteras så att komplexiteten i 

studiedeltagarnas svar inte går förlorad (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Inklusionskriterier  
Inklusionskriterier var yrkesverksamma sjuksköterskor inom somatisk slutenvård 

med minst ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska. Vidare att sjuksköterskan under 

de senaste fem åren handlagt omvårdnaden för patienter som vårdats på grund av 

skada eller sjukdom som kan relateras till hög alkoholkonsumtion, missbruk eller 

beroende.   

 

Genomförande och Urval 
En semistrukturerad frågeguide skapades utifrån studiens syfte, vilken inkluderade 

sex öppna frågor som berörde sjuksköterskans erfarenhet och upplevelse av 

fenomenet.  

 

1: Vad har du för erfarenhet av patienter som vårdas för alkoholrelaterade tillstånd? 

2: Vad lägger du in i begreppet alkoholrelaterat tillstånd? 

3: Kan du berätta om ett tillfälle då du träffat en patient som vårdades för ett 

alkoholrelaterat tillstånd? 

4: Vad tänkte, kände och gjorde du då? 

5: Vad anser du vara din roll då patienter vårdas på grund av alkoholrelaterade 

tillstånd? 

6: Hur upplever du kommunikationen med patienter som vårdas på grund av 

alkoholrelaterade tillstånd?  

   

Inför genomförandet skickades skriftlig information om studiens syfte, genomförande 

och metod till klinikchefer på fem kliniker inom somatisk slutenvård på två sjukhus i 

södra Sverige. En klinik avsade sig medverkan i studien. Efter godkännande av 

klinikchefer skickades en skriftlig förfrågan vidare till vårdenhetscheferna vid de 

deltagande klinikerna. Dessa fick samma skriftliga information om studiens syfte, 

genomförande och metod som klinikcheferna tidigare fått. Vårdenhetscheferna erhöll 

även det informationsbrev som senare användes för information till berörda 

sjuksköterskor. Informationsbrevet innehöll studiens syfte, tidsåtgång för intervju 

samt att denna skulle spelas in, inklusionskriterier, information om samtycke och 

konfidentialitet samt att medverkan i studien när som helst kan avbrytas.   
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Efter godkännande av vårdenhetscheferna skickades ett informationsbrev till 

representanter för Vårdförbundet om studiens genomförande. Vårdenhetscheferna 

tillfrågade och föreslog sedan namngivna sjuksköterskor vilka mötte 

inklusionskriterierna för studien. Därför förblev det okänt hur många sjuksköterskor 

som tillfrågades och hur många som sedan valde att inte delta i studien.  

 

Åtta sjuksköterskor, sex kvinnor och två män, från fyra olika kliniker tackade ja till 

att medverka och intervjuades. Sjuksköterskorna hade varit yrkesverksamma mellan 

två och 28 år och åldern varierade mellan 25 och 51 år. De berörda sjuksköterskorna 

fick sedan skriftlig information genom informationsbrev, beskrivet ovan, vid den 

första kontakten, vilken togs via mejl. För att pröva frågeguidens kvalitet 

genomfördes två provintervjuer, en per författare. Efter dessa togs beslut att behålla 

den ursprungliga frågeguiden och provintervjuerna valdes att inkluderas i materialet. 

 

I samband med intervjutillfället fick sjuksköterskorna muntlig och skriftlig 

information i enighet med informationsbrev beskrivet ovan. Förfarandet gäller såväl 

provintervjuer som resterande intervjuer. Intervjuer genomfördes på 

sjuksköterskornas arbetsplats, under arbetstid eller i anslutning till ett arbetspass efter 

sjuksköterskornas önskemål. Samtliga intervjuer skedde enskilt på avskild plats och 

med endast en av författarna närvarande per intervjun. Intervjuerna fördelades mellan 

författarna.   

 

Intervjuernas längd varierade mellan 21 och 28 minuter. Intervjuerna spelades in som 

digitala ljudfiler. Intervjuerna avkodades vid transkribering, där varje sjuksköterska 

fick ett kodnummer. Inför transkriptionen togs följande beslut. Biljud så som 

slammer i bakgrunden valdes att inte skrivas ut i de fall de inte påverkade flödet i 

intervjun. Biljud så som hummanden valdes att skrivas ut då dessa kan illustrera hur 

informanten avvaktar, reflekterar eller för tillfället är undrande över exempelvis 

frågan som just ställts. Skratt valdes att skrivas ut som (skratt). Längre pauser, mer än 

tio sekunder, markerades som (lång paus). Kortare pauser markerades med tre 

punkter. Intervjuerna transkriberades ordagrant i enighet med Polit och Beck (2008).   

 

    
 

Metod för analys 
Genom konventionell kvalitativ innehållsanalys kan text syntetiseras i hanterbara 

kategorier vilka representerar meningen i kommunikationen som textmassan är 

sprungen ur. Därmed genereras koder och kategorier ur intervjumaterialet och är 

således inte fördefinierade inför datainsamling och analys (Hsieh & Shannon, 2005). 

  

Analysen av materialet har gjorts i enighet med Hsieh och Shannon (2005). Inför 

analysen kontrollerades att transkriptionerna överensstämde med ljudmaterialet. I 

samband med detta fick den författare som inte gjort den aktuella intervjun 

möjligheten att lyssna till den. Initialt lästes samtliga transkriptioner upprepade 

gånger i sin helhet för att uppnå förståelse för helheten i materialet och kontexten 

inom vilket materialet inhämtats. Därefter markerades stycken i texten som ansågs 

representera sjuksköterskornas olika erfarenheter eller upplevelser av att ge 

omvårdnad till patienter som vårdats för alkoholrelaterade tillstånd.  
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Denna kodning vidtogs öppet, vilket innebär att koderna genererades ur data. 

Koderna avskildes sedan från transkriptionerna och grupperades i preliminära 

kategorier utifrån innebörden i koderna. Denna del av analysen vidtogs enskilt. 

Därefter jämfördes koder och preliminära kategorier mellan författarna.    

 

Analysen fortskred därefter genom att de preliminära kategorierna grupperades till 

kategorier utifrån innebörden i koderna som låg till grund för dessa preliminära 

kategorier. Detta resulterade i att de preliminära kategorierna fick utgöra 

subkategorier som sorterades under respektive kategori.   I detta steg återvändes till 

transkriptionerna för att undvika felaktig tolkning av innebörden i det av 

informanterna sagda. Efter kontroll av att innebörden i kategorierna överensstämde 

med innebörden av det sagda i koderna, namngavs kategorierna. Dessa grupperades 

sedan till huvudkategorier utifrån inbördes relation och diskrepans i förhållande till 

andra kategorier. Förfarandet kan förstås som ett sätt att abstrahera innebörden i det 

specifika för att uppnå beskrivningar av fenomenet i syfte att generera kunskap och 

förståelse av detta (Hsieh & Shannon, 2005).   

 

Trovärdighet  
Trovärdigheten kan förstås som att de presenterade forskningsfynden verkligen 

speglar respondenternas verklighet och därmed representerar fenomen, upplevelser, 

uppfattningar och erfarenheter ur den kontext inom vilken data inhämtats.  Redan 

under intervjun skapar sig forskaren en bild av helheten i materialet, vilket kan 

förstås som att analysen påbörjas redan vid inhämtandet av data (Kvale, 1997).  

 

Enligt Lincoln och Guba, presenterade i Polit och Beck (2008) kan begreppet 

trovärdighet förstås som omfattande de fem kriterierna; credibility, dependability, 

confirmability, transferability och authenticity.  

 

Credibility avser hur väl överensstämmande, eller sanna, forskningsfynden är i 

relation till respondenternas verklighet, inkluderandet kontexten inom vilken data 

inhämtats (Polit & Beck, 2008). Vid användandet av konventionell innehållsanalys 

finns en risk att forskaren genom analysprocessen inte fångar delarnas 

representativitet för helheten. Risken för detta kan minskas om analysen utförs av fler 

än en person (Hsieh & Shannon, 2005). 

 

Med dependability avses hur stabila forskningsfynden kan anses vara över tid, det vill 

säga om studien skulle ge samma resultat om den upprepades med samma, eller 

liknande respondenter, i samma eller liknande kontext (Polit & Beck, 2008). Kvale 

(1997) menar att den kvalitativa intervjustudien är att betrakta som intersubjektiv, 

varför olika forskare kommer att få olika svar på samma forskningsfråga.  

Confirmablity avser objektiviteten i studien, att data representerar den information 

som givits av respondenterna och inte motiven hos forskaren (Polit & Beck, 2008). 

 

Transferability, eller överförbarhet, förstås som att fynden kan generaliseras eller inte. 

Detta avgörs inte av forskaren själv utan av läsaren. Forskaren behöver då i studien 

presentera tillräckligt med deskriptiv data, kontexten inom vilken data inhämtats och 

erbjuda läsaren transparens vad gäller urval, procedur och analys (Polit & Beck, 

2008). 
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Slutligen authenticity vilket innebär att forskaren lyckas fånga variationen i 

materialet vad avser upplevelser och känslor hos respondenterna och presenterar 

materialet så att läsaren får en utökad förståelse för respondenternas verklighet och 

sammanhanget för denna (Polit & Beck, 2008). 

 

Etiska ställningstaganden  
Skriftligt godkännande via mail från klinikchef samt vårdenhetschef erhölls innan 

kontakt togs med sjuksköterskorna. Vid kontakt med sjuksköterskorna fick samtliga 

skriftlig information om att deltagande var frivilligt samt att de när som helst under 

studiens gång kunde avbryta sin medverkan utan att ange skäl till det. 

Sjuksköterskorna erhöll även skriftlig information om syftet med studien samt hur 

intervjuerna skulle utföras. Alla fick information om att materialet behandlas 

konfidentiellt, samt att materialet efter studiens godkännande kommer att förstöras. 

Resultatet är presenterat så att sjuksköterskornas identitet inte kan identifieras. 

Deltagande i studien skedde efter informerat samtycke vilket innebär medgivande 

och skriftligt godkännande av sjuksköterskorna, vilket erhölls innan påbörjande av 

studien. De forskningsetiska ställningstagandena som studien efterföljde är i enighet 

med Helsingforsdeklarationen (World Medical Association, 2008).  
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Resultat  
 

I resultatet presenteras huvudkategorierna: Vårdmötet (Tabell 1), Den professionella 

relationen (Tabell 2) och Kommunikation (Tabell 3) vilka representerar studiens 

huvudfynd. Vårdmötet beskrivs som den ram inom vilken sjuksköterskorna ger 

omvårdnad till patienter som vårdas för alkoholrelaterade skador och sjukdomar. Den 

professionella relationen ger sjuksköterskan närhet till patienten och möjliggör 

kommunikation och övrig omvårdnad. Kommunikation beskrivs som nödvändigt för 

att nå de patientrelaterade målen på avdelningen och för framtiden. 

         

Vårdmötet  
Sjuksköterskorna beskriver vårdmötet som den ram inom vilken omvårdnad ges. 

Patientens omvårdnadsbehov, avdelningens karaktär, patientrelaterade mål för vården 

på avdelningen och mer långsiktiga mål upplevs som grundläggande förutsättningar i 

mötet med patienten.     

 

Tabell 1: Översikt subkategorier, kategorier och huvudkategori    

Subkategori  Kategori  Huvudkategori 

Olika ålder och kön  

Olika social situation  

Brett sjukdoms- och skadepanorama 

Omvårdnad vid abstinens  

Omvårdnadsbehov  

vid 

alkoholrelaterade 

skador och 

sjukdomar  

 

 

 

 

V 

Å 

R 

D 

M 

Ö 

T 

E 

T 

 

 

 

 

En del av vardagen 

Patienten vårdas för kirurgiskt eller medicinskt 

tillstånd.  

Vården sker frivilligt  

Korta vårdtider  

 

Avdelningens 

karaktär  

 

Identifiera patienter som dricker för mycket  

Ibland identifieras inte dessa patienter  

Möta behov relaterade till trauma eller sjukdom   

Initiera vidare intervention av annan vårdgivare om 

patienten önskar detta  

Sjuksköterskans mål överensstämmer ofta, men inte 

alltid, med upplevda mål hos patienten   

 

Patientrelaterade 

mål på 

avdelningen och 

för framtiden 
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Omvårdnadsbehov vid alkoholrelaterade skador och sjukdomar    

Sjuksköterskorna beskriver genomgående de patienter som vårdas för 

alkoholrelaterade skador och sjukdomar som en heterogen patientgrupp med stor 

spridning vad gäller ålder, social situation och sociala resurser. Gruppen beskrivs som 

inkluderande såväl marginaliserade individer som unga vitala individer där en kort 

tids intensiv alkoholkonsumtion fått medicinska konsekvenser. 

 

Sjuksköterskorna hade erfarenheter av patientmöten sprungna ur ett brett skade- och 

sjukdomspanorama vilket av dem definieras som alkoholrelaterade skador och 

sjukdomar. Alkoholrelaterade skador och sjukdomar definieras av sjuksköterskorna 

som innefattande såväl akuta trauman som specifika organsjukdomar. Vilka beskrivs i 

samband med överkonsumtion under lång tid, eller kan ses i samband med en kortare 

tids intensivt drickande.  

 

”vi får in personer för alkoholrelaterade saker ganska ofta 

och med exempelvis GI-blödning som dom ju råkar ut för 

ganska ofta...och en del trauma som vi får in” (SSK 1). 

 

Flera av sjuksköterskorna resonerarar kring det faktum att alkoholrelaterade skador 

och sjukdomar även kan ses hos patienter som inte per definition uppfyller kriterierna 

för missbruk eller beroende. 

 

Patienterna beskrivs av sjuksköterskorna ha varierande omvårdnadsbehov vad gäller 

observation och åtgärder.  Några av sjuksköterskorna hade även erfarenhet av att 

möta samma patienter under deras liv och sjukdomsförlopp, från insjuknande till 

död.    

 

”vi ser dom när dom kanske insjuknar med att man har tagit 

ett blodprov och man ser att dom har förhöjda levervärden 

och dom kanske inte är så sjuka...//...och sen har vi fasen där 

dom är kända missbrukare och har druckit länge och är svårt 

sjuka när dom kommer till oss och är mer eller mindre 

palliativa...//...så vi ser dom nog skulle jag vilja säga i alla 

 faser”(SSK 7). 

 

Ett specifikt omvårdnadsproblem som beskrivs av samtliga sjuksköterskor då 

patienter läggs in i samband med en period av intensiv alkoholkonsumtion är 

abstinens. För att tidigt kunna identifiera tecken på begynnande abstinens beskriver 

sjuksköterskorna hur de noga övervakar puls, blodtryck, andningsfrekvens och 

medvetenhet hos patienter som riskerar att utveckla abstinenssymtom i form av 

predelirium eller delirium. Flera sjuksköterskor beskriver hur det ofta är deras uppgift 

att initiera läkemedelsbehandling mot abstinenssymtomen.    
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Avdelningens karaktär  

Beroende av vilken klinik som var sjuksköterskornas arbetsplats skiljer sig orsakerna 

till inläggning åt. Samtliga sjuksköterskor beskriver att inläggningar på grund av 

alkoholrelaterade skador och sjukdomar är något som hör vardagen till. Några av 

sjuksköterskorna upplever att skador och sjukdomar till följd av alkohol är ett 

växande problem. Vissa patienter beskrivs även som återkommare. En sjuksköterska 

beskriver detta enligt följande; 

 

”vi har ju ganska många...det är ju periodvis som dom 

 kommer...//...och vi har ju haft några som är stadigvarande... 

som åker in och ut så” (SSK4). 

 

Primärt fokus för sjuksköterskornas omvårdnad är att möta patientens behov som kan 

relateras till det medicinska eller kirurgiska tillståndet vilket lett till inläggning.  I 

flera fall definierade sjuksköterskorna sin egen roll genom att jämföra den egna 

arbetsplatsen med andra kliniker där den huvudsakliga uppgiften är att behandla 

missbruksproblematik.    

 

”vi har ju en helt annan syn tror jag...//...jag behandlar 

 ju som sagt i första hand det kirurgiska och den bakomliggande 

orsaken pratar man kanske mer om när man väl ska 

  skrivas ut” (SSK 2). 

 

Flera sjuksköterskor betonar att patienten vårdas under frivilliga former för ett 

medicinskt eller kirurgiskt tillstånd. Detta innebär att sjuksköterskan endast har 

mandat att agera i fråga om patientens alkoholvanor om patienten själv önskar detta. 

Sjuksköterskorna uppger även att vårdtiderna ofta är korta. Erfarenheten bland 

sjuksköterskorna var att de inte alltid på denna korta tid hinner avsätta tid för 

screening eller initiativ till vidare intervention av annan vårdgivare. Sjuksköterskorna 

erfar även att för att göra detta så krävs mandat och förtroende från patienten vilket 

också försvåras av att patienten vårdas under en kort tid. Flera beskriver dock en 

strävan att möta patientens behov av förändrade alkoholvanor och att detta görs trots 

den knappa tiden.    

 

Patientrelaterade mål på avdelningen och för framtiden  

Samtliga sjuksköterskor anser att det ligger i sjuksköterskerollen att vara vaksam för 

när alkoholkonsumtionen hotar att leda till ohälsa hos patienter. Att identifiera dessa 

patienter beskrivs som en målsättning. Sjuksköterskorna erfar att detta är ett ansvar 

som de delar med läkare. 

 

”jag tycker definitivt att det är inom vårat uppdrag som 

sjuksköterskor...att ta upp det och ställa frågan också 

likväl som att läkarna gör det” (SSK 3). 

 

Vissa sjuksköterskor beskriver hur de rutinmässigt ställer frågor om 

alkoholkonsumtion vid inskrivning, medan andra berättar att dessa frågor ställs till 

patienter just i de fall då man kan ana att alkoholkonsumtionen är hög.  
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Det patientnära arbetet där sjuksköterskan har tillgång till att möta patienten under 

dygnet beskrivs av flera sjuksköterskor som en tillgång för att identifiera dessa 

patienter, exempelvis i situationer där patienten utvecklar abstinens men där 

alkoholberoendet inte är känt sedan tidigare. Flera av sjuksköterskorna beskriver 

även hur anhöriga tagit tillfället i akt vid en sjukhusinläggning att be professionella 

adressera frågan kring alkohol till patienten som vårdas.  

 

Med erfarenheter från tidigare situationer hade även somliga utvecklat en sensitivitet 

för signaler från patienten som kunde tyda på en hög alkoholkonsumtion. 

Identifikation av allt för hög alkoholkonsumtion kan därmed ske på olika vis.   

 

” så får man  ju genom blodprov och kanske genom anhöriga 

får man ju höra sedan att jo men så här är det...//...man kan se 

också eller misstänka ska jag väl säga...att här kan det vara alkohol 

med i bilden fast alltså det är svårt att sätta ord på” (SSK 3). 

 

I de fall där patienter är alkoholpåverkade vid tillfället för inläggning på grund av 

trauma eller sjukdom, samt i de fall där patienten är så pass berusad att detta i sig är 

den primära inläggningsorsaken beskriver några sjuksköterskor hur promillehalten 

kan indikera kontinuerligt hög alkoholkonsumtion eller om den aktuella händelsen är 

en engångsföreteelse.  

 

Sjuksköterskorna beskriver även hur de är medvetna om att många patienter 

oberoende av inläggningsorsak, missbrukar, är beroende av eller överkonsumerar 

alkohol. Detta gör patientens alkoholkonsumtion till ett omvårdnadsproblem i den 

händelse att den höga alkoholkonsumtionen identifieras eller är känd sedan tidigare.  

Vissa av sjuksköterskorna beskriver en medvetenhet om att långt ifrån alla patienter 

med för hög alkoholkonsumtion identifieras och erbjuds intervention. Skälen till 

detta anses vara att patienten inte får frågor eller inte svarar sanningsenligt på dessa, 

samt att patienten medger hög konsumtion, men inte själv upplever detta som ett 

problem.  

  

Sjuksköterskorna beskriver hur deras primära mål i omvårdnaden är att möta de 

behov som uppstått till följd av trauma eller sjukdom, men att det ingår i 

sjuksköterskerollen att initiera vidare stöd och behandling för överkonsumtionen, 

missbruket eller beroendet i den situation patienten önskar detta. Flera av 

sjuksköterskorna definierar detta som en startpunkt i en process mot att nå målen för 

framtiden, vilka kan vara minskad eller upphörd alkoholkonsumtion.   

Sjuksköterskans funktion framställs som att informera, vägleda och att slussa vidare 

i syfte att nå de långsiktiga målen. Patientens vilja till vidare vård beskrivs som 

avgörande för initiativet att erbjuda interventioner som utförs av annan vårdgivare, 

exempelvis beroendeklinik eller socialtjänst.  

 

”ska vi skicka honom till en instans för att få hjälp med  

sitt missbruk då måste dom ju vilja det frivilligt” (SSK 2). 
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Flera av sjuksköterskorna hade erfarenhet av hur deras mål oftast överensstämde med 

upplevda mål hos patienten, men att det även inträffade att sjuksköterskans och 

patientens mål kunde skilja sig avsevärt åt. Några sjuksköterskor beskriver hur 

patienterna går hem på eget initiativ efter en kortare vårdtid än vad som kan tyckas 

vara medicinskt indicerat, innan förutsättningar givits för att initiera vidare vård och 

stöd. Detta upplevs som frustrerande av vissa sjuksköterskor, medan andra beskriver 

denna situation som något som sjuksköterskan kan förvänta sig emellanåt.  

 

”ibland händer det att den här patientgruppen går hem för 

att…inte för att vi tycker att dom ska gå hem…men när dom  

är nöjda och så går dom hem…och man får inte se det som 

en förlust heller” (SSK 7). 

 

I situationer där patienten saknar intresse för vidare stöd och behandling beskrivs av 

några sjuksköterskor hur tillfället tas i akt att optimera patientens tillstånd inför 

hemgång genom exempelvis genom extra näringstillförsel. Genom att ge intensiv 

omvårdnad på avdelningen kan dessa sjuksköterskor uppnå en känsla av att 

kompensera för patientens uteblivna vilja till vidare intervention.    
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Den professionella relationen  
Den gemensamma erfarenheten är att en god relation ger sjuksköterskan närhet till 

patienten och därmed möjliggör kommunikation om alkohol och annan omvårdnad. 

Det professionella förhållningssättet beskrivs som nödvändigt för utvecklandet av en 

relation till patienten. Trygghet benämns som medel för att nå en relation, men också 

som ett mål i sig självt. Sjuksköterskorna berättar även om hur de i relationen till 

vissa patienter känner en stark empati då de konfronteras med tragiska livsöden. 

Tilltro till och hopp om patientens förmåga att förändra sin situation beskrivs som 

viktigt i patientens process. Att bli personligt berörd i mötet med patienten var något 

som framträdde i början av yrkeslivet. 

 

Tabell 2: Översikt av subkategorier, kategorier och huvudkategori  

Subkategori  Kategori  Huvudkategori  

Synen på missbrukaren  

Möta skuld och skam  

Inte döma  

Viljan att hjälpa...men hur? 

 

 

 

 

 

Det professionella förhållningsättet    

 

D 
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N 
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T 

I 

O 

N 

E 

N 

Otrygghet  

Erfarenhet ger lugn  

Gränser  

 

 

 

 

 

 

Trygghet för patient och sjuksköterska  

 

Tragiska livsöden  

Önskan om att det ska gå 

bra för patienten   

Tilltro till patientens 

resurser  

Att bli personligt berörd   

 

 

 

 

Empati och hopp   
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Det professionella förhållningssättet    

Samtliga sjuksköterskor beskriver hur alkoholrelaterade sjukdomar och skador ses 

hos patienter i alla åldrar, hos både män och kvinnor samt att alkoholrelaterad ohälsa 

förekommer oberoende av missbruks- eller beroendediagnos. Några av 

sjuksköterskorna associerar då uppfyllande av kriterier för missbruks- eller 

beroendediagnos med sociala problem hos patienten.   

 

”dom lever ju på ett annat sätt...å det är ju många av dom här 

som kanske inte har det så bra socialt som kommer in och dom är 

ju alltid...ja kanske inte alltid...så där renliga av sig och så...så 

det blir ju alltid lite speciellt så där ibland...och det är ju mycket 

socialt kring dom” (SSK 4). 

 

Några sjuksköterskor beskriver negativa associationer till patienter inom denna 

ytterlighet, så som svåra att vårda, styriga, gapiga och oföljsamma till råd om 

minskad alkoholkonsumtion. Detta medan flertalet i intervjuerna förhöll sig neutrala 

och i vissa fall beskrev denna patientkategori som generellt positiv att möta.  

 

”för dom flesta av våra missbrukare...om vi nu ska kalla dom 

så upplever jag är väldigt snälla och tacksamma att vi finns” 

(SSK 7). 

 

En av sjuksköterskorna resonerar kring sin erfarenhet av att synen på personer med 

missbruksproblematik har förändrats och blivit mer positiv under hennes 

yrkesverksamma år, vilket sjuksköterskan förklarar med ökad kunskap och 

medvetenhet inom vården så väl som samhället generellt. 

 

Sjuksköterskorna beskriver skamkänslor hos patienterna. Detta problem definieras 

som utmärkande just för patienter där alkohol orsakat sjukdom och ohälsa. Vissa 

sjuksköterskor förklararar detta fenomen med att patienter kan känna skam och skuld 

över att genom sitt eget beteende orsakat ohälsan. En sjuksköterska beskriver 

upplevelsen av en dubbel skam hos patienterna, dels över att genom 

alkoholkonsumtion skadat hälsan och dels över att inte kunna kontrollera sin 

alkoholkonsumtion.     

 

”om man drar det till sin spets så är det ju självförvållat 

…så därför…man kanske skäms mer för det…//…att man skäms 

lite för att man…och att man åker in och ut och att man inte… 

för det är ju ett beroende” (SSK 6). 

 

Samtliga sjuksköterskor för i varierade omfattning resonemang kring hur mötet med 

patienter som vårdas för alkoholrelaterad skada eller sjukdom kräver reflektion kring 

den värdegrund omvårdnaden vilar på. Några sjuksköterskor poängterar att detta är 

särskilt viktigt då sjuksköterskan och patienten befinner sig i ett asymmetriskt 

maktförhållande. 
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Sjuksköterskorna beskriver en vilja och en strävan att inte särskilja dessa patienter 

från andra och några uttalar explicit att det ingår i sjuksköterskeprofessionen att möta 

varje patient utifrån en god värdegrund, men att de hade erfarenhet av situationer där 

patienter bemötts utifrån negativa föreställningar.  

 

”man måste ju liksom gå till sitt innersta och verkligen 

 se dom som… alla andra och hålla på sina värderingar... 

men det tycker inte jag är så svårt men det är ju en del 

 som har det” (SSK 2). 

 

Det professionella förhållningssättet beskrivs som att sjuksköterskan intar ett icke-

dömande förhållningssätt. Flera sjuksköterskor uttalar hur de inte har rätten att döma 

patienter. Att skuldbelägga patienten anses som mycket oprofessionellt och inte 

förenligt med uppgiften att ge god omvårdnad.  

 

”dom ska ju bli behandlade som vem som helst annan… 

att man inte dömer för att det här är något som du har  

åstadkommit under en längre tid…//…då får man ju vara  

professionell och hjälpa så är det ju” (SSK 3). 

 

Sjuksköterskorna beskriver en stark vilja att hjälpa patienterna i den aktuella 

situationen samt att initiera vidare stöd och hjälp för att förebygga framtida ohälsa 

och sociala konsekvenser.  

 

Viss osäkerhet råder bland en del av sjuksköterskorna om hur man bäst hjälper 

patienter där sjukdomen, skadan eller ohälsan är alkoholrelaterad. Vissa efterfrågar 

mer kunskap, medan andra beskriver hur de med lång erfarenhet har skaffat sig den 

beredskap som krävs för att hjälpa.  Professionellt anses vara då sjuksköterskan 

genom omvårdnad kan möta patientens behov utifrån just den patientens individuella 

förutsättningar där alkohol kan vara en del av den helhet som sjuksköterskan ska ha 

en beredskap för att möta.   

   

Trygghet för patient och sjuksköterska  

För att kunna komma nära patienten och därmed kunna utföra omvårdnad beskrivs 

strävan att göra situationen så trygg som möjligt för patienten. Otrygghet till följd av 

tidigare negativa erfarenheter av kontakter med vården eller myndigheter erfars av 

flera sjuksköterskor som försvårande i mötet med patienten. Detta beskrivs som 

framträdande hos patienter där missbruk eller beroende fått sociala konsekvenser för 

patienten. Av sjuksköterskorna beskrivs hur de i egenskap av professionell vårdgivare 

av dessa patienter uppfattas som representanter för ett samhälle som svikit och 

brustit.  

 

”ja dom har en väldig otrygghet till vården och även till 

andra…ja vårdinstanser…om man säger så och det kanske  

är för att dom har negativa…ja väldigt negativa erfarenheter… 

det tycker jag är en stor utmaning (SSK 1). 
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Några sjuksköterskor beskriver att de använder sig av olika praktiska strategier för att 

skapa en trygg miljö runt patienten, exempelvis fysisk närhet till patienten och att i 

handling låta visa att de vill hjälpa och inte skada.  

 

Sjuksköterskorna beskriver även erfarenheten av att själva känna sig otrygga i 

förhållande till patienten. Flera beskiver hur osäkerheten kan göra det svårt för 

sjuksköterskan att välja sitt beteende i mötet med patienten, vilket är som mest 

framträdande i situationer av akut abstinens eller berusning. Osäkerheten väcker hos 

flera av sjuksköterskorna en rädsla för att tappa kontrollen över situationen och 

därmed riskera att patienten eller de själva kommer till skada.  

 

Rädsla för patientens reaktioner så som aggressivitet eller avvisande beskrivs som 

förekommande främst i ett tidigt skede av yrkeslivet. Med erfarenhet av många 

möten med patienter i olika situationer minskar sjuksköterskornas otrygghet. En 

sjuksköterska beskriver hur erfarenhet bidrar till utvecklandet av en intuitiv förmåga 

att förutse patientens beteende, vilket bidrar till en känsla av trygghet och 

handlingsberedskap för att skapa en säker situation för sig själv och patienten.  

 

”erfarenheten har gjort mig lugnare…i början kanske jag var 

lite räddare liksom jag visste inte vad som skulle hända nu…hur 

ska den här personen bete sig…//…ja man träffar så många 

personligheter så många individer så till slut blir man ganska 

trygg i vem som än kommer” (SSK 8). 

   

Sjuksköterskorna beskriver även erfarenheten av att behöva sätta gränser för 

patientens beteende för att uppnå en trygg och trivsam miljö. Sjuksköterskorna hade 

viss erfarenhet av att patienter var oförskämda och otrevliga i kontakten med 

vårdpersonalen. Gränssättning kan då bestå i att säga ifrån och påtala för patienten att 

detta beteende inte accepteras.    

 

Även miljön på avdelningen beskrivs av sjuksköterskorna som utgörande en gräns 

för patienten att behålla nykterhet inom. Tydliga regler om att alkohol inte får 

förekomma är ett exempel på detta.  

 

Empati och hopp  

Sjuksköterskorna beskriver hur mötet med patienten där sjukdomen eller skadan kan 

relateras till alkohol, ofta även innebär mötet med en svår livssituation. 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att möta unga och äldre patienter där livet 

påverkats starkt negativt av missbruk eller beroende. En mängd exempel gavs så som 

havererade relationer, förlust av ekonomiska resurser och arbetsförmåga samt en 

osäker boendesituation.  

 

 ”det är mycket empati som väcks tycker jag hos mig... 

 för att många av dom här människorna....man läser i deras  

 journaler och dom själv berättar så har dom förlorat mycket  

 runt omkring sig så...//...när det kommer in en patient som  

 dricker alkohol så vet man ju inte... det kan ju vara en hel  

 livshistoria bakom” (SSK 8).  
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Citatet illustrerar även hur sjuksköterskan genom empati och inlevelse i patientens 

situation strävar efter att uppnå en förståelse för hur patientens problem med alkohol 

har uppstått och utvecklats.  

 

Sjuksköterskorna uttrycker en genuin önskan om att det ska gå bra för patienterna, att 

de ska tillfriskna och sedan klara av att förändra sina alkoholvanor, samt återskapa en 

god social situation. Hos vissa patienter hade alkohol orsakat livshotande sjukdomar 

eller skador, vilka hotade att förvärras om patienten återgick i hög 

alkoholkonsumtion. Situationen då patienten skrivs ut efter en ofta lång vårdtid kan 

då även väcka rädslan hos sjuksköterskan för vad som ska hända med patienten 

utifall att denne återfaller.  

 

 ”patienten ska hem då håller man verkligen tummar och tår...//... 

 är man väldigt rädd för att det ska hända igen för den här  

 patienten... för att den inte ska klara av det i sitt beroende...//... 

 man känner empati för att...hoppas dom fixar det här nu för att  

 dom vet att dricker dom igen så blir dom kanonsjuka och kan  

dö” (SSK 2).   

 

Tilltro till patientens resurser och vilja till förändring beskrivs som essentiellt för att 

kunna hjälpa patienten och skapa ett positivt samspel. I de fall då patienter 

återkommer till avdelningen efter återfall i missbruk eller beroende upplever flera att 

hoppet om att patienten ska lyckas i processen ut ur missbruk uteblir eller minskar.  

Känslor som beskrivs i samband med detta är frustration och tröstlöshet. En 

sjuksköterska beskriver hur tron på förändring kräver ett arbete av sjuksköterskan för 

att inte gå förlorad. 

 

”man tappar ju lite hoppet på att det verkligen…du kommer 

 ju snart att vara här igen…så det får man ju kanske brottas  

med lite som sjuksköterska…så man måste ju ändå tro på att 

  det kan bli en förändring” (SSK 6).  

  

Citatet illustrerar även hur det egna hoppet beskrivs som i hög grad värt att arbeta för, 

detta för att kunna ge god omvårdnad och att behålla trovärdighet i relationen till 

patienten. 

 

Sjuksköterskorna beskriver hur mötet med och relationen till patienten ibland 

påverkar dem på ett personligt plan, vilket stundtals upplevs som slitsamt. Många 

upplevde detta som utmärkande just för den första tiden som yrkesverksamma.  

 

 ”jag ser nog en viss erfarenhet som positivt...just därför att 

jag tror att man kan  ta på sig ganska mycket psykiskt... 

det kan bli väldigt påfrestande...//... för så var det ju i början.. 

att man tog med sig mer hem” (SSK 7).  

 

Erfarenhet möjliggör för sjuksköterskorna att relatera till patienten utifrån rollen som 

medmänniska, men trots detta behålla integritet så till vida att patientens behov 

behålls som fokus i samspelet.   
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Kommunikation 
Sjuksköterskorna beskriver hur de kommunicerade med patienten i syfte att nå de 

patientrelaterade målen på avdelningen och målen för framtiden. Samtliga 

sjuksköterskor betraktar alkohol som ett känsligt samtalsämne. Alkohol särskiljs från 

andra svåra samtalsämnen då sjuksköterskorna i dessa samtal upplever en känsla av 

att risken att kränka patienten ständigt finns närvarande. Tre olika typer av samtal 

som sjuksköterskorna för med patienter identifierades i materialet.  Sjuksköterskorna 

beskriver även hur omvårdnad vid alkoholrelaterade skador och sjukdomar ofta 

kräver mycket kommunikation med anhöriga, inom teamet på avdelningen samt med 

myndigheter, då framförallt socialtjänsten.  

 

Tabell 3: Översikt av subkategorier, kategorier och huvudkategori 

Subkategori Kategori Huvudkategori 

Att inte riskera relationen till 

patienten.  

Välja rätt tidpunkt och person  

Legitimera samtal 

Fördela makten i samtalet 

Våga sitta kvar   

Tydlighet 

Alkohol är ett känsligt ämne   

 

 

 

K 
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M 
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N 

I 

K 
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T 

I 

O 
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Kartläggande samtal  

Stöd och information  

Skapa förutsättningar för vidare 

intervention  

Olika typer av samtal med 

patienten  

Samtal med anhöriga  

Att i teamet vara patientens 

advokat  

Mobilisera externa resurser  

Att kommunicera med andra för 

patientens skull  

 

Alkohol är ett känsligt ämne  

I materialet visar sig variation vad gäller sjuksköterskornas benägenhet att föra 

samtal med patienter om alkohol. Vissa sjuksköterskor beskriver hur de relativt ofta 

samtalar med patienter om alkohol, detta medan andra uppger att de sällan har sådana 

samtal. Den samlade erfarenheten är att alkohol är ett känsligt samtalsämne. Samtal 

om alkohol beskrivs som särskilda samtal där sjuksköterskan strävar efter att hitta 

strategier för att inte kränka patienten och därmed rasera relationen, alternativt 

förstöra förutsättningarna för att överhuvudtaget skapa en relation, vilket beskrivs 

som nödvändigt för att kunna utföra omvårdnad.  

 

 ”man bygger ändå upp en viss relation till alla och det är klart  

 att man att man inte vill vara en hatad sjuksköterska när man  

 kommer in och ska ha sitt nattpass och ska umgås i tio  

 timmar...så det måste funka då att man har ett förtroende... 

 att man får gå in...att man får koppla dom dropp som man vet att  

 patienten behöver” (SSK 2).  
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En generell erfarenhet är att samtal om alkohol kräver god tid. Tid att lära känna 

patienten och tid för att korrekt bemöta patienten då dessa samtal kan utmynna i att 

patienten öppnar sig på ett mycket personligt vis för sjuksköterskan. Tid beskrivs 

dock som en bristvara. Sjuksköterskorna beskriver hur en strategi är just att innan 

dessa samtal utveckla en tillräckligt hållfast relation till patienten. Flera 

sjuksköterskor beskriver hur de med tiden har utvecklat en känsla för när patienten 

kan tänkas vara mottaglig för dessa samtal. I de fall där detta inte lyckas händer det 

att sjuksköterskan ber en kollega eller läkare att utföra samtalet då tillit, förtroende 

och mandat ses som personbundet.  

 

Ytterligare en strategi är att legitimera samtalen med berättigade anledningar.    

Berättigade anledningar kan vara att det ingår i inskrivningsrutinerna eller att 

tillståndet för vilket patienten vårdas ofta kan associeras med högt alkoholintag.  

För att göra patienten mer bekväm i samtalen uttrycker somliga sjuksköterskor hur de 

strävar efter att balansera makten i samtalet.  

 

”liksom att man måste lyfta patienten för att dom ska berätta” (SSK 6).  

 

Sjuksköterskorna beskriver tillfällen då patienter blivit förlägna och besvärade av att 

samtala om alkohol vilket kan avläsas i patientens kroppsspråk. En sjuksköterska 

berättar då hur hon i sådana situationer är hjälpt av vetskapen att det hon gör är för 

patientens bästa. Genom att själv inte uppträda besvärad och sitta kvar i situationen 

underlättade denna sjuksköterska för patienten att fortsätta att berätta.  

 

 ”jag sitter kvar och blir inte besvärad utan det är naturligt... 

 då tror jag att  det kan lugna patienten också...om jag inte drar  

 mig bakåt av att patienten blir obekväm nu angående frågan  

 alkoholism då så tror jag att patienten blir trygg och  

 vågar öppna sig” (SSK 8).  

 

Tydlighet beskrivs av sjuksköterskorna som en viktig del av en fungerande 

kommunikation. Detta innebär att sjuksköterskorna tydligt informerar patienten om 

vilka konsekvenser som kan bli följden av fortsatt hög alkoholkonsumtion.  

Likaså att de tydligt beskriver för patienten de möjligheter till vidare stöd och 

behandling som kan initieras från avdelningen.  

 

Olika typer av samtal med patienten  

Tre olika typer av samtal kan ses i materialet, där samtalets karaktär kräver olika 

nivåer av relation till patienten.  

 

Den första beskrivna typen av samtal karaktäriseras av att sjuksköterskan genom 

frågor till patienten kartlägger och identifierar hur vida alkoholkonsumtionen 

motiverar vidare åtgärder. Sjuksköterskornas upplevelse är att det krävs en berättigad 

anledning och ett förtroende hos patienten för att dessa frågor ska kunna ställas, men 

inte en fördjupad relation. Patientens förtroende och en berättigad anledning beskrivs 

som avgörande för hur korrekta svar som kan förväntas samt hur patienten reagerar 

på frågorna.  
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I situationer där dessa förutsättningar inte är uppfyllda innan det kartläggande 

samtalet hade flera sjuksköterskor upplevt negativa reaktioner från patienter.  

 

”kan de ta väldigt illa upp bara man nämner ordet alkohol…  

dom brukar märka att man är lite på dom banorna så där…//… 

och då brukar dom säga ifrån direkt och bli lite stötta så där för 

 att man frågar…//…men man får ju verkligen förklara att…varför  

vi frågar om alkohol och varför vi ens tar upp det över  

huvud taget” (SSK1). 

 

Den andra typen av samtal beskrivs som varande av stödjande och informativ 

karaktär, där sjuksköterskan strävar efter att möta patientens behov för stunden.  

Dessa samtal kan hjälpa patienten att bättre förstå sina symtom och sin behandling på 

avdelningen. Sjuksköterskorna beskriver även hur de hos vissa patienter uppfattar 

behovet av stöd i en ansträngd livssituation som föregått eller orsakats av 

överkonsumtion, missbruk eller beroende. Den sistnämnda formen av stöd beskrivs 

av sjuksköterskorna som att vara en god medmänniska. I dessa samtal händer det att 

sjuksköterskorna får ta emot tragiska livsberättelser, vilket ger en ökad förståelse för 

patientens person och situation. Denna form av stöd beskrivs som mycket relations- 

och personbunden. Sjuksköterskorna betonar att de till viss del har beredskap och 

kompetens för dessa stödjande samtal, men att det ligger i den professionella rollen 

att hänvisa till andra professioner när patienten har behov av detta.   

 

Den tredje typen av samtal beskrivs som syftande till att initiera intervention av 

annan vårdgivare och att få patienten med på tåget. Sjuksköterskorna har erfarenhet 

av att inläggning på sjukhus kan fungera som en väckarklocka vilket gör att patienten 

förstår att alkoholvanorna hotar hälsan. Därmed menar vissa sjuksköterskor att 

tillfället vid inläggning kan vara väl valt för att initiera vidare intervention. Några 

sjuksköterskor beskriver hur dessa samtal dels syftar till att kartlägga patientens vilja 

till intervention av annan vårdgivare, dels att upprätthålla viljan under den resterande 

vårdtiden på avdelningen. En sjuksköterska beskriver hur denna situation ställer höga 

krav på sjuksköterskan att vara följsam i förhållande till patienten då alltför intensivt 

uppmuntrande hotar att störa patientens egen motivationsprocess.   

 

”men på nåt vis ändå inte pusha för det har man då på nåt vis  

förstått genom åren att det inte hjälper men ändå att man är 

 öppen i diskussionen och att man kan erbjuda stöd och support 

 även om vi från avdelningen ändå inte är direkt involverade  

i det men att man slussar vidare mot rätt instans” (SSK 7).  

 

Patientens vilja att genomgå vidare behandling för missbruk eller beroende ses av 

sjuksköterskorna som avgörande för utfallet av dessa samtal. Det beskrivs hur 

sjuksköterskan genom samtal kan påverka sannolikheten att patienten engagerar sig i 

vidare interventioner.  
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Att kommunicera med andra för patientens skull    

Anhöriga identifieras av sjuksköterskorna som varande en möjlig resurs för 

patienten. Sjuksköterskorna beskriver även erfarenhet av situationer där relationerna 

havererat och där stöd från anhöriga knappast kan förväntas. I de fall där anhöriga 

kan tänkas utgöra ett gott stöd för patienten vidtas samtal av informerande karaktär.  

 

Flera sjuksköterskor identifierar även att de anhöriga själva är i stort behov av stöd, 

vilket kan tillgodoses av sjuksköterskan alternativt hänvisas till exempelvis kurator. 

Sjuksköterskorna har så som hos patienterna mött skam och skuld även hos de 

anhöriga. I dessa situationer avser sjuksköterskan att avlasta och utgöra en 

utomstående samtalspartner.  

 

 ”Kanske att de får känna att det inte är deras fel.. ja kanske få  

 prata av sig man känner att man kommer till en gräns å det  

 går inte längre.. kanske när mamma och pappa kommer  

 till sjukhus och det pågått i år” (SSK 3).  

 

Sjuksköterskorna beskriver också erfarenheter av att patienten inte tillåter dem att 

prata med anhöriga. Detta upplevs som problematiskt, men samtidigt något som inte 

går att påverka med hänsyn till gällande lagstiftning och praxis.  

 

För att tillgodose patientens behov på avdelningen beskrivs hur sjuksköterskan 

använder sin kännedom om patienten i kommunikationen med andra professioner, 

främst läkare. Några menar att de intar rollen som patientens advokat för att 

tillgodose behov av läkemedel vid abstinens och remisser till exempelvis 

beroendeklinik. Flera sjuksköterskor önskar högre tillgänglighet av specialistkunskap 

inom beroendevård, framför allt i situationer där patienten besväras av kraftig 

abstinens, eller vid frågor kring smärtlindring. Sjuksköterskorna uttrycker en viss 

osäkerhet kring hur rutinerna för uppföljning av dessa patienter är utformade, något 

som försvårar kommunikationen med patienten när sjuksköterskan avser att motivera 

till intervention utanför avdelningen. För att nå målen för framtiden hos de patienter 

där alkoholkonsumtionen ger sociala konsekvenser, beskrivs samarbete med 

socialtjänst som en viktig del. Upplevelsen hos sjuksköterskorna är att detta 

samarbete ofta, men inte alltid förflyter utan besvär.  

 

”kontakter med socialen och såna saker och dom har ingen 

 lägenhet och det är misär och så…att man måste ordna 

 upp allting då…//…för det mesta så fungerar det väl… 

det är att det blir lite uppdelat så att …man ska sköta den 

 biten och dom ska sköta den andra biten…och det kan väl 

 bli lite kontroverser ibland så…så men ofta fungerar det 

 väl” (SSK 4). 

 

Några sjuksköterskor förklarar att de saknar insyn i andra organisationers arbete med 

dessa patienter och därmed kan ansvarsfördelningen upplevas som otydlig.   
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Diskussion 
 

Metoddiskussion   
Kvalitativ ansats och förförståelse 

Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av 

omvårdnad då patienten vårdas inom somatisk slutenvård för alkoholrelaterad skada 

eller sjukdom. Forskningsfrågan kan då ses som inriktad på att uppnå förståelse. 

Därav valdes en kvalitativ ansats då denna ger tillgång till beskrivningar av ett 

fenomen så som det erfars och upplevs av respondenterna (Kvale, 1997, Hsieh & 

Shannon, 2005). Beskrivningar som framkommit i intervjuerna har analyserats. Detta 

kan ses som att en tolkning av det sagda har gjorts. En princip i den kvalitativa 

forskningen är att forskaren inte kan anses fri från sin egen förförståelsetradition och 

det empiriska materialet tolkas därmed utifrån forskaren förförståelse, trots 

medvetenhet om förförståelsens existens. Därmed kan även det direkta återgivandet 

av beskrivningar ur det empiriska materialet ses som en slags tolkning av det sagda 

då forskaren selekterat ut det han eller hon anser vara relevant för att beskriva 

fenomenet (Kvale, 1997). Då båda författarna är sjuksköterskestuderande kan antas 

att vi besitter liknande uttrycksparadigm och värdegrund som de sjuksköterskor vi 

intervjuat. Det kan också antas att även om sjuksköterskornas erfarenheter av kliniskt 

arbete är mer omfattande än våra erfarenheter, så är innehållet i erfarenheterna 

likartade och sprungna ur likartad kontext vilket sannolikt har påverkat tolkningen av 

det empiriska materialet.  

 

En av författarna har innan studier till sjuksköterska en akademisk examen inom 

socialt arbete, samt ett antal års arbetslivserfarenhet inom socialt arbete vilket gett 

erfarenhet av att möta klienter med missbruks och beroendediagnos. Denna 

förförståelsetradition inkluderar bland annat begreppen förändringsprocess, relation, 

interaktion och kommunikation.  

 

Den kvalitativa intervjustudien är intersubjektiv och personberoende, vilket kan ses 

som såväl en brist som en tillgång beroende på hur forskaren hanterar förförståelsen i 

förhållande till respondenternas erfarenheter och upplevelser (Kvale, 1997).    

 

Konventionell innehållsanalys  

Genomförande av litteratursökning vid upprepade tillfällen gav tillgång till litteratur 

vilken beskrev aspekter av kommunikation med patienter där ohälsan är 

alkoholrelaterad, alternativt aspekter av kommunikation som syftar till prevention av 

alkoholrelaterad ohälsa. Övriga föreställda aspekter av omvårdnad i en 

slutenvårdskontext där alkohol kan relateras till patientens tillstånd bedömdes som 

sparsamt beskriva i litteraturen. Därav valdes en induktiv ansats, det vill säga 

konventionell innehållsanalys, vilken beskrivs som lämplig att använda då fenomenet 

är sparsamt beskrivet i litteraturen (Hsieh & Shannon, 2005).  

 

Metodens begränsningar är att den inte är lämplig för att generera ny teori då 

inhämtandet av data och analysprocessen gör att det är svårt att finna inbördes 

teoretisk relation mellan de begrepp som framträder ur data (Hsieh & Shannon, 

2005).  
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Genomförande och Urval  

Genomförandet av denna studie godkändes av vårdenhetscheferna och i samband 

med detta föreslog vårdenhetscheferna namngivna sjuksköterskor som mötte 

inklusionskriterierna och som ville delta i studien. Antalet tillfrågade sjuksköterskor 

som sedan avsagt sig medverkan är därmed okänt. Författarna är medvetna om att 

detta förfarande inte är optimalt då det kan tänkas påverka urvalets representativitet. 

Att sjuksköterskorna valts ut av vårdenhetscheferna kan även tänkas påverka 

resultatet av studien. Antalet respondenter kan anses som för få för metoden, men 

motiveras som ett pragmatiskt val utifrån karaktären av ett examensarbete på 

grundnivå. Urvalet kan ses som ändamålsenligt då forskningsfrågan riktats mot dem 

som innehar erfarenheter och upplevelser av det fenomen vi önskat studera. Urvalet 

representerar variation vad gäller ålder, kön, yrkeserfarenhet och kliniktillhörighet.  

 

Trovärdighet 

I syfte att öka studien trovärdighet avseende credibility (Hsieh & Shannon, 2005, 

Polit & Beck, 2008) gjordes den initiala kodningen och genererandet av preliminära 

kategorier enskilt för samtliga intervjuer.  Därefter jämfördes hur koder och 

preliminära kategorier överensstämde. Vid jämförelse av koder och preliminära 

kategorier sågs att dessa i huvudsak överensstämde, vilket kan ses som att förståelsen 

av helheten i materialet överensstämde. Genom att samtliga intervjuer först lästes 

upprepade gånger i sin helhet anser författarna att denna aspekt av trovärdigheten 

stärks. I momentet då subkategorier sorterades under kategorier återvändes till 

transkriptionerna för att säkra delens representativitet för helheten. Att intervjuerna 

genomfördes enskilt av var och en av författarna kan möjligen ses som problematiskt 

då ansiktsuttryck och gester kan ses som viktiga markörer för helheten, tonen eller 

stämningen i materialet.  Båda författarna lyssnade till ljudinspelningarna av samtliga 

intervjuer, vilket underlättar förståelsen av helheten i materialet.         

 

Då studien är en kvalitativ intervjustudie menar författarna att andra forskare med 

samma metod kommer att få ett annat material och även tolka detta på ett annat vis 

(Kvale, 1997). Det visade sig genom den litteratursökning som gjordes, att 

sjuksköterskorna i denna studie hade likartade erfarenheter och upplevelser av 

kommunikationsaspekten av det studerade fenomenet i förhållande till tidigare 

litteratur inom området. Detta kan tolkas som att denna del av studien innehåller fynd 

vilka skulle kunna vara stabila över tid, också benämnt som dependability (Polit och 

Beck, 2008).       

 

Confirmability som aspekt av trovärdighet (Polit & Beck, 2008) anses stärkt av att 

initial kodning och analys vidtogs enskilt för att sedan jämföras mellan författarna. 

Författarna anser det i detta avseende vara en styrka att intervjuerna vidtogs enskilt, 

då en besitter förförståelse inom fältet och att risken därmed fanns för ledande 

följdfrågor. Intervjuerna kunde i efterhand granskas för överensstämmelse och 

skillnader avseende innehållet, vilket visade att samma begrepp berörts, dock ur varje 

enskild respondents perspektiv.         
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Resultatet av en kvalitativ studie är i sin natur inte överförbart i sin helhet. Med detta 

vill sägas att resultatet endast ger förståelse för de aktuella sjuksköterskornas 

erfarenhet och upplevelse av det studerade fenomenet, men att resultatet möjligen 

kan bidra till förståelse för sjuksköterskors erfarenhet och upplevelse av liknade 

fenomen i en likartad kontext. Författarna anser överförbarheten, transferability (Polit 

& Beck, 2008) stärkt då kontexten för datainsamling, demografika uppgifter för 

sjuksköterskorna samt genomförandet finns presenterat för läsaren.  

 

Urvalet anses av författarna vara varierat utifrån ålder, kön, kliniktillhörighet och 

arbetslivserfarenhet. Därav ökar sannolikheten att sjuksköterskorna besitter olika 

erfarenheter och upplevelser. I analysen har eftersträvats att fånga variationen i 

respondenternas erfarenheter och upplevelser. Därmed anser vi att studien presenterar 

resultat vilket kan ge läsaren en utökad förståelse för informanternas verklighet, även 

benämnt authenticity (Polit & Beck, 2008). En strävan var att samtliga respondenter 

skulle finnas representerade genom citat. En av sjuksköterskorna finns inte 

representerad genom citat i resultatet, men genom analystext. Detta kan ses som en 

brist. Frånvaron av citat från denna respondent motiveras med hänsyn till kravet på 

konfidentialitet. Denna respondent arbetade på en avdelning som avsevärt skiljer sig 

från övriga.     

  

Resultatdiskussion 
Studiens huvudfynd sammanfattas av huvudkategorierna: Vårdmötet, Den 

professionella relationen och Kommunikation. Vårdmötet beskrivs som den ram 

inom vilken sjuksköterskan ger omvårdnad till patienten, där primärt fokus är att 

möta behov relaterade till medicinskt eller kirurgiskt tillstånd. En professionell 

relation skapar närhet till patienten, möjliggör omvårdnad och utmärks av ett 

professionellt förhållningssätt, ömsesidig trygghet samt empati och hopp. 

Kommunikation om alkohol upplevs som känsligt. Sjuksköterskorna för olika typer 

av samtal där de använder sig av olika strategier för att bibehålla en god relation till 

patienten.  

 

Vårdmötet 

Sjuksköterskorna beskriver patienter som vårdas för alkoholrelaterade skador och 

sjukdomar som en heterogen patientgrupp med stor spridning vad gäller ålder, 

konsumtionsmönster och sociala resurser. Sjuksköterskorna definierar 

alkoholrelaterade skador och sjukdomar som innefattande såväl trauma som 

organspecifika sjukdomar orsakade av långvarig överkonsumtion eller en kortare tid 

intensivt drickande. Sjuksköterskorna hade erfarenheter från ett brett skade- och 

sjukdomspanorama. Stöd för sjuksköterskornas vida definition av alkoholrelaterade 

skador och sjukdomar finns i litteraturen (Room et al., 2005, Tönnesen, 2011).   

 

Därmed vill sägas att alkoholrelaterade skador och sjukdomar förekommer hos 

patienter med missbruk eller beroende, men även hos patienter där kriterier för 

missbruk eller beroende inte finns uppfyllda. Den kliniskt verksamma sjuksköterskan 

kommer under sin yrkesverksamma tid att möta många patienter där sjukdom eller 

skada är alkoholrelaterad, oavsett inom vilken specialitet hon eller han arbetar. 
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I nuvarande studie var primärt fokus för sjuksköterskornas omvårdnad att möta 

patientens behov relaterade till den medicinska eller kirurgiska diagnosen. 

Sjuksköterskorna beskriver hur de kunde avstå från att fråga om alkoholvanor om 

inga tecken till hög konsumtion fanns. Patienten vårdas under frivilliga former. 

Sjuksköterskan behöver därmed patientens tillåtelse att fråga och att erbjuda vidare 

intervention. Detta då vården sker inom en enhet vilken inte har som huvudsaklig 

uppgift att behandla alkoholproblem och patienten därmed inte primärt sökt för att få 

hjälp att förändra sina alkoholvanor. Det är i enighet med tidigare studie av Nordqvist 

et al. (2006) där vårdpersonal uppgav att man avstod från att fråga om alkoholvanor 

om dessa inte var det primära skälet till att patienten sökt sjukvårdens hjälp.   

 

Vårdmötet beskrivs av sjuksköterskorna som den ram inom vilken omvårdnad sker. 

Detta kan förstås som att patientens medicinska eller kirurgiska tillstånd är den arena 

där sjuksköterskan har ett otvetydigt mandat att agera inom. Samtliga sjuksköterskor 

anser det emellertid viktigt att identifiera ohälsosamma alkoholvanor och att erbjuda 

patienten vidare stöd och intervention hos annan vårdgivare. Tönnesen (2011) 

beskriver hur alkohol är en dubbelt försvårande faktor vid somatisk samsjuklighet. 

Liksom Tönnesen (2011) argumenterar vi för den dubbla effekten av intervention för 

förändrade alkoholvanor vid somatisk sjukdom eller skada. Att vidta åtgärder för 

minskad alkoholkonsumtion kan därmed integreras inom den arena där 

sjuksköterskorna anser sig ha mandat att agera, då detta förbättrar patientens prognos 

för det medicinska eller kirurgiska tillstånd som utgjort inläggningsorsaken.  

  

Den professionella relationen 

Samtliga sjuksköterskor för i varierade omfattning resonemang kring hur omvårdnad 

av patienter som vårdas för alkoholrelaterade skador och sjukdomar kräver reflektion 

kring den värdegrund omvårdnaden vilar på. Mötet med patienter där missbruk eller 

beroende resulterat i sociala problem kan väcka negativa associationer hos 

sjuksköterskan, där patienten uppfattas som avvikande från normen samt tillhörande 

en grupp med vissa karaktäristika. Exempel som ges är svårigheter att hantera den 

egna hygienen, ovårdat språk och sociala problem. Björkman et al. (2008) har 

beskrivit hur patienter i mötet med vården riskerar att stigmatiseras utifrån negativa 

attityder från vårdpersonal, vilket i värsta fall leder till kränkning och en i övrigt 

sämre vård. Trots att sjuksköterskorna i den nuvarande studien beskriver negativa 

associationer och vi-och-dom resonemang utifrån uppfattade karaktäristika hos 

patienterna, så tolkas processen ändå inte som utmynnande i stigmatisering av 

patienterna. Detta då sjuksköterskorna tillskriver patienterna värde genom viljan att 

engagera sig i att på bästa vis hjälpa och uppnå en förståelse för patientens person 

och situation. Sjuksköterskorna uttrycker en medveten strävan att inte särskilja dessa 

patienter från andra. Det beskrivs även en medvetenhet kring patientens 

beroendeförhållande till sjuksköterska samt att detta på något vis måste hanteras. 

Sjuksköterskan som professionell har inte rätten att döma och det ingår i 

professionen att hjälpa oavsett vem patienten är. I ICN (2007) erkänns behovet av 

vård som gällande alla människor och vården får inte begränsas av social status. 

Detta kan tolkas som att sjuksköterskorna är väl förankrade i den etiska värdegrund 

på vilken omvårdnaden vilar. I den nuvarande studien beskrivs hur sjuksköterskan 

strävar efter att aktivt reflektera kring personlig och professionell värdegrund samt att 

följa en god vårdetik.    
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Sjuksköterskornas gemensamma erfarenhet är att en god relation ger sjuksköterskan 

närhet till patienten och därmed möjliggör kommunikation om alkohol och annan 

omvårdnad. Berg och Danielsson (2007) belyser hur tillit och förtroende är nära 

kopplat till den vårdande relationen. Strävan som uttrycks av sjuksköterskorna i 

nuvarande studie, att skapa en god relation till patienten, kan tolkas som att även ge 

utrymme för patienten att relatera till sjuksköterskan i den gemensamma processen 

och därmed behålla känslan av värdighet och förmåga.      

  

Utmärkande för den professionella relationen anses vara ett professionellt 

förhållningssätt, ömsesidig trygghet, samt empati och hopp. Genom att inte döma, 

visa att man vill hjälpa och en strävan efter att förstå patienten ges förutsättningar för 

relation. Eriksson och Nilsson (2008) beskriver i en studie hur samtal som syftar till 

att initiera, vidmakthålla och fullfölja livsstilsförändringar kräver förtroende och en 

tillitsfull relation. Detta kan tolkas som att sjuksköterskorna i nuvarande studie 

skapar möjligheter för förändringssamtal genom att först skapa förtroende och en 

tillitsfull relation.  

 

Sjuksköterskornas berättelser om den professionella relationen innefattar det 

professionella förhållningssättet, trygghet samt empati och hopp. Detta kan förstås 

som att relationen till patienten utvecklas i olika faser så som det beskrivs av 

Travelbee (1971).  

 

Sjuksköterskorna beskriver stereotypa föreställningar om patienter där sjukdom eller 

skada är alkoholrelaterad och där alkoholkonsumtionen gett sociala problem. 

Sjuksköterskorna beskriver även hur vissa patienter uppfattar sjuksköterskan som en 

representant för ett samhälle som svikit och brustit. Detta kan tolkas som att såväl 

sjuksköterska och patient i det första mötet betraktar varandra utifrån föreställningar 

och uppfattningar om den andre, vilket benämns av Travelbee (1971) som signifikant 

för relationens första fas.  

 

Sjuksköterskorna beskriver vidare hur de genom kännedom om patienten från 

journaler och det som patienten själv berättar utvecklar en förståelse för patientens 

person och situation. Detta gör att patienten alltmer framträder som en person vilket 

väcker känslor av empati hos sjuksköterskorna. Travelbee (1971) benämner 

processen som fas två, framväxt av identiteter. Den tredje fasen som karaktäriseras av 

empati där sjuksköterskan uppnår en medvetenhet om patientens upplevelse, kan då 

ta vid. Medvetenheten kan enligt Travelbee (1971) bidra till att förutsäga patientens 

beteende, tankar och känslor. Flera sjuksköterskor i den nuvarande studien berättar 

om hur relationen till den aktuella patienten, men även erfarenhet från andra 

patienter, hjälper dem att känna sig trygga i mötet med patienten och att patientens 

beteende kan förutses. Travelbee (1971) ser sympati som en grundläggande instinkt 

och vilja att lindra den andres lidande, vilket grundar sig i empati.  

Sjuksköterskornas vilja att hjälpa patienterna skulle då kunna tolkas som att 

förståelse för patientens person, situation och upplevelse mobiliserar sjuksköterskans 

kraft och vilja att hjälpa.  
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Travelbee (1971) beskriver den sista fasen i relationsprocessen som utvecklandet av 

en mogen, ömsesidig relation där upplevelserna delas av sjuksköterska och patient. I 

nuvarande studie återfinns dock inga beskrivningar av sådana relationer mellan 

sjuksköterska och patient. Författarna argumenterar för hur de relationer som 

beskrivits av sjuksköterskorna kan betraktas som i allra högsta grad vårdande och 

hjälpande. Travelbee´s omvårdnadsteori är utvecklad i en psykiatrisk kontext där 

sjuksköterskans främsta arbetsverktyg är att hantera den terapeutiska relationen. I den 

somatiska vården råder en medicinsk förståelsehorisont varför ömsesidiga relationer 

kan förstås som starkt avvikande från normen och möjligen skulle kunna betraktas 

som skulle varande direkt oprofessionella eller kontraproduktiva. 

 

Kommunikation 

Sjuksköterskorna i studien beskriver alkohol som ett känsligt ämne att samtala med 

patienter om. Sjuksköterskorna upplever att risken för att kränka patienten ständigt 

finns närvarande i dessa samtal och de använder sig av olika strategier för att undvika 

negativa reaktioner från patienten. Flera studier visar att vårdpersonal generellt 

uppfattar alkohol som ett känsligt och privat område (Lock et al., 2002, Aalto et al., 

2003, Johansson et al., 2005, Nordqvist et al., 2006, Holmqvist et al., 2008, SOU 

2011:35). Sjuksköterskorna i nuvarande studie uttrycker en rädsla att försämra 

relationen till patienten genom att ställa frågor om alkohol. Dessutom beskrivs hur 

dessa samtal måste tillåtas att ta tid. Att skapa en relation till patienten stark nog för 

dessa samtal anses också som tidskrävande. Detta överensstämmer med tidigare 

studier (Lock et al.,2002, Johansson et al., 2005, Nordqvist et al., 2006, Holmqvist et 

al., 2008).  

 

Sjuksköterskorna berättar om tillfällen då inläggning på sjukhus kan fungera som en 

väckarklocka då patienten förstår att alkoholkonsumtionen hotar hälsan. Vissa menar 

då att tillfället är väl valt för att fråga om alkohol och erbjuda intervention av annan 

vårdgivare. Detta stöds av Willaing och Ladelund (2005) som även de argumenterar 

för att inläggning på sjukhus är ett väl valt tillfälle då patienter ofta är motiverade att 

förändra sina levnadsvanor efter akut sjukdom. Haynes (2008) och Willaing och 

Ladelund (2005) menar att många patienter i slutenvården förväntar sig att 

sjukvårdspersonal ska ställa frågor om livsstilsfaktorer, så som bruk av alkohol. En 

studie av Nilsen, Mc Camebridge, Karlsson och Bendtsen (2011) visar att en 

femtedel av den population som besökt sjukvården haft ett eller flera samtal om 

alkohol med vårdpersonal. Majoriteten av patienterna uppgav att samtalet eller 

samtalen upplevts som odramatiska. Likaså uppgav endast en minoritet att det hade 

upplevts som genant att tala med vårdpersonal om alkoholvanor. Detta tolkas som att 

besök inom sjukvården, eller inläggning kan utgöra ett bra tillfälle att ställa frågor om 

alkohol så väl som att ge råd.         

 

En av de strategier som används av sjuksköterskorna för att minska anspänningen i 

dessa samtal är att legitimera frågor om alkohol med berättigade anledningar att 

fråga. Berättigade anledningar kan vara att det ingår i rutinerna eller att tillståndet för 

vilket patienten vårdas ofta kan koppas till alkohol. Liknande förhållanden beskrivs 

även av Holmqvist et al. (2008) Lock et al. (2002) och Johansson et al. (2005).  
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Sjuksköterskorna i nuvarande studie beskriver hur identifikation av patienter med för 

hög alkoholkonsumtion ingår i sjuksköterskans uppdrag men att ansvaret uppfattas 

som delat med läkarna. I studien kan tre typer av samtal mellan sjuksköterska och 

patient ses, det kartläggande, det informerade och stödjande samtalet, därutöver 

samtal som syftar till att skapa förutsättningar för vidare intervention. Aalto et al. 

(2003) menar att möjligheten att ägna arbetstid åt alkoholscreening ökar om 

vårdpersonal upplever att tydligt mandat från medarbetare att utföra denna.  

 

Holmqvist et al. (2008) beskriver hur sjuksköterskor anser att tydligare 

ansvarsfördelning och riktlinjer för dessa patienter skulle underlätta möjligheten att 

genomföra screening och intervention. I nuvarande studie beskrivs hur vissa 

sjuksköterskor rutinmässigt ägnar tid åt att fråga patienter om alkoholvanor, medan 

andra avstår från att ställa dessa frågor i situationer där inga tecken på hög 

alkoholkonsumtion finns. Hos dessa sjuksköterskor grundas valet i känslan de får i 

mötet med patienten. Benägenheten att föra samtal med patienter om alkohol varierar 

mellan de olika sjuksköterskorna. Möjligen kan detta tolkas som att arbetsuppgiften 

med att vidta screening och föra samtal med patienter om alkohol är belagd med ett 

visst mandat givet av organisation och kollegor. Utförande av arbetsuppgiften sker 

främst beroende av sjuksköterskans kliniska bedömning och upplevelse av patientens 

mottaglighet.  

 

Tydligare organisatoriskt stöd och mandat för arbetsuppgiften skulle kunna öka 

sjuksköterskornas benägenhet att engagera sig i dessa arbetsuppgifter. Detta skulle 

kunna uppnås genom riktlinjer som konkretiserar de preventiva intentionerna i 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska 

(Socialstyrelsen, 2005). Detta kan utgöra grund för konkreta rutiner där det tydligt 

framgår sjuksköterskans ansvar och uppdrag inom alkoholpreventivt arbete. Därmed 

är frågan berättigad om alla patienter inskrivna i slutenvård ska få frågor om 

alkoholvanor. Fördelen med att rutinmässigt fråga alla skulle rimligtvis vara att en 

högre andel av riskkonsumenter identifieras. Nackdelen består i att arbetstid används 

till arbetsuppgiften och att andra arbetsuppgifter då får mindre tid. Möjligen kan även 

rutinmässiga frågor om alkohol på sikt påverka allmänhetens uppfattning om 

sjukvården till att innefatta en kontrollfunktion av människors levnadsvanor.        

 

Hög evidens finns för att kort intervention i form av identifikation av och rådgivning 

till personer med hög alkoholkonsumtion (Hyman, 2005, Socialstyrelsen, 2006, SOU 

2011:35). Det framträder en god vilja hos sjuksköterskorna i nuvarande studie att på 

bästa vis hjälpa patienter där alkohol orsakat sjukdom och ohälsa. Det uttrycks 

osäkerhet kring hur man bäst hjälper patienter där skadan eller sjukdomen är 

alkoholrelaterad, mer kunskap efterfrågas av vissa. Som tidigare nämnts förde 

sjuksköterskorna tre olika typer av samtal med patienterna. Det beskrivs hur 

sjuksköterskan upplever att hon genom dessa samtal kan påverka sannolikheten att 

patienten förändrar sin alkoholkonsumtion. I resultatet framkommer hur 

sjuksköterskorna strävar efter ett empatiskt bemötande, att tydligt informera om 

tänkbara konsekvenser av fortsatt drickande samt olika möjligheter till vidare stöd 

och att respektera patientens egen vilja och ansvar i processen. 
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Ingen av sjuksköterskorna i den nuvarande studien benämner emellertid samtalen 

som korta rådgivande samtal. I ljuset av detta kan sjuksköterskornas osäkerhet kring 

hur man bäst hjälper patienter med alkoholrelaterad ohälsa förstås som att de saknar 

medvetenheten om att det de gör faktiskt är belagt med evidens. Sjuksköterskornas 

tvekan inför uppgiften kan då ses som fullt förståelig.  

 

Willaing och Ladelund (2005) visar hur sjuksköterskans självskattade kompetens i 

alkoholrådgivning påverkar benägenheten att utföra denna arbetsuppgift. Vadlamudi, 

Adams, Hogan, Wu och Wahid (2008) presenterar hur en kort utbildning om fyra 

timmar, signifikant ökar sjuksköterskornas upplevda kompetens och självtillit att föra 

rådgivande samtal med riskkonsumenter, alternativt att hänvisa patienter med 

missbruk eller beroende till specialiserad enhet för vidare intervention. Hyman 

(2005) visar hur sjuksköterskor som fått träning och utbildning i screening och kort 

rådgivning, i högre grad vidtar dessa åtgärder.  Härmed kan anses att kortare 

utbildningsinsatser till sjuksköterskor inom den somatiska slutenvården kan vara väl 

investerade resurser, vilket kan leda till hälsovinster för patienter där sjukdom eller 

skada är alkoholrelaterad.      

 

Att inom den medicinska och kirurgiska slutenvården tillgodose behov relaterade till 

medicinskt eller kirurgiskt tillstånd kan liknas vid att befinna sig på känd mark. 

Därutöver med tillgång till karta i form av tilltro till den egna kompetensen, 

förankrade rutiner och riktlinjer samt ett tydligt mandat om lov att röra sig på dessa 

marker. Patientens förändringsprocess relaterat till överkonsumtion, missbruk eller 

beroende kan då förstås som okända marker där sjuksköterskan saknar karta.  

Avsaknaden av karta gör det svårt för sjuksköterskan att återge var hon varit, vilka 

processer hon deltagit i och vilka stigar hon vandrat tillsammans med patienten. 

Dessutom råder osäkerhet om sjuksköterskan överhuvudtaget är tillåten att beträda 

dessa okända marker. Sjuksköterskorna innehar en väl fungerande inre kompass i 

form av etisk medvetenhet, erfarenheter och en god vilja att hjälpa. Därmed 

återvänder hon till dessa okända marker, vägledd av sin inre kompass i hopp om att 

hjälpa. Vi hoppas att kartan i en framtid kommer att ingå i basutrustningen även för 

sjuksköterskan inom den somatiska slutenvården. 
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Konklusion 
 

Denna studie belyser sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av hur den 

professionella relationen och kommunikationen sker inom ramen av vårdmötet. Den 

professionella relationen ses som nödvändig då den ger sjuksköterskan närhet till 

patienten och därmed möjliggör kommunikation om alkohol och annan omvårdnad. 

Etisk medvetenhet kan förstås som grundläggande för det professionella 

förhållningssättet. Viljan att hjälpa patienter till bättre hälsa finns beskriven, så även 

osäkerhet om hur sjuksköterskan bäst hjälper patienten inom ramen för den 

somatiska slutenvården då skadan eller sjukdomen är alkoholrelaterad. 

Kommunikation om alkohol ses som känsligt, vilket kräver av sjuksköterskan att 

använda sig av olika strategier för att undvika att relationen till patienten försämras. 

Sjuksköterskan i slutenvården har i sin profession möjlighet att genom relationen och 

kommunikationen med patienten initiera förändring av alkoholvanor.    

 

Vidare studier behövs för att definiera sjuksköterskans roll i slutenvården gällande 

prevention av alkoholrelaterade skador och sjukdomar. Dessa studier kan med fördel 

belysa specifika förhållanden i slutenvården vilka verkar främjande, alternativt 

hindrande för denna arbetsuppgift. Kunskaper och färdigheter kan vara exempel på 

sådana förhållanden.   
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