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Abstrakt
På sjukhus och vårdcentraler har antalet vårdepisoder med alkohol-
och drogrelaterade sjukdomar ökat drastiskt de senaste åren. Syftet 
med denna systematiska litteraturöversikt var att beskriva 
vårdpersonals bemötande av personer som lever med alkohol-
/drogberoende. Utifrån syftet formulerades tre frågeställningar. 24 
artiklar analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Vårdpersonal 
upplevde känslor som oro, rädsla och utsatthet i möten med 
människor som lever med alkohol- eller drogberoende, vidare kände 
många att vårdpersonal de inte ville behandla dem och många 
saknade förståelse för sjukdomen. Rådgivning gavs i varierande 
utsträckning, men ett stort antal vårdpersonal var ovilliga att hjälpa,
vilket ofta berodde på bristande kunskap. Vårdpersonal bör erbjudas
en mer innehållsrik utbildning gällande alkohol- och drogberoende. 
Det skulle kunna leda till en bättre förståelse, medkänsla och
förhoppningsvis bättre bemötande och god omvårdnad.

Nyckelord: Alkoholberoende, drogberoende, vårdpersonal, känslor, 
förståelse, stöd.
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Inom hälso- och sjukvård har vårdpersonals människosyn och bemötande en avgörande 

betydelse för omsorgens kvalitet (Radwin, Farquhar, Knowles & Virchik, 2005). Bemötande 

handlar om interaktionen mellan människor, inställningen och de attityder som personer har 

till varandra (Andersen, Saribay & Thorpe, 2008). I vardagen förknippas ett gott bemötande 

många gånger med medmänsklighet, respekt och empati för den andre. I en professionell 

relation, såsom i patient- och vårdpersonalrelation där vårdgivares grunduppgifter till stor del 

består i motiverande, stöttande, hjälpande och vårdande av patienter, fordras ytterligare att 

bemötandefrågor regelbundet lyfts upp till ytan, diskuteras och hålls så aktuella som möjligt 

(Foster & Onyeukwu, 2003; George, 1989; Radwin et al., 2005). I studien av Wallace och 

Appleton (1995) skildras betydelsen av omvårdnad för att främja välmående och 

hälsotillstånd hos patienter. En vårdgivare som bemöter vårdtagare genom att inte enbart 

uppmärksamma de fysiska signalerna som sjukdom ger utan ser till helheten mellan kroppen, 

själen och världen och interaktionen däremellan, främjar välbefinnande. Enligt studien av 

MacPherson, Mercer, Scullion & Thomas (2003) utgörs egenskaper av mellanmänskliga 

relationer i omvårdnad att den sjuke får sina behov tillgodosedda. Samspelet mellan 

vårdgivare och vårdtagare bidrar till detta och påverkar därmed vårdens kvalitet.

Med attityder avses en människas medvetna, öppet visade eller dolda, kognitiva eller 

emotionella, inställning till något. Attityder antas vara produkter av inlärning eller bygga på 

tidigare erfarenheter, vilket också gör dem mer öppna för förändring (Andersen et al., 2008; 

George, 1989; Hendersen, de Liver & Gollowitzer, 2008). Mötet människor emellan innebär 

ett utelämnande av sig själv inför den andre; det finns alltid en risk för att bli sviken. Hur kan 

jag förhålla mig för att någon annan ska våga lita på mig för att ha modet att ”komma ut” och 

bli tillmöteskommen av mig? På så sätt finns i varje möte ett outtalat krav på att ta till vara på 

det förtroende man får av att bli betrodd med någon annans tillit. Vi är varandras värld och 

varandras öde. Vi håller alltid något av den andres öde i våra händer, så snart vi ingår i en 

interaktion och därmed berör varandra. Sett med detta perspektiv finns ett etiskt krav som hör 

ihop med att människor är ömsesidigt beroende av varandra (Lögstrup, 1994, s.41-49). 

Inom hälso- och sjukvård blir vårdtagare automatiskt beroende av vårdpersonal i sitt dagliga 

liv. För att skapa god vård är det därigenom viktigt att vårdgivare tänker osjälviskt och alltid 

har den sjukes bästa för ögonen utan att kräva något tillbaka. Även när personal hyser 

negativa känslor gentemot personer som lever med sjukdom är det vårdgivares skyldighet att 

handla efter vad de sjuka är bäst betjänta av. De som utför professionell omsorg har en dubbel 
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uppgift. De ska möta människor som lever med sjukdom där de är – som sjuka, försvagade, 

behövande och den svagare parten i relationen. Eftersom sjukdom inte ska ses som något 

statiskt måste syftet vara att omsorg ska bidra till att stötta personer att ta sig tillbaka till den 

punkt där de befann sig innan sjukdomen och krisen inträffade (Lögstrup, 1994, s. 153-184). 

Socialstyrelsen (2002) samt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) vilar båda på en 

humanistisk människosyn. Det innebär att vårdpersonal bland annat måste respektera 

patienters värdighet och integritet, visa patienter och närstående omtanke och respekt, oavsett 

till exempel ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, etnisk eller religiös 

tillhörighet eller sexuell läggning.

Alkohol- och drogberoende har varit ett stort problem sedan årtionden och är vida erkänt som 

en sjukdom, ofta med svåra konsekvenser, som drabbar inte enbart den sjuka utan även deras 

familjemedlemmar (Bartek, Lindeman & Hawks, 1999; Cleveland, Mays & Steffen, 2008). 

Än i dag är dock många människor fortfarande omedvetna om att alkoholism och övrigt 

drogmissbruk faktiskt är en sjukdom, vilken delvis är genetiskt betingad (Jurd, 1992). 

Cullberg (2003, s. 377) menar att människor som har grava alkoholproblem i sin släkt kan

utveckla ett fysiologiskt beroende av alkohol i snabbare takt än andra och därför är det av stor 

betydelse att större aktsamhet i umgänget med sprit iakttas. Enligt Cleveland et al. (2008) är 

uppväxtmönstret för utveckling av drogmissbruk av stor vikt. I missbrukarhem föds ofta nya 

missbrukare. Det beror troligtvis på förälderns osäkerhet, opålitlighet, snabba 

humörskiftningar och ambivalens till barnet.  

Socialstyrelsen (2005) beskriver i folkhälsorapporten att alkoholkonsumtionen har ökat. SBU

(2001) betonar att ett beroende av narkotika inte är lika vanligt förekommande som 

alkoholberoende i Sverige, men det är minst lika farligt. I rapporten beskrivs även att 

drogberoende främst ökar bland unga människor. I Socialstyrelsens rapport (2005) finns det 

beskrivet att bland de män som är yngre än 65 år och kvinnor som är yngre än 45 år, som har 

diagnostiserats med en alkoholrelaterad sjukdom, har dödligheten sjunkit kontinuerligt sedan 

början på 80-talet fram till 2005. Dock har dödligheten ökat stadigt under samma period bland 

kvinnor mellan 45 och 74 år och bland män som är äldre än 65 år. För att se utvecklingen av 

alkoholens medicinska skadeverkningar över tid, kan dödligheten för män och kvinnor i 

direkt alkoholrelaterade diagnoser ses som en indikator. Cargulio (2007) beskriver att 

alkoholmissbruk är den tredje vanligaste dödsorsaken i USA. Sommers, Wray, Savage och 
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Dyehouse (2003) framhåller i sin studie att alkoholförbrukning är ett globalt hälsorelaterat 

problem som påverkar upp till 40 procent av de intagna på en akutavdelning. 

Drogberoende kan ge upphov till psykiska störningar, oro, depression samt långvariga eller 

obotliga störningar i hjärnan (SBU-rapport, 2001). Alkoholberoende är ett beroende med stora 

hälsokonsekvenser och är en av de mest dominerande och försvagande psykiska åkommorna 

och en stor orsak till dödsfall. Alkoholberoende personer löper stor risk att drabbas av skador 

vid olycksfall, bukspottskörtelinflammation, leversjukdomar och andra kroniska sjukdomar

såsom psykiska besvär, neurologisk påverkan och hjärtproblem (Zakrzewski & Hector, 2004; 

Socialstyrelsen, 2007). Enligt McGann (1990) och Meyer (1997) är fetma, depression och 

självmord mer vanligt förekommande i alkoholiserade familjer än i icke-alkoholiserade 

familjer. Även ökad risk för hypertoni, tarmsyndrom, astma, ätstörningar samt emfysem 

verkar ses oftare när någon i familjen är alkoholsjuk. Dobkin, Tremblay, Desmarais-Gervais 

och Depelteau (1994) menar att alkoholsjuka söker i större utsträckning än icke-

drogmissbrukande människor hjälp inom hälso- och sjukvården. Socialstyrelsen (2005) 

beskriver att det är förenat med stora hälsorisker att använda narkotiska preparat framförallt 

vid blandmissbruk och injektionsmissbruk. Det har att göra med substanserna i sig, hur de 

intas och hur missbrukare lever sina liv. Blandmissbruk innebär att olika narkotiska preparat 

ofta intas i samband med alkohol och läkemedel. Droger bidrar med två procent av 

sjukdomsbördan i Europa. I sluten vård ökade antalet personer som behandlas för 

narkotikarelaterade diagnoser med 50 procent, från cirka 1800 personer år 1987 till 4700 

personer år 2001. Dödligheten minskade i åldrarna 25-44 år mellan år 2001-2002. Om detta är 

ett trendbrott eller bara en tillfällighet återstår dock att se. 

Alkohol- och drogberoende finns bland människor i alla åldrar och socioekonomiska grupper. 

Kvinnor upplever sitt beroende annorlunda än män. Tendensen att förneka missbruk både för 

sig själv och för sin omgivning är mer påfallande hos kvinnor än hos män. Det hänger 

samman med att det kvinnliga missbruket är tabu och skuldbelagt i betydligt högre 

utsträckning än det manliga. Skam- och underlägsenhetskänslor är enorma hos kvinnor som 

missbrukar. Brist på goda behandlingsalternativ för kvinnor är ett stort problem. Eftersom 

kvinnors sociala skam inför sitt missbruk är större än mäns leder det till att kvinnor som lever 

med ett beroende oftast är svårare att motivera till behandling (Cullberg, 2003; Fahey, 1999; 

Passey, Sheldrake, Leitch & Gilmore, 2007). I de fall där tonåringar utgör den som lever med 

ett beroende i hemmet, rapporteras det att de drabbade familjerna lider av 
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kommunikationsproblem, föräldrakonflikter, reserverade relationer och att föräldrarna 

upplevs kritiska och misstänksamma (Nicholas & Rasmussen, 2006; National Association for 

Children, 2000). Personer med alkohol- och drogproblem berättar att de känner sig isolerade 

på grund av sitt missbruk. De har svårt att prata med sin familj och med sina vänner eftersom 

de är rädda för deras kritik och att de ska vara fördömande, trots att familjer och vänner 

uttrycker oro för deras hälsa (de Guzman et al., 2006; Meyer, 1997).

Inom hälso- och sjukvård söker många människor för somatiska sjukdomar relaterade till 

alkohol eller narkotika (Socialstyrelsen, 2007). Sällan identifieras alkoholism och övrigt 

drogmissbruk och ofta förblir missbruket osynligt i det tidiga skedet på grund av förnekandets 

och undvikandets krets som omger missbrukaren. Alkohol- och drogberoende som företeelse 

är i vårt samhälle någonting som är svårt att närma sig. I praktiken ses problemet av många 

som något moraliskt. Alkohol- och drogberoende betraktas än idag som något omoraliskt. De 

som lever med ett beroende sägs lida brist på viljekraft, han eller hon är ryggrads-, 

karaktärslös och/eller ond som människa. Istället för att inse att missbrukaren lever med en 

kronisk sjukdom - han eller hon har ett patologiskt beroende – påstås det att den sjuke har 

misslyckats i livet, att han eller hon är en B-klassens medborgare och en belastning för 

samhället (George, 1989; Swenson-Britt, Carrougher, Martin & Brackley, 2000). Ute i 

samhället märks att många människor fortfarande har förutfattade meningar om personer med 

alkohol- och drogberoende, tron på att det är något självvalt ligger kvar hos många och de ser 

det inte som en sjukdom. Sjuksköterskor möter ofta i sitt arbete personer som har alkohol-

/drogrelaterade problem och sjukdomar. Vi vill få ökad kunskap om det bemötande alkohol-

/drogberoende människor får när de söker vård. Syftet med denna systematiska 

litteraturöversikt var att beskriva vårdpersonals bemötande av personer som lever med 

alkohol-/drogberoende

Metod

Omvårdnad i svensk hälso- och sjukvård strävar efter att arbeta evidensbaserat med ett 

förhållningssätt som innebär att tillämpa bästa tillgängliga vetenskapliga bevis genom en 

systematisk process (William, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s.16). I omvårdnad innebär den 

övergripande metodansatsen att man fokuserar på att systematiskt söka, systematiskt granska 

och systematiskt kvalitetsbedöma relevant litteratur. Med syftet att minska subjektiviteten 

valde vi att läsa artiklarna båda två, att oberoende av varandra sortera, granska och 
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kvalitetsbedöma utifrån förutbestämda kriterier (Polit & Beck, 2004, s. 255; Willman et al., 

2006, s. 49-52). Systematisk litteraturöversikt innebär att en översikt av forskningsresultat 

inom ett specificerat kunskapsområde utformas (Bhandari et al., 2004; Friberg, 2006, s. 115). 

Litteratursökning

Vi påbörjade vårt arbete med att göra en ostrukturerad pilotsökning i fyra databaser för att se 

om det fanns adekvat litteratur i ämnet och för att bedöma om vi behövde precisera vår 

frågeställning. När frågeställningen var utformad arbetade vi utifrån den process som 

Goodman beskriver i en SBU-rapport (1993) och är tydliggjord i Willman et al. (2006, s. 51). 

Denna process innebär att problemet ska preciseras, inklusions- och exklusionskriterier ska 

beskrivas, en plan för litteratursökning ska formuleras, litteratursökning måste genomföras 

och de studier som möter inklusionskriterierna ska samlas in. Bevis ska tolkas och sedan 

sammanställas och rekommendationer ska formuleras baserat på bevisens kvalitet. Våra 

inklusionskriterier var vårdpersonal som möter människor i alla åldrar som lever med alkohol-

/drogberoende. Med vårdpersonal menade vi sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter och 

läkare. Vår inkludering innefattade både kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Exklusionskriterierna bestod av vårdpersonals bemötande av människor som lever med

alkohol-/drogberoende, vilka även hade en diagnos som inte hörde samman med själva 

beroendet. Psykiatriska diagnoser, exempelvis schizofreni, uteslöts. Exklusionskriterierna 

bestod även av studier som inte var skrivna på svenska eller engelska, samt valde vi ”tobak” 

som innehåll i vår exkludering.

Vi sökte efter vetenskapliga artiklar i databaserna Academic Search FullTEXT Elite, Cinahl, 

PsycINFO och PubMed. För att uppnå vårt syfte använde vi oss av följande sökord: 

Alcoholism, alcoholic, alcohol drinking, alcohol-related disorders, professional patient 

relations, nurse patient relation, communication, attitude, attitudes, nurse attitudes, nurs*, 

empathy, addict*, experience, alcohol*, treatment, encounter, attitude of health personnel, 

substance dependence, substance abuse, substance related disorder, drug abuse, medical 

personnel and patient och qualitative research. Att sätta ut en * efter ett sökord innebär att 

man trunkerar dem (Willman et al., 2006, s. 69). 

Vi sökte först i alla databaser på orden var för sig för att se om det fanns så kallade ämnesord. 

Om ämnesord fanns så användes dessa i sökningen. Ämnesord används för att den som söker 

ska hitta det den är ute efter och undvika referenser som är mindre intressanta (Willman et al., 
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2006, s. 63). Sökningen utfördes först på sökorden var för sig och sedan kombinerade vi dem 

på många olika sätt, detta med hjälp av den booleska sökoperatorn AND i syfte att avgränsa 

sökningen (Willman et al., 2006, s. 66). Vi genomförde 532 sökningar, de kombinationer som 

medförde artiklar till vår analys redovisas i tabell 1. Artiklarna vi sökte skulle vara 

vetenskapligt granskade före publicering (peer reviewed), skrivna på svenska eller engelska 

samt gälla människor. Vi använde oss inte av någon begränsning för vilket årtal artiklarna 

fick vara publicerade. Detta för att vi sett att artiklar vilka är publicerade så tidigt som på 70-

talet, beskriver likvärdiga attityder gentemot människor som lever med alkohol-/drogproblem 

som dagens artiklar. 

Willman et al. (2006, s. 62) beskriver att en optimal sökning har en hög sensitivitet och hög 

specificitet. Det innebär att de som forskar undersöker varje sökord som har betydelse för sin 

problemformulering och undviker sökord som inte är relevanta, vilket kan vara svårt i 

praktiken. Hög sensitivitet innebär att alla relevanta referenser samlas in, medan hög 

specificitet betyder att referenser som inte är relevanta till stor del blir uteslutna. Det är, enligt 

Willman et al. (2006, s. 62) viktigare med en hög sensitivitet än en hög specificitet. Genom de 

kombinationer som gav 300 träffar eller mindre fokuserade vi på att läsa titlarna och 

därigenom bedöma om artikeln var relevant för vår studie. I de artiklar vars titel verkade 

stämma överens med vårt syfte gick vi vidare till att läsa abstrakt. Ett hundratal abstrakt lästes 

och 43 artiklar valdes ut. I Tabell 1 presenteras resultatet av sökningen.

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar samt utvalda artiklar.

Syfte med sökning: Vårdpersonals bemötande av personer som lever med alkohol-/drogberoende.

Söknr *) Söktermer Antal ref Antal utvalda

artiklar

Academic Search 200801 och 200802 (peer review)

1. FT Nurse patient relation* 286 1

2. FT Alcoholic AND Nurs* AND Treatment 63 1

3. FT Addict* AND Nurs* AND Attitude 31 1

4. FT Addict* AND Nurs* AND Attitudes 30 1

5. FT Addict* AND Attitude of health personnel 1 1

6. FT Alcohol* AND Nurs* AND Attitude 32 1
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Syfte med sökning: Vårdpersonals bemötande av personer som lever med alkohol-/drogberoende.

Söknr *) Söktermer Antal ref Antal utvalda

artiklar

Academic Search 200801 och 200802 (peer review)

7. FT Alcohol* AND Nurs* AND Attitudes 48 2

8. DE+FT+FT Substance abuse AND Nurs* AND Attitude 17 1

9. DE+FT+FT Substance abuse AND Nurs* AND Attitudes 17 1

10. DE+FT+FT Substance abuse AND Nurs* AND Treatment 4 1

Cinahl 200801 och 200802 (peer review, engelska och svenska)

11. TSH+FT+FT Alcoholism AND Attitudes 
AND Qualitative research 1 1

12. FT+TSH Alcohol* AND Nurse attitudes 58 1

13. TSH+FT+TSH Substance abuse AND Nurs*
AND Empathy 4 1

PsycINFO 200801 och 200802 (peer review, engelska)

14. KW Alcoholism AND Nurs* AND Experience 32 1

15. KW Alcohol drinking AND Nurs* AND Attitudes 29 1

16. KW Alcohol* AND Nurs* AND Attitudes 141 1

PubMed 200801 och 200802 (engelska, svenska, människor)

17. MSH+FT Alcoholism AND Nurse attitudes 52 1

18. MSH+FT+MSH Alcoholism AND Nurs* AND Attitude 149 1

19. MSH+FT+FT Alcoholism AND Nurs* AND Attitudes 152 1

20. FT Alcohol* AND Nurs* AND Attitudes 129 1

21. FT+MSH Alcohol* AND Qualitative research 84 1

22. FT+FT+MSH Substance abuse AND Nurs* AND Attitude 252 1

FT = Fri text, DE = Ämnesord i Academic Search, TSH = Ämnesindelad ordlista i Cinahl, KW = Keywords i 
PsycINFO. MSH = Ämnesord i PubMed.
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Efter att ha läst dessa 43 artiklar överskådligt valde vi ut 23 av dem till vår analys. De artiklar 

som blev bortvalda innehöll resultat som inte svarade mot vårt syfte med studien. Willman et 

al. (2006, s. 80) beskriver att man kan söka relevanta studier genom befintliga referenslistor. 

Vi gjorde det genom att läsa referenslistorna i två publicerade C-uppsatser vid Luleå tekniska 

universitet inom ämnet alkohol- och drogberoende, genom detta fann vi inte någon artikel 

som inte redan ingick i vår analys. Vi sökte även i de 23 utvalda artiklarnas referenslistor och 

fann där en artikel (McKeown, Matheson & Bond, 2003) till vår analys. Vårt slutliga antal 

artiklar till analysen blev därmed 24. Artiklar som valdes ut presenteras närmare i Tabell 2.

Tabell 2. Översikt av artiklarna i analysen (n=24)

Författare
År 
Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög

Aalto et al.,
(2001)

Finland

Kvantitativ 251 
deltagare 
(167 sjuk-
sköterskor, 
84 läkare)

Frågeformulär/
Statistiska analyser

Mer praktisk träning i att 
använda frågeformulär 
angående alkohol-
konsumtion och 
information om vad 
kortfattad intervention 
innebär skulle göra att 
vårdpersonal skulle 
använda sig utav det 
oftare.

Medel

Deehan et 
al., (1997)

England

Kvantitativ 157 
deltagare 
(läkare)

Frågeformulär/
Statistiska analyser

Primärvården är ett 
lämpligt ställe för att 
vårda människor som 
lever med alkohol-
beroende men inte 
människor som lever med 
drogberoende.

Medel

Farmer & 
Greenwood 
(2001)

England

Kvalitativ 50 deltagare 
(läkare)

Intervjuer och 
frågeformulär/  
Innehållsanalys och 
statistiska analyser

De flesta anser att
primärvården är ett 
lämpligt ställe att vårda 
människor med alkohol-
beroende, men de vill ha 
mer träning. Att arbeta 
med människor med 
alkoholberoende ansågs 
dock vara otacksamt och 
många skickade 
patienterna vidare för 
annan vård.

Medel
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Tabell 2. Översikt av artiklarna i analysen (n=24) (fortsättning)

Författare
År 
Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög

Geirsson et 
al., (2005)

Sverige

Kvantitativ 261 
deltagare
(68 allmän-
läkare, 193 
sjuk-
sköterskor)

Frågeformulär/
Statistiska
Analyser

Allmänläkare och
sjuksköterskor 
uppskattade sin alkohol 
relaterade kompetens 
betydligt lägre än andra 
hälsorelaterade livsstilar. 
Det på grund av brist på 
praktisk kunskap, brist på 
träning av interventions-
tekniker samt dålig 
arbetsmiljö.

Hög

Grafham et 
al., (2004)

England

Kvalitativ 17 deltagare 
(sjuk-
sköterskor)

Semistrukturerade 
intervjuer/
Innehållsanalys

Drogmissbruk fortsätter 
att öka och påverkar hälsa 
och socioekonomin. Det är 
viktigt med god kvalitet på 
vården för att ta itu med 
de problemen.

Hög

Happell et 
al., (2002)

Australien

Kvantitativ 134 
deltagare 
(sjuk-
sköterskor)

Frågeformulär/
Statistiska analyser

Kunskapsnivå och 
kompetens låg hos de 
flesta deltagarna generellt 
på en lämplig nivå.
Flertalet vill dock lära sig 
mer om drog- och 
alkoholproblem i form av 
vidareutbildning och 
träningsprogram om 
avgiftning, och 
identifikation av drogens 
abstinensbesvär.

Hög

Happell &    
Taylor 
(1999)

Australien

Kvalitativ 6 deltagare 
(sjuk-
sköterskor)

Semistrukturerade
Intervjuer/
Innehållsanalys

Brist på utbildning i 
alkoholism och 
drogmissbruk ledde till 
allmänsjuksköterskors 
negativa upplevelser i 
samband med vårdande. 

Medel

Happell & 
Taylor
(2001) 

Australien

Kvantitativ 106 
deltagare 
(sjuk-
sköterskor)

Frågeformulär/
Statistiska analyser

Att se skillnader mellan 
sjuksköterskor som 
använder sig av 
konsultation och 
sjuksköterskor som inte 
gör det. Skillnaderna är 
inte stora gällande attityd 
och självförtroende, men 
lite större gällande deras 
uppfattade kunskap.

Medel
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Tabell 2. Översikt av artiklarna i analysen (n=24) (fortsättning) 

Författare
År 
Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög

Holmqvist et 
al., (2008)

Sverige

Kvantitativ 4946 
deltagare
(1821 
allmän-
läkare, 
3125 sjuk-
sköterskor)

Frågeformulär/
Statistiska 
analyser

Att fråga patienter om 
dryckesvanor beror på att 
det är rutinarbete och 
förmodan att patienten har 
alkoholrelaterade symtom. 
De viktigaste insatserna 
till att öka frekvens av 
alkoholintervention är 
ökade möjligheter att 
remittera till specialister 
och ökad kunskap om 
rådgivning.

Hög

Johansson et 
al., (2002)

Sverige

Kvantitativ 206 
deltagare 
(65 läkare, 
141 sjuk-
sköterskor)

Frågeformulär/
Statistiska analyser

Attityden är någorlunda 
positiv angående tidig 
intervention och 
identifiering. Sjuk-
sköterskor oroar sig mer 
än läkare att patienten ska 
reagera negativt på frågor 
om alkohol.

Medel

Johansson et 
al., (2005)

Sverige

Kvalitativ 26 deltagare 
(sjuk-
sköterskor)

Gruppintervju/
Innehållsanalys

Sjukvårdens ansvar för 
alkoholprevention ansågs 
vara viktigt men 
sjuksköterskor såg 
prevention som sekundärt 
i praktiken.

Medel

Lock, et al., 
(2002)

England

Kvalitativ 10 deltagare 
(sjuk-
sköterskor)

Semistrukturerade 
intervjuer/
Innehållsanalys

Trots att primärvårds-
sjuksköterskor har många 
möjligheter att arbeta med 
alkoholintervention har de 
flesta fått lite eller ingen 
förberedelse för det 
arbetet.

Hög

Martinez & 
Murphy-
Parker 
(2003)

USA

Kvantitativ 75 deltagare
(Sjuk-
sköterske-
studenter)

Frågeformulär/
Kvasi-
experimentell 
design med för-
och eftermätningar

Sjuksköterskestudenters 
uppfattningar av 
människor som lever med 
drogberoende kan 
förändras till det bättre 
med hjälp av kunskap och 
genom personliga 
upplevelser i möten med 
människor som lever med 
drogberoende.

Medel
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Tabell 2. Översikt av artiklarna i analysen (n=24) (fortsättning) 

Författare
År 
Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög

McCormic 
et al., (2006)

USA

Kvalitativ 43 deltagare 
(29 manliga 
polikliniska 
patienter och 
14 som 
arbetar inom 
primär-
vården)

Bandinspelningar 
av alla 
alkoholrelaterade 
diskussioner/ 
Innehållsanalys

Obehag och undvikande 
hos vårdgivaren är viktiga 
barriärer när det gäller 
evidensbaserad kortfattad 
alkoholkonsultation.

Hög

McKeown et 
al., (2003)

England

Kvalitativ 48 deltagare 
(läkare)

Semistrukturerade 
telefonintervjuer/
Innehållsanalys

Läkare accepterar mer och 
mer att det i deras 
arbetsroll även ingår att 
behandla människor med 
drogberoende. De känner 
dock brist på kunskap och 
färdigheter.

Medel

McLoughlin 
et al., (2006)

Irland

Kvalitativ 35 deltagare 
(9 sjuk-
sköterskor, 
14 läkare, 3 
specialist-
sjuk-
sköterskor, 
tre 
farmaceuter, 
en social 
arbetare, en 
hälso-
främjare och 
en områdes-
chef)

Gruppintervjuer
och enskilda 
intervjuer/
Innehållsanalys

De flesta som deltog i 
studien (alla 
yrkeskategorier)
är oförberedda och 
ovilliga att möta 
utmaningen att vårda 
olagliga drogberoende.

Hög

Merrill et 
al., (2002)

USA

Kvalitativ 27 deltagare 
(19 patienter 
och 8 läkare)

Observation och 
intervjuer/
Innehållsanalys

Läkare och människor 
som lever med 
drogmissbruk har en 
ömsesidig misstro till 
varandra, speciellt 
gällande narkotiska 
preparat. Läkare är rädda 
bli förrådda och patienter 
känner sig stigmatiserade.

Hög
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Tabell 2. Översikt av artiklarna i analysen (n=24) (fortsättning)

Författare
År 
Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög

Murphy-
Parker & 
Ruby (2005)

USA

Kvantitativ 112 
deltagare 
(sjuk-
sköterske-
studenter)

Frågeformulär/ 
Kvasi-
experimentell
studie med för- och 
eftermätningar

Flest deltagare trodde att 
tillfrisknande från alkohol 
beroende är möjligt, 
oavsett om de hade 
personliga upplevelser 
med någon som 
missbrukade alkohol eller 
inte. Det är möjligt att 
ändra samhällets och
sjuksköterskestudenters 
uppfattningar av 
drogberoende. 

Medel

Olssen
(2006)

USA

Kvalitativ 51 deltagare 
(sjuk-
sköterske-
studenter)

Intervjuer/
Innehållsanalys

En stor andel 
sjuksköterskestudenter 
anser sig ha en känsla av 
omtanke för människor 
med alkohol- eller 
drogberoende, men 
studien visar på att det 
beror till vilken grad 
människan är ansvarig för 
sitt problem.

Hög

Peckover & 
Chidlaw 
(2007)

England

Kvalitativ,
explorativ

18 deltagare 
(sjuk-
sköterskor)

Semistrukturerade 
intervjuer/
Innehållsanalys

Viktigt att distrikts-
sköterskor och övriga 
yrkesroller motarbetar 
diskriminering, fördomar 
och stigmatisering av 
människor med 
drogberoende. Rädslan 
och brist på kunskap om 
drogberoenden bör 
motarbetas med hjälp av 
utbildning, utvecklings-
arbete samt säkerhets-
åtgärder.

Hög

Rapley et 
al., (2006)

England

Kvalitativ 29 deltagare 
(läkare)

Enskilda
Intervjuer och 
gruppintervjuer/
Induktiv analys

Läkare anser att arbetet 
med alkoholrelaterade 
problem är viktigt men 
kände att så länge 
människor inte vill 
genomgå en förändring så 
finns inget att göra för 
dem. 

Medel
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Tabell 2. Översikt av artiklarna i analysen (n=24) (fortsättning)

Författare
År 
Land

Typ av 
studie

Deltagare Metod
Datainsamling/
Analysmetod

Huvudfynd Kvalitet
Medel/
Hög

Rassool et 
al., (2006)

Brasilien

Kvantitativ 227 
deltagare 
(sjuk-
sköterske-
studenter)

Frågeformulär/
SPSS – Statistical 
Package for Social 
Science.

Det är brist på adekvat 
utbildning i drog- och 
alkohol bruk och 
missbruk. Deltagare 
känner sig ändå positiva 
till att bemöta människor 
som lever med alkohol-
/drogmissbruk.

Hög

Watson, 
Maclaren & 
Kerr
(2006)

England

Kvantitativ 552 
deltagare
(personer 
som arbetar 
på sjukhus)

Frågeformulär/
Statistisk analys

Genom att använda Drug 
problem perceptions 
questionnaire framkom att 
vårdpersonal känner att de 
inte vet nog om 
drogrelaterade problem 
eller hur de kan hjälpa och 
att det inte är belönande 
att arbeta med människor 
som lever med 
drogberoende.

Hög

Willaing & 
Ladelund
(2005)

Danmark

Kvantitativ 565 
deltagare 
(sjuk-
sköterskor)

Frågeformulär/
Statistisk analys

Sköterskor med 
psykiatrisk utbildning är 
mest aktiva med 
konsultation, därefter 
medicinska sköterskor. 
Operationssköterskor var 
minst aktiva.

Hög

Kvalitetsgranskning och analys

De vetenskapliga artiklarna lästes igenom flera gånger i syfte att få en helhetsbild av 

innehållet, formulera frågeställningar och för att finna meningsbärande textstycken som 

motsvarade syftet i studien samt kvalitetsbedömdes de enligt bedömningsformulär som utgick 

ifrån Willman et al. (2006, s. 154-157). Utifrån bedömningsformuläret tilldelades varje 

kriterium som fanns med i studierna en poäng. Vid avsaknad av ett kriterium eller dålig 

beskrivning gavs noll poäng. Dessa poäng sammanställdes och en procentsats räknades ut. 

Willman et al. (2006, s. 96) beskriver att en artikel av hög kvalitet ska resultera i 80-100 

procent och en artikel av medelkvalitet ska bestå av 70-80 procent. Våra 

kvalitetsbedömningar resulterade i att 12 artiklar fick hög kvalitet och 12 artiklar fick 

medelkvalitet. Vi kvalitetsgranskade alla artiklar var för sig, oberoende av varandra och fick 

fram liknande resultat. De artiklar som fick medelkvalitet saknade exklusionskriterier, väl 

beskriven metod eller dataanalys och kvantitativa artiklar saknade viss generaliserbarhet.
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Resultatet av kvalitetsbedömningen framgår av Tabell 2. Efter kvalitetsbedömningen tog vi ut 

meningsbärande textstycken som besvarade våra frågeställningar. 

Textstyckena kodades med siffror för att vi enkelt skulle kunna gå tillbaka till den artikel och 

mening som textstycket hade valts utifrån. Textstyckena översattes till svenska och placerades

sedan under någon av nedanstående frågeställningar (jfr. Polit & Beck, 2004, s. 106). Därefter 

satte vi, under varje frågeställning, ihop textenheter som bestod av liknande innehåll. Dessa 

sammanförda textstycken tilldelades kategorinamn. Varje kategorinamn fördes sedan ihop 

stegvis med andra kategorier med liknande innehåll, tills de uteslöt varandra. Kategorier ska 

enligt Graneheim och Lundman (2004) innehålla texter som liknar varandra. Kategoriseringen 

gjorde vi för att få en tydlig överblick på de likheter och skillnader som fanns i textstyckena. 

Vi valde att bara använda oss utav dessa kategorinamn i bearbetningen av data. I 

sammanställningen återfinns textstyckena som svar på våra frågeställningar. Vi valde att 

undersöka och lägga fokus på likheter och skillnader i studiernas resultatinnehåll. Detta är,

enligt Friberg (2006, s. 121), förmodligen det vanligaste tillvägagångssättet. Eftersom det är 

svårt att omfatta alltför mycket ansåg vi att det var viktigare att göra en grundlig analys av 

färre aspekter för att få en djupare insikt om resultatinnehållet. Efter att vi läst studiernas 

resultat valde vi att fokusera på tre frågeställningar:

 Vilka upplevelser beskriver vårdpersonal i mötet med personer som lever med 

alkohol-/drogberoende?

 Vilken kunskap och förståelse har vårdpersonal av alkohol- och drogberoende?

 Hur beskrivs rådgivning till personer som lever med alkohol-/drogberoende?

Resultat

I studien ingick 12 kvalitativa och 12 kvantitativa studier. Vårdpersonal som ingick i studien 

var sjuksköterskor och läkare, som arbetade på sjukhus och inom primärvården, samt 

sjuksköterskestudenter. I de kvantitativa artiklarna undersöktes vilken attityd vårdpersonal har 

gentemot interventioner, kunskapsnivåer, var läkare ansåg att missbrukare skulle behandlas, 

känslan av att bemöta människor med alkohol-/drogberoende, frekvens av konsultation samt 

tron på tillfrisknande. I de kvalitativa artiklarna undersöktes vad läkare kan göra för personer 

med alkohol-/drogberoende, sjuksköterskors förslag till eliminering av diskriminering och 

stigmatisering, vårdpersonals grad av omtanke och vård, tankar om sitt arbete samt behovet 

av vidareutbildning.
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Upplevelser i möten med personer som lever med alkohol-/drogberoende

Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter ansåg att de flesta som lever med alkohol- och 

drogberoende var trevliga att samarbeta med som patienter och de upplevdes inte vara mer 

besvärliga än patienter inom andra områden. Sjuksköterskor kände sig trygga i relationen till 

personer med en överkonsumtion av alkohol och droger och upplevde att de hade en god 

förmåga att ge lämplig vård till dessa (Farmer & Greenwood, 2001; Happell & Taylor, 1999, 

2001; Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 2002; Rassool, Villar-Luis, Carraro & Lopes, 2006; 

Willaing & Ladelund, 2005). Enligt Willaing och Ladelund (2005) såg psykiatrisköterskor 

vårdandet av alkohol- och drogberoende som en utmaning i större utsträckning än vad 

medicin- och kirurgisköterskorna gjorde. Sjuksköterskestudenter i studien av Olssen (1997) 

tyckte synd om människor som råkade drabbas av saker; de kände större deltagande, mer 

sympati och empati när en människa inte hölls ansvarig för situationen denne hamnat i. Ju 

mindre kontroll människor hade över det som gått fel, desto mer empati kände sjuksköterskor.

Enligt Watson, Maclaren och Kerr (2006) samt Deehan, Taylor och Strang (1997) var 

sjuksköterskor och läkare i allmänhet mer osäkra på sina känslor gentemot 

alkoholmissbrukare än gentemot drogmissbrukare, respekten var i allmänhet mindre för 

drogpatienter. Deehan et al. (1997), Happell och Taylor (1999, 2001), Johansson et al. (2002),

Martinez och Murphy-Parker (2003) samt McLoughlin, McKenna, Leslie, Moore och 

Robinson (2006) beskriver hur vårdpersonal ansåg att andra patienter blev lidande då alkohol-

och drogproblem tog mycket tid och kraft. Enligt dem stördes vårdavdelningens rutiner när de 

var tvungna att ta sig an personer med alkohol- och drogproblem. Enligt Happell och Taylor 

(1999) samt Johansson et al. (2002) upplevdes omvårdnad av alkoholberoende människor 

mycket mer utmattande än omvårdnad av andra patienter. Att handskas med patientbeteenden 

som aggressivitet och manipulation bedömdes för några utgöra en börda. 

Studier av Lock, Kaner, Lamont och Bond (2002) samt McKeown et al. (2003) visar att 

sjuksköterskor och läkare inte kände sig entusiastiska över arbetet med intervention och 

upplevde att det i allmänhet inte var belönande att arbeta med människor som lever med 

alkohol- och drogberoende. Happell och Taylor (1999, 2001), McKeown et al. (2003), 

McLoughlin et al. (2006), Merrill, Rhodes, Deyo, Marlat och Bradley (2002), Peckover och 

Chidlaw (2007), Rapley, May och Kaner (2006) samt Watson et al. (2006) beskriver att 

sjuksköterskor och läkare kände obehag, oro, rädsla och utsatthet i möten med människor som 

lever med alkohol- eller drogberoende. De var rädda att bli bedragna och manipulerade av 
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sina patienter. Det förekom också rädsla att bli infekterad av ett blodburet virus, som HIV 

eller hepatit C.

Enligt Aalto, Pekuri och Seppä (2001), Farmer och Greenwood (2001), Johansson et al. 

(2002), Lock et al. (2002), Murphy-Parker & Martinez (2005), Rapley et al. (2006), Rassool 

et al. (2006), Watson et al. (2006) samt Willaing och Ladelund (2005) hade vårdpersonal en 

positiv attityd gällande diskussioner om alkohol med patienter och kände att de hade rätt att 

fråga personer om deras alkohol- och drogkonsumtion om det ansågs nödvändigt. De 

upplevde att det vara kostnadseffektivt att arbeta med alkoholrelaterade frågor. Dock menade 

några som deltog i studierna att de kände att arbetet med alkoholrelaterade sjukdomar var allt 

annat än lönande. Sjuksköterskestudenter med personlig erfarenhet av familj och vänner som 

levde med alkoholberoende upplevde att deras attityd hade förändrats till det bättre. Farmer 

och Greenwood (2001) samt McLoughlin et al. (2006) påvisar i sina studier att personer med

alkohol- eller drogberoende var problematiska att samarbeta med samt frustrerande och svåra 

att behandla. Läkare beskrev att de hellre skulle fly än att ta hand om dessa patienter eftersom 

det skulle innebära massor av krävande arbete för dem. Sjuksköterskor och läkare i studien av 

Merrill et al. (2002) samt Watson et al. (2006) upplevde att det var lite de kunde göra för att 

hjälpa människor som lever med drogberoende. De intog en avvisande hållning mot personer 

med abstinensbesvär som bad om hjälp på ett aggressivt sätt; denna avfärdande hållning 

hängde samman med att vårdpersonal var rädda för dessa patienter. Sjuksköterskor berättade i 

studierna av Happell och Taylor (1999) samt Peckover och Chidlaw (2007) att de gick in två 

och två till missbrukare de inte kände väl, men de upplevde känslor av misslyckande efteråt. 

De upplevde det som att de utsatt personen för stigmatisering på grund av att de inte vågat 

möta personen ensam och för att de var medvetna om att alkoholister och drogberoende 

människor ofta måste kämpa emot diskriminering och fördomar.

Geirsson, Bendtsen och Spak (2005) samt Holmqvist et al. (2008) beskriver att sjuksköterskor 

med utbildning i alkohol- och drogrelaterade frågor som varat en halv dag eller mindre kände 

osäkerhet angående hur patienten ska tillfrågas om alkohol. Studierna av Johansson et al.

(2002), Lock et al. (2002) samt Rassool et al. (2006) beskriver att vårdpersonal inte kände sig 

avslappnade angående att fråga personer om deras alkohol- och droganvändande. 

Vårdpersonal i studier av Aalto et al. (2001), Farmer och Greenwood (2001), Happell och 

Taylor (2001), Rapley et al. (2006), Rassool et al. (2006) samt Watson et al. (2006) kände sig 

misslyckade i arbetet med droganvändare. De upplevde att de inte hade tillräckligt med 
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kunskap för att arbeta med droger och drogrelaterade problem. De visste de för lite om 

orsaker till alkohol- och drogproblem. De kände att de ville ha mer utbildning och vården av 

människor som lever med alkohol- och drogberoende skulle upplevas mer positiv om 

vårdpersonal hade mer kunskap om vad det innebar att vara alkohol- och drogberoende.

Sammanfattning

Vårdpersonal kände större empati med människor som de ansåg inte kunde hjälpa det som 

hänt med dem. Vissa hade osäkra känslor inför personer som lever med alkoholberoende 

medan känslorna gentemot personer med drogberoende ofta var negativa. Några studier

menar att vårdpersonal upplevde arbetet med alkohol- och drogberoende människor givande, 

medan andra studier pekar på det motsatta. Ett antal studier beskrev att vårdpersonal upplevde

känslor av obehag, oro, rädsla och utsatthet i arbetet med människor som lever med alkohol-

och drogberoende och att bättre utbildning inom området skulle inge mer positiva känslor.

Vårdpersonals kunskap och förståelse av alkohol- och drogberoende

Sjuksköterskor ansåg att utbildning om alkohol- och drogberoende kan göra människor 

medvetna om att personer som lever med ett beroende inte är farliga. Sjuksköterskor ansåg 

även utbildning är viktigt för att motarbeta att alla dras över en kam (Peckover & Chidlaw, 

2007). Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med förståelse för att alkoholism inte är 

självvalt, kände sympati och hade förståelse för de handlingar människor utför när de är 

alkoholpåverkade (Murphy-Parker & Martinez, 2005; Olssen, 1998; Watson et al., 2006). 

Vårdpersonal förstod att vem som helst kan drabbas av alkohol- och drogproblem och att det 

inte är ett tecken på moralisk svaghet. Alkohol- och drogberoende är en sjukdom och 

människor som drabbas brukar inte substanser för att de tycker att de är goda (Happell, Carta 

& Pinikahana, 2002; Johansson et al., 2002; Rassool et al., 2006). I studien av Martinez och 

Murphy-Parker (2003) fick sjuksköterskestudenter som både fått föreläsningar och varit i 

kontakt med en nykter alkoholist en mer realistisk syn på alkoholistens oförmåga att 

kontrollera sin alkoholkonsumtion än de som bara gick på föreläsningar. 

Sjuksköterskestudenter och läkare i studier av Farmer och Greenwood (2001) samt Olssen 

(1997) berättade att de inte hade alltför mycket förståelse för alkohol- och drogberoende. De 

ansåg att sjukdomen var självförvållad och de problem som människor med alkohol- och 

drogberoende ställs inför enkelt kan undvikas genom att inte börja bruka alkohol och droger. 

Enligt Martinez och Murphy-Parker (2003) samt McKeown et al. (2003) ansåg 

sjuksköterskestudenter och läkare att människor med alkohol- och drogberoende tillhörde den 
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nedre socioekonomiska populationen samt att alkohol- och drogberoende snarare var en social 

fråga än en medicinsk. De menade att känslomässiga svårigheter var en bidragande orsak till 

utvecklingen av alkohol- och drogberoende.

Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter menade att tillfrisknande var möjligt men 

utmanande. Alla kan inte bli friska, men många har möjlighet med rätt stöd. Att vilja bli frisk 

ansågs vara den viktigaste faktorn för att kunna komma ur alkohol- eller drogberoende. 

Tillfrisknande var enligt vissa sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter möjligt genom 

effektiv behandling, program och stödsamtal. Många av dem såg dock tillfrisknande som en 

livslång process (Happell & Taylor, 1999; Murphy-Parker & Martinez, 2005; Rassool et al., 

2006). Sjuksköterskestudenter ansåg dock att det kunde vara svårt att nå människor som lever 

med ett beroende i ett tidigt skede eftersom dessa människor vanligen inte vill ha någon hjälp 

(Rassool et al., 2006). Sjuksköterskestudenter menade att människor som levt med ett 

beroende kan hålla sig ifrån alkohol och droger, men att de alltid kommer att leva med ett 

problem (Martinez & Murphy-Parker, 2003; Murphy-Parker & Martinez, 2005).

Sammanfattning

I vissa studier antydde sjuksköterskor och läkare att alkohol-/drogberoende var något självvalt 

och sjuksköterskestudenter trodde att människor med drogberoende tillhörde den nedre 

socioekonomiska populationen. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter med uppfattningen 

att alkohol inte är något självvalt hade förståelse för de dåliga handlingar människor utför när 

de är alkohol-/drogpåverkade. De menade att vem som helst kan drabbas av ett beroende.

Sjuksköterskestudenter som både fått föreläsningar och varit i kontakt med nyktra alkoholister 

fick en bättre syn på alkoholisters oförmåga att kontrollera sin alkoholkonsumtion än de som 

bara varit på föreläsningar. Sjuksköterskestudenter ansåg att med en vilja att förändra sitt liv 

samt med rätt stöd så kan en människa med alkohol- och drogberoende tillfriskna, men hon 

eller han kommer alltid att leva med ett problem.

Vårdpersonals rådgivning till personer som lever med alkohol-/drogberoende

Enligt Holmqvist et al. (2008) framgår det att både allmänläkare och sjuksköterskor ansåg det 

vara av stor vikt att identifiera och erbjuda råd till patienter som lever med riskkonsumtion. 

Lock et al. (2002) beskriver att några stödåtgärder som vårdpersonal uppgav, bestod i att 

försöka ta reda på orsaker till patienters hårda drickande och förvissa sig om vilka 

konsekvenser alkoholen hade på patienters liv samt att ge dem upplysning om alkoholens 
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verkan, likaså förslag på minskande av konsumtion. I studien av Happell och Taylor (1999) 

beskrev några sjuksköterskor betydelsen av att även involvera patienters familjer i vården och 

visa dem var de kan få stöd och hjälp. Detta för att familjerna bedömdes vara i behov av lika 

mycket stöd som personen som är beroende. Dock betonades vikten av att lägga större fokus 

på att inkludera patienten i beslutstaganden, exempelvis diskuterades behandlingsmöjligheter 

tillsammans med patienter samt erbjöds dessa att delta i beslut om bland annat vilken tid de 

skulle lägga sig och hur ofta grupper träffades i form av samtalsmöten. McCormic et al.

(2006) beskriver dock att vårdpersonal inte tog människors alkoholkonsumtion på allvar. I 

diskussioner med människor som lever med alkoholberoende var vårdpersonals 

rådgivningsförmåga bristande och förslag till hur personer skulle kunna minska sin 

alkoholkonsumtion var frånvarande. Vid samtal uppstod tvekan och osäkerhet i form av bland 

annat stamning och otydliga svar till patienten. Merrill et al. (2002) ansåg det vara vanligt 

förekommande med dubbla budskap genom att vårdpersonal å ena sidan varnade patienter för 

risker förorsakade av för hög alkoholkonsumtion, men å andra sidan skrattade medan detta 

lades fram. De misslyckades ofta med att fullfölja patienters avslöjanden angående sin höga 

konsumtionsnivå och negativa hälsokonsekvenser. 

Frågor angående alkoholkonsumtion ställdes vanligen vid registrering av nya patienter, i 

allmänhet vid hälsogenomgångar och på specialkliniker där människor behandlades för högt 

blodtryck, diabetes eller hjärtsjukdomar (Lock et al., 2002). En del sjuksköterskor och läkare 

frågade rutinmässigt människor om deras alkoholkonsumtion, de såg frågorna som något 

självklart (Lock et al., 2002; Rapley et al., 2006). Enligt Holmqvist et al. (2008) var det fler 

än hälften av sjuksköterskorna och allmänläkarna, som vände sig till alkoholfrågor, när de 

misstänkte att patienten hade alkoholrelaterade symtom. I studier av Farmer och Greenwood 

(2001) samt Johansson et al. (2002) berättade sjuksköterskor och allmänläkare att det oftast 

kändes lättare att föra inledningssamtal och ställa frågor om patienters alkoholbruk när 

hälsotillståndet ansågs vara påverkat. När patienters alkoholintag hotade deras fysiska hälsa 

kunde vårdpersonal lättare ställa raka frågor och föra en mer öppen kommunikation än om 

deras fysiska tillstånd inte var påverkat av alkoholkonsumtionen. Sjuksköterskor i studier av 

Happell et al. (2002), Happell och Taylor (1999) samt Peckover och Chidlaw (2007) ansåg sig 

ha svårigheter att göra bedömningar och menade att riskfaktorer eventuellt skulle vara 

igenkännbara, men de saknar kunskap för att hjälpa människor med alkohol- och 

drogberoende. Enligt studien av Johansson et al. (2002) framgick det att kompetens saknades 

för kortvarig alkoholrådgivning och intervention och att sjuksköterskor inte visste vart 
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patienter med grava problem skulle remitteras. I studier av Holmqvist et al. (2008) och Rapley 

et al. (2006) bedömdes tidsbrist vara en bidragande faktor till att allmänläkare och 

sjuksköterskor inte tog emot människor med alkoholberoende och diskuterade alkoholfrågor 

med dem. Johansson, Åkerlind och Bendtsen (2005) beskrev att patienter kunde ha hög 

alkoholkonsumtion men att vårdpersonal ändå undvek att fråga dem på grund av brist på 

själveffektivitet eller för att de ansåg att alkoholinterventioner var för tidskrävande.

Enligt Lock et al. (2002) var alla sjuksköterskor på något vis involverade i alkoholrelaterat 

arbete i praktiken och ingen av dem avvisade idén om att delta i en kortvarig 

alkoholintervention. Happell och Taylor (1999) visade att sjuksköterskor poängterade 

betydelsen av att vara flexibel eftersom varje situation är olik och varje person behandlas 

individuellt. Farmer och Greenwood (2001), Grafham, Matheson och Bond (2004), Lock et 

al. (2002), McKeown et al. (2003) samt Rassool et al. (2006) beskriver i sina studier att 

sjuksköterskor och läkare ville använda sig av en holistisk syn på människan, men de hade få 

möjligheter i praktiken att rikta sig till även andra aspekter än de fysiska. Vårdpersonal

försökte att utgå utifrån den psykologiska bedömningsförmågan och se människors helhet och

livshistoria. Fokus lades på att behandla patienter som människor, att låta dem veta att de 

brydde sig och var villiga att engagera sig om de själva ville ta ansvaret att ta itu med sitt 

drogberoende. Enligt Happell och Taylor (1999) ansåg vårdpersonal det vara viktigt att tala 

med patienter om deras liv samt sträva efter att inte bestämma utan tillåta dem att ta eget 

ansvar för sin vård. Allt detta för att patienten ska lära sig att hantera sin livssituation. Att få 

patienterna att förstå att de har problem ökade chanserna till att kunna göra något åt 

problemet. Farmer och Greenwood (2001), Grafham et al. (2004), Lock et al. (2002), 

McKeown et al. (2003) samt Rassool et al. (2006) beskriver remiss, stöd, upptäckt och 

diagnos som huvuduppgifter vid hantering av personer som lever med drogberoende. Att 

hjälpa människor med alkohol-/drogberoende på bästa sätt ansågs av några sjuksköterskor och 

läkare utgöras av hänvisning till behandlingsprogram. På alkohol- och drogavdelningar

genomförde sjuksköterskor gruppterapi några dagar i veckan. Där diskuterades bland annat 

återfallsprevention och planering av utskrivning. Det framgick i studier av Happell och Taylor 

(1999) samt Holmqvist et al. (2008) att en rak men tillmötesgående kommunikation ansågs 

som en avgörande färdighet för alkohol- och drogsjuksköterskor. Att kunna ställa lämpliga 

frågor eller säga passande meningar för att uppmuntra patienter att tala och uttrycka sina 

känslor samt att vara medveten om att personer som lever med drogberoende behöver någon 

som kan lyssna utan att döma. De behöver även få tala med någon som kan vara stödjande 
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och positiv. De behöver däremot inte samtala med någon som tar över konversationen och 

endast framför sina egna åsikter. 

I studier av McKeown et al. (2003) samt McLoughlin et al. (2006) förklarade vårdpersonal 

hur viktigt det är att ge samma standard av sjukvård till patienter med alkohol- och 

drogproblem som den ges till vilken annan patient som helst. Det förklarades att 

sjuksköterskor var medvetna om att de inte får göra skillnad mellan människor på grund av 

deras livsstil och att de blir skyldiga till allvarlig professionell vanskötsel om de vägrar hjälpa 

någon. Samtidigt beskriver Peckover och Chidlaw (2007) hur vårdpersonal utövade 

diskriminering mot patienter som lever med drogberoende och vid upprepade 

sjukhusintagningar gav dem dålig vård på grund av sitt intravenösa drogmissbruk. Det 

framgick att dessa patienter får ett sämre mottagande för att de ofta blir sedda som farliga. I 

studier av Farmer och Greenwood (2001) samt McKeown et al. (2003) kunde konstateras att 

läkare nämnde många arbetsuppgifter, men de tog sig helst inte sig an någon ny patient med 

drogberoende utan remitterade snarare än hjälpte dessa patienter. 

Enligt Geirsson et al. (2005), Holmqvist et al. (2008) och McLoughlin et al. (2006) angav 

både sjuksköterskor och allmänläkare att de diskuterade alkohol mindre ofta än andra 

livsstilsfrågor och allmänläkare bedömde betydelsen av att identifiera och erbjuda råd till 

rökare högre än till människor med riskfylld alkoholkonsumtion. Johansson et al. (2005) samt 

Peckover och Chidlaw (2007) beskrev att sjuksköterskor och läkare endast gjorde det mest 

väsentliga för alkohol- och drogberoende och spenderade inte alltför mycket tid med dem. De 

ansågs erhålla sämre kontakt och mindre kvalitetshjälp. Viktiga aspekter av klienters 

emotionella, fysiska och sociala vårdbehov missades. I studien av Peckover och Chidlaw 

(2007) framkom orsaker till att personal inte pratade om alkohol med patienter. En orsak var 

känslor såsom att relationer med patienter kunde störas eller avslutas ifall deras alkohol-

/drogkonsumtion fördes på tal. Enligt McCormic et al. (2006) bedömdes vårdpersonal inte ta 

människor som lever med beroendeproblematik på tillräckligt allvar; i samband med 

diskussioner uppdagades en blygsam och nonchalant attityd gentemot dessa. I studier av 

Martinez och Murphy-Parker (2003) samt Merrill et al. (2002) framkom att vårdpersonal 

fokuserade på bekanta och akuta medicinska problem men undvek de mer osäkra områdena

av bedömning och ingripande i underliggande beroendeproblem. Det vanligaste hindret 

utgjordes av brist på träning i rådgivning gällande reducering av alkohol- och drogkonsumtion 

och det mest vanliga var att remittera patienten till tillgängligt stöd.
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Sammanfattning

Allmänläkare och sjuksköterskor ansåg det vara av stor vikt att identifiera och erbjuda råd till 

patienter som lever med riskkonsumtion. De försökte ta reda på orsaker till patienters höga 

konsumtion, ge dem upplysningar om verkan och förslag på hur de kan minska sin 

konsumtion. Vanligast var att ta vända sig till alkoholfrågor när vårdpersonal misstänkte att 

symtom var alkoholrelaterade, men det fanns även vårdpersonal som rutinmässigt frågade om 

personers alkoholkonsumtion. Många ville använda en holistisk människosyn och vikten av 

att inkludera patienter i beslutstaganden betonades. Remiss, stöd, upptäckt och diagnos ansågs 

vara huvuduppgifter. Det fanns stora brister gällande sakenliga rådgivningar. Tidsbrist 

nämndes som en orsak till att inte vilja behandla människor med alkohol-/drogberoende men 

det framkom även att vårdpersonal inte visste hur de skulle kunna hjälpa dem.

Diskussion

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att undersöka vårdpersonals bemötande 

av personer som lever med alkohol-/drogberoende. I analysen utgick vi från tre 

frågeställningar; Vilka upplevelser beskriver vårdpersonal i mötet med personer som lever 

med alkohol-/drogberoende? Vilken kunskap och förståelse har vårdpersonal av alkohol – och 

drogberoende? samt hur beskrivs rådgivning till personer som lever med alkohol-

/drogberoende? Resultatet visade att vårdpersonals upplevelser av människor som lever med 

alkohol-/drogberoende ofta var negativa. Förståelsen för varför en människa blir alkohol-

/drogberoende varierade. Viss vårdpersonal ansåg att sjukdomen var självvald, medan andra 

hade en djupare förståelse och hävdade att vem som helst kan bli alkohol-/drogberoende. Vad 

gäller vårdpersonals rådgivning, så var det många som ansåg det vara givande att arbeta med 

människor som lever med ett beroende, medan andra ansåg att arbetet inte var givande. Det 

framgick att vårdpersonal behöver mer kunskap om bakgrund till att personer blir alkohol-

/drogberoende, motivation för att vilja behandla dem och utbildning för att veta hur de ska ta 

hand om dem.

Litteraturöversikten visade att vårdpersonal upplevde obehag, oro, rädsla och utsatthet i 

möten med människor som lever med alkohol- och drogberoende. Huff (2006) beskriver att 

vårdpersonal som varit med om något betungande på arbetet, såsom en misslyckad 

behandling eller ett dödsfall, behöver ventilera sina känslor. Vårdpersonal kan vara sårbar på 

grund av att de är emotionellt distraherade och människor som inte mår bra på arbetet löper 

stor risk att drabbas av stress. Johnstone (2007) beskriver debriefing som en effektiv metod 
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för att öka välbefinnande hos vårdpersonal. Huff (2006) menar att personal som inte tas 

omhand även riskerar patienters hälsa, eftersom de inte presterar sitt yttersta då de inte själva 

mår bra. 

Vårdpersonal upplevde att människor med alkohol-/drogberoende var frustrerande att 

behandla och samarbeta med. Även Martin och Daffern (2006) beskriver den frustration 

vårdpersonal upplever då de möter människor som ifrågasätter hela den terapeutiska 

processen och uppträder aggressivt. Författarna menar att detta sker medan vårdgivare måste 

tillämpa tilltvingade argument för att upprätthålla sin egen position. De menar vidare att det 

krävs lång erfarenhet efter yrkesutbildningen, teamarbete, kunskap om sig själv och 

arbetskollegorna samt en självutveckling hos vårdpersonal för att nå en mognad och visdom 

och kunna förbli öppen, lugn och kärleksfull i mötet med den sjuke. McKinlay, Couston och 

Cowan (2000) fastslår att vården som ges till människor som lever med alkohol-

/drogberoende är beroende av hur de får bekräftelse av människor som tar hand om dem. 

McKinlay et al. (2000) beskriver vidare att undersökningar av hur vårdpersonal menar att bete 

sig, samt vilka attityder de har, gentemot människor som lever med alkohol-/drogberoende 

ger en förståelse för deras agerande.

Vårt resultat visade att vårdpersonal anser att de med hjälp av utbildning kan få en större 

förståelse för människor som lever med alkohol- eller drogberoende. Detta hävdar även

Becker och Walton-Moss (2001), Driscoll-Malliarakis och Lucey (2007), Gerace, Hughes och 

Spunt (1995), Rassool (1993, 2000) samt Watson (1999) som beskriver behovet av 

kunskapsförbättring hos vårdpersonal om hur kvinnors alkohol- eller drogberoende skiljer sig 

från det manliga. Gerace et al. (1995) och Rassool (1993, 2000) betonar att utbildningar 

främst innehåller definitioner av drogmissbruk och för lite om hur ett beroende börjar, hur det 

utvecklas, hur beroende blir identifierat samt hur det ska behandlas. Driscoll-Malliarakis och 

Lucey (2007) påpekar i sin studie att en utveckling av vården skulle minska 

samhällskostnaderna avsevärt. Författarna till studien beräknar att samhället därigenom skulle 

kunna erhålla sju dollar för varje dollar som spenderas på utbildning om drogberoende.

Det framgick i resultatet att vårdpersonal ansåg det vara av stor vikt att identifiera och erbjuda 

råd till patienter som lever med riskkonsumtion. Driscoll-Malliarakis och Lucey (2007), 

Gerace et al. (1995), Kouimtsidis et al. (2003), Nilsen, Aalto, Bendtsen och Seppä (2006) 

samt Rassool (2000) framhäver att regelbunden screening av patienter gynnar en tidig 
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upptäckt av en eventuell beroendeproblematik och att behandling kan sättas in. Deehan, 

Templeton, Taylor, Drummond och Strang (1998) ansåg att sjuksköterskor borde uppmuntras 

och tränas i att inkludera frågor kring alkohol när de skriver in patienter och vara medvetna 

om vilka kroppsliga symtom som uppstår vid alkoholmissbruk. Vårt resultat visade att läkare 

trodde att människor som lever med beroende kommer ifrån en låg socioekonomisk klass. 

Detta styrks av Geraces et al. (1995) studie som beskriver hur läkare sällan identifierar 

människor med ett beroende som har hög inkomst, hög utbildning, privata försäkringar, de

som förnekar stort alkoholintag och kvinnor. På grund av att kvinnliga patienters alkoholintag 

vanligtvis upptäcks mer sällan hävdar Becker och Walton-Moss (2001) att kvinnor behöver få 

hjälp i form av screening. Studien visar att en utredning om kortvarig screening i form av 

frågeformulär fungerar optimalt vid identifiering av beroende hos kvinnor. 

Babor, Ritson och Hodgson (1986), Comton (2002), Ewing (1984) samt Steinweg och Worth 

(1993) beskriver att CAGE-formulär kan vara användbart vid screening. Det innehåller fyra

standardiserade frågor som hänger samman med människors alkoholvanor och känslor. 

Lapham, Chang och Gregory (2000) anser att CAGE-formulärets frågor kan kombineras med 

de tre första frågorna från AUDIT-enkäten, som fokuserar på frekvensen och kvantiteten av 

alkoholintag och på så sätt kan vårdpersonal identifiera alkoholberoende på kort tid. Babor et 

al. (1986) framhåller vikten av fysiska undersökningar vid diagnostisering av beroende, då 

överdriven konsumtion förorsakar skador i kroppens system. Dock anser de att värdet är 

begränsat vid tidig intervention på grund av att vissa av dessa kliniska tecken och symtom 

först uppträder i ett senare stadium. Även laboratorietester kan vara användbart i 

undersökning av människors alkohol- eller drogberoende, då de till exempel kan påvisa 

dysfunktioner i lever och alkoholintag. Becker och Walton-Moss menar dock att mätningar av 

alkoholkoncentrationer i blod inte medför tillräckligt starka bevis för identifiering av ett 

beroende. 

Prescott, Aggen och Kendler (1999) förklarar att kvinnor genomgår en snabbare utveckling av 

alkoholism med färre års drickande än män. Flertalet negativa effekter hos alkohol är likadana 

för män och kvinnor, men det finns problem som är specifika för kvinnor. Författarna 

konstaterar att kvinnor som lever med alkohol- eller drogberoende upplever ett lidande i form 

av känslor som skuld och skam. Enligt Eriksson (1994, s. 42) kränker lidande en människas 

värdighet och denna känsla av kränkning leder till att denna person ofta undviker att dela med 

sig av sitt lidande, framför allt när hon eller han befinner sig mitt i. En människa som lider är 
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djupt olycklig och skammen över att vara olycklig försätter personen i en ond cirkel. Prescott 

et al. (1999) hävdar att detta leder till att framförallt kvinnor inte söker stöd och behandling 

förrän i ett sent skede. Deras skuld och skam handlar till stor del om modersrollen. Att 

uppleva att man inte är en tillräckligt bra mor och rädslan att bli utpekad och dömd av 

samhället. Just därför är det av stor vikt att kvinnor får hjälp och stöd till att våga ta steget att 

söka hjälp.

Vårt resultat visade att familjen bedömdes vara i behov av lika mycket stöd som personer som 

lever med beroende. Fuller och Warner (2000) förklarar i sin studie att det inte enbart är 

personer som lever med drogproblematik som drabbas av negativa konsekvenser i fysisk, 

psykisk, känslomässig, andlig och social bemärkelse, utan familjen som helhet, så som 

livspartner, barn, föräldrar, syskon samt vänner och arbetskollegor. Enligt Dear och Roberts 

(2005) uppstår medberoendeproblematik hos personer som påverkas av andra människors

missbruk och beroende. Denna problematik yttrar sig på olika sätt: de flesta anhöriga anpassar 

sig till personen som lever med beroende på något sätt. Bornstein (2006) hävdar att det är 

vanligt med destruktiva relationsmönster i familjer med medberoendeproblematik. En del 

anhöriga gör det möjligt för personer som lever med beroende att fortsätta dricka eller 

använda droger genom att ta ansvar för de konsekvenser hans eller hennes beteende medför. 

Rädsla för att göra honom eller henne upprörd på något sätt är ofta närvarande i dessa 

familjer. Enligt Fuller och Warner (2000) yttrar sig medberoende även i att ”skydda” personer

som lever med beroende genom att dölja problemet utåt. Ett annat typiskt symtom för 

medberoende är ett tvångsmässigt kontrollbehov gentemot personer som lever med alkohol-

/drogberoende. Alla dessa beteenden är vanliga hos människor som är medberoende och alla 

dessa beteendemönster är olika sätt att överleva. Bornstein (2006), Dear och Roberts (2005) 

samt Fuller och Warner (2000) poängterar att medberoende är en sjukdom vilken leder till en 

successiv försämring av människors livskvalitet. När medberoendeproblematik förblir 

obehandlat kan den leda till människors död. Just därför betonar författarna att det är av stor 

betydelse att även anhöriga och närstående till människor som lever med alkohol-

/drogberoende får adekvat stöd och behandling. 

I resultatet av denna studie beskrev vårdpersonal att det fanns svårigheter att nå människor 

med alkohol- eller drogberoende i ett tidigt skede. Detta för att de oftast inte upplever att de 

har ett problem och söker därmed inte hjälp. Studien av Gerace et al. (1995) framhäver också 

att det är svårt att nå en människa med alkohol- eller drogberoende tidigt eftersom tecken och 
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symtom nästan är osynliga. Författarna påpekar vidare att ju tidigare drogrelaterade problem 

blir identifierade, desto större är sannolikheten att ett positivt resultat av behandlingar kan 

nås. Det beror på att konsekvenser som följer med alkohol- eller drogberoende inte har 

utvecklats i det läget och det kan underlätta för vårdpersonal att få patient att acceptera 

rådgivning och behandling. 

Litteraturöversiktens resultat visade att viss vårdpersonal endast ställde alkoholrelaterade 

frågor när de ansåg att patienternas fysiska hälsa var påverkad. Becker och Walton-Moss 

(2001) hävdar att alkohol- och drogberoende ofta är underdiagnostiserat. Symtom såsom 

hjärtsjukdomar, cancer, traumatiska skador och depression behandlas, men vårdpersonal 

misslyckas med att identifiera beroende. Underdiagnostisering sker oavsett etnisk, ras-, 

könstillhörighet och socioekonomiskt status, men mönstret av underdiagnostisering är i 

synnerhet påfallande hos kvinnor. 

Kvinnor söker i allmänhet hjälp för sin alkoholism hos läkare i primärvården, men enligt 

Chang, Behr, Goetz, Hiley och Bigby (1997) upptäcks sällan kvinnors beroende, då de söker 

hjälp för andra besvär. Personal inom hälso- och sjukvård bör medvetandegöras om att 

utvecklingen av alkohol- och drogberoende är olika hos kvinnor och män. Becker och 

Walton-Moss (2001) anser att tidig diagnostisering, kortvariga interventioner och remittering 

är avgörande för behandling av beroende hos kvinnor. Resultatet i denna studie visade vikten 

av att inkludera människor som lever med alkohol-/drogberoende i beslut som berör dem och 

att det fanns stora brister gällande adekvata råd från vårdpersonal till människor med alkohol-

eller drogberoende. Casey (2007) betonar värdet av att patienter är delaktiga i sådant som 

berör deras hälsa. För att motivera patienter att vara delaktiga i behandling så använde sig 

sjuksköterskor utav strategier såsom uppmuntran, förklaringar och samtal. De gav vidare 

valmöjligheter och involverade deras familjer. Författarna beskriver betydelsen av att bedöma 

patienters kunskap innan vårdpersonal börjar ge råd om deras aktuella tillstånd. Information 

bör ges skriftligt och muntligt och i lämplig mängd och på ett sådant sätt att patienter förstår. 

Rassool och Villar-Luis (2004) poängterar att sjuksköterskor måste vara informerade och 

tränade i arbetet med prevention och riskreducerande strategier om de vill ingripa effektivt. 

Vårdpersonal ska använda sig av färdigheter som att bygga upp en nära relation, göra 

bedömningar, erbjuda hälsorådgivning, ge råd och kortvariga interventioner. Vårdpersonal 

ska även kunna besluta när patienter ska remitteras till specialistvård. Rassool och Villar-Luis 

(2004) beskriver vidare vikten av att undersöka vårdpersonals eget förhållande till alkohol och 
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droger, eftersom deras attityd till vad som är lämpliga mängder att inta, speglar deras 

rådgivning.

I resultatet framkom det att alla sjuksköterskor är på något vis involverade i alkohol- eller 

drogrelaterat arbete och många var positiva till att delta i kortvarig intervention. Bien, Miller 

och Tonigan (1993) samt Nilsen et al. (2006) beskriver att kortvarig intervention är ett 

förhandlande samtal mellan vårdpersonal och patient. Effektiviteten av interventioner ökar i 

allmänhet om intensiteten i behandlingen är intensiv, det vill säga mängden träning och stöd 

som utförs. Bien et al. (1993) förklarar att vårdpersonal ska uttrycka sin medicinska oro över 

patientens dryckesvanor vid kortvarig intervention. Vårdpersonal ska även lägga fram bevis 

av de fysiska skador som är relaterade till patientens missbruk. Patientens och eventuella 

närståendes ansvar och förväntningar ska diskuteras. Om det anses nödvändigt ska det utföras 

remittering till andra professionella yrkesutövare. Miller, Benefield och Tonigan (1993) 

menar att det svåraste med att behandla människor som lever med beroende är deras brist på 

motivation att förändra sin situation. Genom att ge kortvarig intervention minskade väntelistor 

på sjukhus eftersom människors konsumtion minskar. Lock et al. (2006) samt Nilsen et al.

(2006) beskriver att kortvarig intervention har visat sig vara effektiv gällande minskning av 

alkoholkonsumtion. De hävdar dock att det kan vara svårt att motivera vårdpersonal till ökad 

frekvens av kortvarig alkoholintervention. Bien et al. (1993) samt Rassool och Villar-Luis 

(2004) anser att kortvarig intervention kan göra att människor med alkohol- eller 

drogberoende undviker att utveckla ett långsiktigt problem. Becker och Watson-Moss (2001) 

fastställer dock att kortvariga interventioner inte är lämpliga för kvinnor som lever med ett 

beroende. De hänvisas till diagnostisk utvärdering och behandling. Människor med alkohol-

eller drogberoende som beslutar sig för att genomgå behandling måste medvetandegöras om 

att de kommer att leva en tid med abstinensbesvär. 

I vårt resultat ansåg vårdpersonal att bedömningar av alkohol- och drogbruk är detaljerat. De 

försökte att använda sig av deras psykologiska bedömningsförmåga och se människan i sin 

helhet. Att behandla patienter som människor var i fokus. En sådan metod kan enligt oss vara 

motiverande intervju. Beckham (2007) samt Moyers et al. (2007) beskriver att deltagare i 

studier med motiverande intervjuer minskade deras alkohol- och drogkonsumtion. Beckham 

(2007) menar att interventioner tidigare varit anklagande mot patienten med uttalanden såsom 

”du måste sluta dricka”. Motiverande intervjuers principer kan minska motstånd hos patienter 

och öka chanser till tillfrisknande, vilket i sin tur leder till minskade hälso- och 
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sjukvårdskostnader. Beckham (2007) beskriver vidare att huvudaspekter i motiverande 

intervjuer är att diskutera positiva och negativa aspekter gällande konsumtion, problematiska 

aspekter angående konsumtion, om patienter anser att de har ett problem, samt hur och vad 

patienter vill göra för att ändra deras konsumtion.  

Andra tillvägagångssätt för att hjälpa människor med alkohol- eller drogberoende att 

tillfriskna kan vara att använda specifika copingstrategier eller Minnesotamodellen. Monti 

och Rohsenow (1999) redovisar att behandlingen med beteendestrategier inriktar sig på att 

förändra beteenden hos den sjuke. Genom av att öka självmedvetenhet, dvs. observera, 

granska och belöna sig själv, lyfts konsekvenser av beroendet fram. Fokus läggs på att arbeta 

med att hitta alternativ till det destruktiva beteendet och syftet är att ge kunskap om hur 

beroendet påverkar hela tillvaron. I studien av Babor et al. (1986) redovisas en annan 

behandlingsmetod, som utgår ifrån att vårdpersonal använder sig av globala strategier. Här 

ligger inriktningen mer på livsstilsförändringar än copingstrategier och målet är att stabilisera 

nykterhet och att därigenom minska risknivån som hänger samman med ensamhet, 

utanförskap och leda. Att jogga, meditera, utöva sport, yoga och delta i andra sociala 

aktiviteter är olika exempel som anges som stödfaktorer i tillfrisknandet av alkoholism eller 

övrigt beroende. 

Kairouz och Dube (2000) beskriver Minnesotamodellen som är ytterligare en 

behandlingsform av alkoholism och annat drogberoende. Den sker huvudsakligen genom 

samtalsterapi och strävar efter att deltagarna ska inse och erkänna sitt alkohol- eller 

drogberoende. Behandlingen baseras på Anonyma Alkoholisters (AA) och Anonyma 

Narkomaners (NA) tolvstegsprogram och verklighetsterapi. Den utgör en gemenskap av män 

och kvinnor som får stöd av varandra. Personalgruppen och anhöriga får personer som lever 

med ett beroende att tillfriskna från sjukdomen genom att bland annat dela sina erfarenheter 

samt sina förhoppningar med varandra. Cullberg (2003, s. 386) förklarar vidare att även 

Minnesotamodellen såsom AA och NA utgår från att missbrukaren lever med en sjukdom 

som han eller hon är oskyldig till. Trots det bär denne ansvar för att följa behandlingen för sitt 

tillfrisknande. Målet är att leva ett fortsatt liv i avhållsamhet/drogfrihet och att fortsätta delta i 

en AA eller NA grupp. 
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Metodkritik

Vi har använt en metod för systematisk litteraturöversikt för att beskriva vårdpersonals 

bemötande av personer som lever med alkohol-/drogberoende. Materialet fann vi i 

databaserna Academic Search FullTEXT Elite, Cinahl, PsycINFO och PubMed. Vi sökte alla 

artiklar, alltså inte bara de som redan fanns i fulltext. Vi påbörjade en sökning på Social 

Sciences Citation Index, men insåg att denna databas inte gav ytterligare information. Stoltz, 

Udén och Willman (2004) beskriver att användbar litteratur kan gå till spillo om man inte 

söker i varje tillgänglig databas. Vi anser dock att det inte har påverkat vårt resultat att inte 

inkludera Social Sciences Citation Index, då alla artiklar i den databasen redan var 

inkluderade i vår studie. Att de inkluderade artiklarna var skrivna på engelska och att andra 

språk exkluderades kan ha gjort att viktiga data gått förlorade. Risker för feltolkning fanns 

även i översättningen från engelska till svenska, i de fall vi varit osäkra på ord har vi slagit 

upp dem i lexikon och på så vis minskat risken för felöversättningar. 

För att stärka trovärdigheten i vår studie har vi försökt att noggrant visa hur vi gått tillväga 

(jfr. Holloway & Wheeler, 2002, s. 254-255; Polit & Beck, 2004, s. 430). Polit och Beck 

(2004, s. 435) påtalar att forskare ska vara objektiva och neutrala när de läser och bearbetar 

data, vilket vi bedömer att vi varit. Till vår studie fann vi 12 kvalitativa och 12 kvantitativa 

artiklar. Eftersom vi inte har vana av att tolka och läsa tabeller och diagram som förekommer i 

kvantitativa artiklar, så finns risker för misstolkningar av data. Vi har dock, för att minimera 

riskerna för misstolkning, noggrant läst författarnas förklaringar till sina tabeller, och vi har 

sett att de kvalitativa studierna visar liknande resultat som de vi tolkat i de kvantitativa 

studierna. Vi inkluderade artiklar där det ingick annan vårdpersonal än de vi hade innefattat i 

våra inklusionskriterier. Det gick dock klart och tydligt att särskilja yrkeskategorierna i

studiernas resultat.

Validitet innebär att forskare undersöker vad de avsett att mäta (Polit & Beck, 2004, s.735). 

Genom de sökord vi formulerade så anser vi att vi försökt fått svar på våra frågor och att vi 

uppnått studiens syfte och bedömer att vår studie har god validitet. Genom att 

kvalitetsgranska artiklarna fastställde vi de funna artiklarnas kvalitet. Vi ville att de funna 

artiklarna skulle ha hög eller medelkvalitet. Eftersom vi inte har erfarenhet av att 

kvalitetsgranska artiklar risk för felbedömning. Vi valde att kvalitetsgranska artiklarna båda 

två, oberoende av varandra och anser att vi därigenom minskat risken för fel. De artiklar som 

representerar vårt resultat kommer från åtta olika länder. Vi värderar generaliserbarheten som 
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stor, i form av överförbarhet till områden som berör professionella möten med personer som 

lever med alkohol-/drogberoende, eftersom många studier beskriver brister inom detta område 

och behovet av utveckling. Holloway och Wheeler (2002 s. 252-253) samt Polit och Beck 

(2004, s. 719) menar att generaliserbarhet innebär att resultatet från en studies studiedeltagare

ska överföras till att gälla andra människor. 

Förslag till omvårdnadsinterventioner

Resultatet visade att sjuksköterskor ofta har negativa känslor och attityder i mötet med 

människor som lever med alkohol-/drogberoende. Fortfarande råder stigmatisering och en 

fördomsfull inställning. ”De får skylla sig själva, missbrukare kostar samhället en massa 

pengar och de stjäl platser för de riktigt sjuka patienterna” är några vanligt förekommande 

yttringar av vårdpersonal inom hälso- och sjukvård. Det behövs betydligt mer kunskap inom 

omvårdnad och behandling. Vårdpersonal måste medvetandegöras om att beroendet inte är 

något självvalt och att orsaker till varför en människa väljer att börja missbruka beror på ett 

flertal olika faktorer. Den gemensamma nämnaren är att ingen människa innerst inne njuter av 

att vara beroende. Ett beroende är alltid något väldigt plågsamt och smärtsamt. 

Konsekvenserna för den sjuke blir enorma, ofta står dennes liv på spel. Alkohol och 

drogberoende är än i dag ett stort tabu och de drabbade känner stor skuld och skam. Många 

väljer därför att först i ett sent skede söka hjälp. Vem som helst kan insjukna i alkohol- och

drogberoende, vilket innebär att frekvensen på screening måste öka eftersom studier visade att 

personer som vårdpersonal aldrig skulle ha anat levde med alkohol- eller drogberoende gjorde 

det. Ett tidigt ingripande i alkohol- och drogproblematik kan göra att människor löper mindre 

risk att utveckla ett beroende och bör därför angeläget av vårdpersonal att sträva efter. Enligt 

SBU-rapport 156/1 (2001) svarar kostnaderna för missbruk och beroende av alkohol samt 

narkotika för upp till åtta procent av länders BNP, vilket innebär en kostnad på uppemot 120 

miljarder per år i Sverige. Vi anser det därför vara av stor vikt att angripa problematiken 

snarast. Vårt resultat visar att studenter som fått föreläsningar och varit i kontakt med nyktra 

alkoholister fick en mer realistisk syn på dessa personers oförmåga att kontrollera 

alkoholkonsumtionen. Att låta människor som tillfrisknat komma till elever och vårdpersonal 

och prata om hur det är att leva med alkohol-/drogberoende skulle kunna öka förståelsen hos 

människor som arbetar, och ska arbeta inom vården. Att medvetandegöra problematiken kring 

bemötande av personer med alkohol-/drogberoende är viktigt. Detta kanske kan göras genom 

att låta forskare komma och ge föreläsningar på skolor, sjukhus och andra vårdinrättningar. 
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God omvårdnad och anpassad, individuell behandling för människor med alkohol- och 

drogberoende gynnar personen det gäller, dennes familj samt samhällsekonomin.

Slutsats

I svaren på samtliga frågeställningar framkom att det behövs mer utbildning. En bättre 

utbildning skulle kunna inge mer positiva känslor, medföra större förståelse och ge kunskap 

om hur vårdpersonal kan hjälpa människor som lever med alkohol-/drogberoende på ett 

adekvat sätt. Rassool (1993) beskriver att han trodde en förändring skulle ske i 

vårdutbildningar. Det är 15 år sedan och situationen ser likadan ut idag. Vi tror inte att brist 

på forskning är orsak till detta, snarare är det nog dags för samhället att ändra sin syn på 

människor som lever med alkohol-/drogproblem och genomföra en förändring så att studenter 

får en bättre grund att stå på inför mötet med människor som lever med beroendeproblematik.
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