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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Alkoholmissbrukare är en patientgrupp sjuksköterskor möter i det dagliga 

arbetet. Alkoholmissbruk leder till fysiska, psykiska och sociala problem. 

Sjuksköterskors attityder och kunskaper är av stor vikt för att bemöta och 

vårda patienter med ett alkoholmissbruk. 

Syfte: Att beskriva vilka faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd till att 

vårda patienter med alkoholmissbruk. 

Metod: Denna litteraturöversikt har grundats i vetenskapliga artiklar som 

har .bearbetats och analyserats. Översikten bygger på tre kvalitativa 

artiklar, sex kvantitativa artiklar samt en artikel som haft mixad metod. 

Resultat: Resultatet visar att sjuksköterskors attityder till att vårda 

alkoholmissbrukare är ambivalent. Sjuksköterskans attityder är kopplat till 

ålder, livserfarenheter, arbetslivserfarenheter samt vilken vårdavdelning 

sjuksköterskan arbetar på. Det framkommer hur sjuksköterskor efterlyser 

mer utbildning och kunskap för att ge alkoholmissbrukare adekvat vård. 

Diskussion: Bemötandet och vårdrelationen är av stor vikt för vårdandet av 

alkoholmissbrukare. Sjuksköterskorna är i behov av mer kunskap och 

utbildning för att attityderna till denna patientgrupp ska vara positiv. Det är 

av vikt att se personen bakom missbruket och att attityderna till 

missbrukarna överensstämmer med synen på alkoholmissbruk. Synen på 

alkoholmissbruket har genom tiderna förändrats, där alkoholmissbruket nu 

är klassat som en sjukdom, men stigmatiseringen av dessa personer fortgår. 

Nyckelord: Alkoholmissbruk, alkohol, sjuksköterskor, kunskap, attityder, erfarenheter, 

bemötande, utbildning 

 



  
 
 

 

Abstract 
 
Background: Alcohol users are a patient group of nurses meet in their daily work. 

Alcohol abuse leads to physical, mental and social problems. Nursing 

attitudes and knowledge are of great importance for the treatment and care 

of patients with alcohol abuse 

Aim: To describe what factors affect the nurses attitudes to care for patients 

with alcohol abuse. 

Method: This literature review has been based on scientific articles that have been 

processed and analyzed. The review is based on three qualitative articles, 

six quantitative articles and an article that had a mixed approach. 

Results: The result shows that the nurse's attitudes towards caring for alcohol users 

are ambivalent. Nursing attitudes are linked to age, life experiences, work 

experience, and the care department the nurse is working on. It appears 

how nurses call for more education and knowledge to provide adequate 

care to alcohol users. 

Discussion: The treatment and care relationship is of great importance for the care of 

alcohol users. Nurses are in need of more knowledge and education to 

ensure that the attitudes of this patient group are positive. It is important 

to see the person behind the abuse and that the attitudes of the addicts are 

consistent with the view of alcohol abuse. The view of alcohol abuse has 

changed over time, where alcohol abuse is now classified as a disease, but 

the stigmatization of these people continues. 

Keywords: Alcohol abuse, alcohol, nurses, knowledge, attitudes, experiences, 

treatment, education  
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Inledning 

Under vår tid som sjuksköterskestudenter har vi uppmärksammat hur attityder gentemot 

missbrukare får negativ inverkan på bemötandet, vilket talar emot den vård som idag skall 

bedrivas i Sverige. Då sjukvården skall bygga på respekt för alla människors lika värde och 

villkor, vill vi belysa den problematik vi som sjuksköterskestudenter stött på. Vi kommer i 

denna litteraturöversikt belysa vad det är som påverkar sjuksköterskor attityder till att vårda 

patienter med ett alkoholmissbruk. Genom detta hoppas vi på att det negativa bemötandet som 

vi stött på kan komma att ändras gentemot denna patientgrupp. 

 
Bakgrund 

Alkoholkonsumtionen i Sverige har de senaste åren minskat något, men är fortfarande högre 

än i början på 1900-talet (Socialstyrelsen, 2017). Mellan år 2007- 2016 minskade den totala 

konsumtionen alkohol per invånare med 8 %, men nästan 1 miljon svenskar anses ha en 

riskfylld alkoholkonsumtion och denna ökning gäller främst kvinnor och äldre män. 

     År 2004 utfördes det i Sverige en studie angående alkoholkonsumtionen bland den vuxna 

befolkningen med ett åldersspann mellan 17- 84 år (http://www.can.se/fakta/fragor-och-

svar/alkohol/#Hur-omfattande-ar-alkoholmissbruket-i-Sverige ). Studiens resultat visade att 

4,2 procent av den vuxna befolkningen var alkoholberoende och 1,7 procent hade ett 

alkoholmissbruk. Studien visade att det uppskattningsvis är 446 000 personer som lever med 

ett missbruk eller alkoholberoende och att det är vanligare bland män än kvinnor. De män 

som konsumerade stora mängder alkohol var oftast ensamstående och boende i stadsområden. 

När det gäller den kvinnliga delen storkonsumenter i studien visades det vara mer frekvent 

bland unga och ensamstående kvinnor, men även bland högutbildade kvinnor i storstäderna. 

Problematisk alkoholkonsumtion går att benämna på flera olika sätt, i denna 

litteraturöversikt kommer vi att använda begreppet alkoholmissbruk. Det finns olika begrepp 

som har olika kriterier. Ett av begreppen är missbruk och ett annat är substansberoende. År 

2014 utkom en ny diagnoshandbok för mentala störningar, DSM- 5, där bland annat 

substansberoende beskrivs. Begreppen missbruk och beroende har där blivit ersatt med ett 

gemensamt begrepp, substance use disorder, som till svenska översätts; 

substansbrukssyndrom (Socialstyrelsen, 2017). Kriterier för ett alkoholmissbruk enligt DSM- 

5 är att personen under en och samma tolvmånadersperiod uppvisat följande: att 

alkoholkonsumtionen upprepade gånger går ut över arbetet, skolan eller hemmet, upprepad 
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risk för fysisk skada såsom rattfylleri, upprepade problem med rättvisan, fortsatt hög 

konsumtion av alkohol trots återkommande sociala problem.  

Alkoholens fysiska, psykiska och sociala påverkan 

Personer med ett alkoholmissbruk har sämre fysisk och psykisk hälsa än övriga befolkningen 

(Thurang, 2012). Kvinnor anses ha en större risk att utveckla alkoholrelaterade fysiska och 

psykiska sjukdomar. Anledningen till detta anses vara kroppskonstitutionen då kvinnans 

kropp i genomsnitt har en lägre kroppsvikt samt en mindre mängd kroppsvätska. Alkohol är 

den substans som ansvarar för den största kroppslig inverkan på människokroppen (Montoya, 

2013). Alkoholmissbruket är förknippat med hög mortalitet och leder till både individuella 

och samhälleliga negativa följder. Socialstyrelsen (2017) redovisar 2016 års statistik över 

alkoholrelaterade dödsfall, 1475 män och 445 kvinnor. Men denna statistik innefattar inte de 

fall där alkoholen kan ha haft en betydelse, som exempelvis vid en olycka . 

Alkoholen har fysiska effekter på foster, lever, hjärna, hjärta, immunsystemet samt 

bukspottskörteln (Montoya, 2013). Även risken för cancer ökar. Detta påvisas även i en studie 

av Clayton, Rolland och Bosanquet (2015) där de vanligaste organen och kroppsområden att 

drabbas av cancer är mun, hals, strupe, tarm och bröst. Alkoholen kan även orsaka en mängd 

andra sjukdomar såsom lever och njursjukdomar, akut och kronisk pankreatit, hjärtsjukdom, 

högt blodtryck, depression och stroke. Leversjukdomar samt dödsfall av levercirros är 

följaktligen höga. Alkoholen orsakar störningar som kan ha långvariga konsekvenser, genom 

att ändra och påverka hjärnans funktion (Montoya, 2013). När hjärnans funktion påverkas ger 

det en rad andra fysiska konsekvenser. Alkohol stör de olika signaler som integrerar i 

kroppsfunktioner såsom andning, muskelrörelser och den kognitiva funktionen. I hjärnan 

finns det olika neurotransmittorer, det vill säga olika kemikalier. Neurotransmittorernas 

uppgift är att snabba upp och att sakta ned processer, för att skapa stabilitet. Alkoholen skadar 

och påverkar funktionen mellan hjärnan och neurotransmittorerna. Akut alkoholintag kan 

orsaka svaga neurotransmittorers reläer som i sin tu orsakar dåsighet, beteendeförändringar, 

depression, minnesförlust, aggression samt epileptiska anfall (Montoya, 2013). Vid en mindre 

intagen mängd alkohol stimuleras hjärnans belöningssystem, vilket ger en stimulerande 

känsla som kan bidra till ett fortsatt intag av alkohol (https://www.1177.se/Stockholm/Fakta-

och-rad/Sjukdomar/Alkoholberoende/). 

Clayton, Rolland och Bosanquet (2015) menar att alkoholkonsumtionen är starkt förknippad 

med sociala och ekonomiska konsekvenser som ökad brottslighet, våld i hemmet samt att det 

skapar ett antisocialt beteende. Även Harrington- Dobinsson & Blows (2007) påvisar hur ett 
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alkoholberoende kan skada familj relationer, där speciellt barnen i familjen tar skada. Men 

även samhälleliga företeelser såsom trafikolyckor, våld i nära relationer och alkoholrelaterade 

brott.  

Thurang (2012) beskriver hur alkoholmissbrukare utsätts för ett stigmatiserande i 

samhället. Detta innebär att missbrukarna blir nedvärderade, diskrimineras och utsätts för ett 

utanförskap för sitt missbruk, ett missbruk som i samhället inte är socialt accepterat. Känslan 

av stigmatisering är högre hos kvinnor än hos män, detta på grund av omgivningens syn på 

den kvinnliga rollen. En kvinna anses olämplig och okvinnlig i sitt missbruk. Trots detta 

tenderar båda könen att känna av denna stigmatisering. 

Patienter som har en missbruksproblematik har ofta ett lidande i form av ångest, skam och 

ensamhet som i sin tur leder till en känsla av utanförskap från samhället och andra människor 

(Wiklund, 2008). Känslan av ensamhet kan leda till att personerna inte ser någon mening med 

livet och missbruket blir då det enda som ger en känsla av tillhörighet. En känsla av eufori 

och tillfredsställelse uppkommer. När tillståndet upphör och alkoholen försvinner ur kroppen 

uppkommer ett starkt begär efter ytterligare alkohol, en så kallad abstinens, vilket 

kännetecknas av skakningar, svettningar, illamående, oro och sömnsvårigheter. För att häva 

abstinens känslan och att återfå en känsla av eufori, konsumeras alkoholen återigen. Att leva i 

ett missbruk kan liknas en flykt från ett liv i kaos och meningslöshet.  

Missbruk ses som en sjukdom samtidigt som det kan ses som ett psykiskt lidande och en 

existentiell orolighet (Mueller, Degen, Petitjean, Wiesbeck,  & Walter, 2009). Psykisk ohälsa 

och alkoholmissbruk är på många sätt kopplat till varann. Ångest, självmordstankar och 

depression är något mycket vanligt bland alkoholmissbrukare. Hälften av alla suicid fall i 

Sverige är alkoholrelaterade (http://www.iq.se/sv/fakta-om-alkohol/alkohol-och-

sjukdomar).  Det finns dock skillnader mellan kvinnor och män gällande psykisk ohälsa, där 

depression bland kvinnor är vanligare än oss män, dock visar siffror från 

folkhälsomyndigheten att suicid är vanligare bland män (Mueller et al., 2009; 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/sok/?q=suicid+alkoholmissbrukare ). Kvinnor 

uppvisar en större ångestproblematik och upplevs ha en lägre självkänsla än män. Psykisk 

ohälsa och depression kan vara ett resultat av  utanförskap och ett självförakt som 

alkoholmissbruket kan förorsaka (Mueller et al., 2009). 
Det finns olika perspektiv på alkoholmissbruk (Thurang, 2012). Skall alkoholmissbruket 

ses som en sjukdom eller handlar det om en svag moralisk karaktär? Det går att dela in 

perspektiven i en essentialism det vill säga en filosofisk teori som ser på alkoholmissbruket 

såsom en sjukdom och ett social konstruktiv synsätt. Ett annat är den neurofysiologiska, 

vilket visar alkoholens påverkan på hjärnan. Det sociala konstruktiva synsättet handlar om 
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alkoholmissbruket som något sociokulturellt, moraliskt och historiskt betingat, det vill säg 

det är något föränderligt bara viljan och en god moral finns.  
Problematiseringen av missbruket i Sverige har historiskt sett inte berott på 

alkoholkonsumtionens mönster (Prestjan, 2004). Problematiseringen skedde istället i takt 

med att samhället framskred socialt och rationalistiskt. Människans moral och självkontroll 

blev den fundamentala ordningen i samhället. Det vill säga den enskilda människan bar 

ansvar för sitt leverne och det var människans brist på moral som låg till grund till hens 

alkoholmissbruk.  Den historiska processen fortlöpte vilket ledde till att synen på 

alkoholmissbruket blev medikaliserat. Synen på alkoholmissbruket ändrades från att ses som 

moraliskt betingat till att accepteras som en sjukdom, vilket det fortfarande idag anses vara.  

 

Bemötande i vården 

Sveriges sjukvård bygger på en individanpassad vård där varje individ skall mötas med 

respekt där autonomin är företrädande.. Detta beskrivs tydligt i de första paragraferna inom 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 
1 § Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela     

befolkningen. 
Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda 

människans   värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges 

företräde till vården. 
2 § Hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. 

Sjuksköterskans huvudansvar i vården är att främja hälsa, välbefinnande och lindra lidande 

(Socialstyrelsen, 2017). För att detta skall kunna utföras i praktiken är bemötandets av stor 

vikt. Kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor beskriver att omvårdnad skall bedrivas med 

respekt för allas lika värde, hänsyn till olika värderingar, trosuppfattningar, autonomi samt 

värdighet och integritet. 

Swensson- Britt, Carrougher, Martin & Brackley (2000) belyser vikten av ett positivt och 

icke-dömande bemötande som skapar en bättre relation gentemot patienten. Detta leder till att 

patienten känner tillit och förtroende för sjukvårdspersonalen, som i sin tur leder till att 

patienten vågar öppna upp och prata om sina problem. Även McCullum, Mikocka- Walus, 

Gaughwin, Andrews & Turnbull (2015) talar om patientens upplevelse av bemötandet. Får 

patienten ett bra bemötande där respekt, omtanke, engagemang och medkänsla ligger till 

grund, så bidrar detta till att känslan av skuld och skam minskar, detta kan få personen att 

vilja förändra sin situation. 
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När det gäller vården av personer med ett alkoholmissbruk är ett empatiskt bemötande 

viktigt (Thurang, 2012). Ett bra bemötande innebär att se var individ för den autentiska person 

den är och att patientens autonomi blir respekterad. En god relation mellan patient och 

sjuksköterskan påverkar patientens vilja till vård och stöd. Det har även visat sig att en 

negativ vårdrelation och ett negativt bemötande får den alkoholmissbrukande personen att 

avsluta behandlingen i förtid. 

I en Australiensk studie framgick det att alkoholmissbrukare upplever ett missnöje mot 

vårdpersonal på allmänna avdelningar (McCallum et. al., 2015). Vårdpersonalen ansågs sakna 

förståelse och kunskap om alkoholmissbruk. Missbrukare hade en önskan om att vårdas på 

specialistmottagningar med inriktning på alkoholmissbruk, detta på grund av att de inte kände 

sig accepterade på de allmänna avdelningarna. I studien framkom det även att missbrukarna 

kände sig förbisedda, då personalen förminskade symtom som smärta och ångest. Vilket ledde 

till att vårdpersonalen inte gav den rekommenderade dosen av exempelvis opioider och 

sedativa medel, på grund av beroendeproblematiken. Alkoholmissbrukare upplever negativa 

attityder mot dem både inom vården, men även allmänt i samhället (McCallum et al., 2015;  

Odland Kvamme, Asplund & Neergaard Bjerke, 2015).  

De konsekvenser som uppkommer vid ett negativt bemötande och med dåliga attityder kan 

vara att den missbrukande personen blir konfrontativ (Monks, Topping & Newell, 2012). 

Missbrukarna ansåg att sjuksköterskorna saknade kunskap inom missbruksproblematik vilket 

gav dem möjlighet att manipulera personalen till att få sin vilja igenom. Exempelvis till att få 

narkotikaklassade läkemedel.  

 

Genus  

Utifrån genusperspektivet kan man se alkoholmissbruket på olika sätt (Thurang, 2012). 

Männen menade att de som alkoholmissbrukare kände sig begränsade i sitt vardagliga liv. 

Detta innebar att de var svårt för dem att uppnå sina drömmar och livsmål. Männen i studien 

upplevde missbruket som en konflikt med sina egna och andras värderingar. De förklarade 

sina vardag som riskfylld och kände sig som en besvikelse för sig själva och sin omgivning. 

Det framkom tre återkommande teman i samband med det manliga könet och -

alkoholmissbruk; att vara begränsad, att leva ett oförenligt liv och sättet att hantera livet.  

Att leva med begränsningar som man, sammankopplas med att vara inkapslad, det vill säga 

vara fånge i ett begär till alkohol. Men att vara inkapslad menades även att vara segregerad 

från andra människor och den personliga utvecklingen begränsades. Det oförenliga livet 
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handlade om att leva ett liv som inte överensstämmer med sina egna och andras värderingar 

och de kände sig även besvärliga inför andra. Begreppet att hantera livet präglades utav att 

vara aktiv och att vara kontrollerad. Att vara aktiv handlade om att aktivt arbeta med känslor 

som ångest, rastlöshet, tristess och suget efter alkohol och kontrollen innebar att själv kunna 

bestämma när alkoholen skall konsumeras.  

Kvinnor som lever i ett alkoholmissbruk upplevde en oförmåga att anpassa sig både till 

personliga och sociala normer (Thurang, 2012). Kvinnorna lever ett liv i skam med låg social 

rang och en känsla av att vara en börda för sina nära och kära. För att kunna hantera sin 

livssituation hittar kvinnorna olika strategier som kännetecknar ett “normalt” feminint liv, att 

upprätthålla en fasad, vilket kan vara ett rent hem eller vara en bra anställd. 

Det framkom fyra olika teman i samband med den kvinnliga alkoholmissbrukaren: Instabilt 

själv, ambivalens, själviakttagande och försök till att agera normalt. Alla dessa var kopplade 

till känslor som välbefinnande och lidande. Ett instabilt själv beskrivs som en obalans mellan 

hängivenhet och självkontroll och det sker snabba förändringar i personligheten. Kvinnorna 

upplevde det instabila självet som förvirrande vilket i sin tur skapade en osäkerhet hos 

kvinnan. Ambivalens kan beskrivas som en kamp där kvinnan slits mellan begäret till 

alkoholen och sina egna moraliska värdesystem. Kvinnorna känner vikten av att ses som 

respektabel inför omvärlden, detta är något som upplevs svårt i ett beroendetillstånd. 

Beroendet får kvinnan att känna mindre självrespekt, självkänsla och tilltro till sig själv. 

Kvinnorna upplever en stor grad av stigmatisering från samhället vilket inte är lika påtagligt 

bland männen, detta på grund utav att kvinnorna ses som mindre feminina när de har ett 

alkoholmissbruk. Själviakttagande kännetecknas av självanklagelser och nedvärderingar som 

i sin tur skapade ångestkänslor. Strategierna för att agera normalt och leva upp till sina egna 

och andras förväntningar byggdes upp med hjälp av att upprätthålla olika fasader.  

 

Problemformulering 

Alkoholmissbruk är något mer frekvent i dagens samhälle i jämförelse mot början av 1900- 

talet. Missbruksproblematiken är inte längre bara utbrett bland en viss grupp människor, utan 

finns i alla klasser och sociala rum. Alkoholmissbruk är något som blir allt mer vanligt inom 

de olika vårdkontexterna, vilket vi själva fått uppleva på våra VFU-placeringar. Att vården 

och bemötandet skall vara på lika villkor för alla är något som finns beskrivet i lagar och 

förordningar samt något som betonas i sjuksköterskeutbildningen. Att belysa vilka faktorer 
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som påverkar sjuksköterskors attityder till att vårda individer med ett alkoholmissbruk är av 

vikt då sjuksköterskan möter denna patientgrupp på olika avdelningar och inrättningar. 

 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar sjuksköterskors attityder till att vårda 

alkoholmissbrukare. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Författarna har utifrån denna studie valt att utgå från Phil Barkers tidvattenmodell i 

resultatdiskussionen. Tidvattenmodellen är ett filosofiskt tillvägagångssätt för att utveckla en 

individs mentala hälsa och att utveckla en genuin mentalvård. Tidvattenmodellen utgår från 

fyra olika antagande; terapeutiska omvårdnaden, erfarenhet av psykisk ohälsa, den 

professionella och den vårdande samt upplevelsen utav psykisk sjukdom. Den terapeutiska 

omvårdnaden är en utvecklande, interaktiv och mänsklig aktivitet som inriktar sig på den 

framtida utvecklingen av individen. Erfarenheter av psykisk ohälsa handlar om personen egna 

erfarenheter i samband med psykisk ohälsa. Den professionella och den vårdande grundar sig 

på ömsesidig respekt från vårdtagare och vårdgivare. Upplevelsen av psykisk sjukdom handlar 

om olika psykiska problem i det vardagliga livet (Barker & Barker- Buchanan- Barker, 2005). 

Att leva med ohälsa kan göra att en människa förlorar sin självkänsla och sjuksköterskans 

uppgift blir att engagera sig och vara en möjliggörare för att hjälpa människor att fatta val 

som styr dem genom sina nuvarande levnadsproblem. För att kunna ta tag i sitt missbruk är 

det viktigt att personalen ger positiv respons till patienten samt att vikten läggs på 

motiverande samtal (Wiklund Gustin & Lindwall, 2013). För att göra detta kan 

sjuksköterskan ta stöd av tidvattenmodellen som fokuserar på empowerment (bemyndigande) 

och människans livsberättelse, hur patienten själv tolkar sin situation. Sjuksköterskan kan 

utifrån livsberättelse skapa sig en uppfattning om hur patientens ser på sin situation och 

upprätta en vårdplanering där efter. Patientens livsberättelse är enligt Barker (2001) hjärtat i 

empowerment. Empowerment bestäms utifrån patienten och dennes levda erfarenheter och 

personliga uppfattningar.  

En vägledande princip som enligt Wiklund, Gustin & Lindwall (2013) är central handlar 

om att sjuksköterskan måste göra det som i det mesta akuta skedet kan underlätta människans 

livskris. Genom detta skapas en chans för människan att växa och utvecklas i mötet med 
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lidandet. För att mötet med patienten ska bli så bra som möjligt är det viktigt att 

sjuksköterskan vågar ifrågasätta, närma sig och visa omsorg till personer i kris. Fokus ska 

vara på den själsliga omvårdande, det vill säga hur människan kan utvecklas och växa, lära 

sig leva med sina begränsningar.  

Barker & Barker- Buchanan- Barker (2005) menar att en människas resa liknar en ocean av 

erfarenheter och utveckling av sjukdom och hälsa. Resan kan ses som en likhet med ett skepp 

som seglar över oceanen med stormar av livskriser där människan upplevs nära ett 

sammanbrott med tillstånd av att drunkna, att hen tagit sig vatten över huvudet. Människans 

levda erfarenhet sprids som ringar på vattnet och människan är sin egen livsberättelse. 

Erfarenheter som människan har med sig spelar en stor roll i hur de drabbas och hur 

återhämtningen kommer se ut. 

För att kunna ta sig ur denna kris kan människan behöva en så kallad fristad, där ingen 

dömer eller kritiserar (Barker & Barker- Buchanan- Barker, 2005). När krisen lagt sig och 

skeppet blivit intakt kan skeppet segla vidare och människan kan då börja sin återhämtning. 

Tidvattenmodellen skildrar tre olika erfarenhetsområden som formar människans upplevelse 

av sig själv, andra och världen. Erfarenhetsområdet självet utgår från hur människan ser på 

sitt inre och hur tidigare erfarenheter och känslor bearbetas. Erfarenhetsområdet andra 

handlar om erfarenheter som människan har av samspel till andra. Genom erfarenhetsområdet 

världen skildras hur människan presenterar sig i livet, där hens upplevelser av ångest, trauma 

eller sjukdom behöver bekräftas av andra människor. 

Barker (2001) menar också att människan omvårdnad inte varken tillhör någon privat eller 

offentlig vårdinsats utan att de flyter samman på samma sätt som människans natur är 

skiftande. Tidvattenmodellen betonar vikten av sjuksköterskans delaktighet och ett 

professionellt bemötande i omvårdnaden. Barker (2001) benämner denna relation som vägen 

mot återhämtning. Detta är det gemensamma målet för både sjuksköterskan och patienten 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2013). 

 

Metod 

Studien bygger på en litteraturöversikt, vilket innebär att studien har gjorts som en 

sammanställning på redan befintlig forskning (Friberg, 2017). En litteraturöversikt är ett 

systematiskt arbete, där noggrannhet och detaljerad redovisning är en förutsättning. Genom 

att samla artiklar och noggrant granska dessa kan författarna utifrån dessa skapa ett resultat.  
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Datainsamling och urval 
De vetenskapliga artiklar som framkommer i denna litteraturöversikt är hämtade ur 

databaserna Cinahl Complete och PubMed. Från dessa databaser fick vi sammanlagt 433 

träffar varav 34 abstract blev lästa. Från databasen Cinahl Complete användes sju 

resultatartiklar och i databasen PubMed användes tre resultatartiklar. Dessa databaser valdes 

då de innehåller ett brett sortiment av vårdvetenskapliga studier som bedömdes vara relevanta 

till vårt syfte. De sökord som använts är; Nurse/nursing/nurses, Alcohol abuse, toward , 

knowledge, experience, nursing staff, self-rated qualifications, attitudes, alcohol and 

alcoholism. De sökningar som har gjort har både varit ämnes sökningar men även fritext 

sökningar. Ämnes sökningarna har  med hjälp av MeSH och CINAHL subject headings 

kunnat översätta svenska sökord till engelska. De begränsningar som använts är peer-

reviewed, vilket innebär att artiklarna är granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

(Friberg, 2017). Ytterligare begränsningar var ett årspann från 2000-2018, etiskt granskade 

samt att artiklarna var på engelska. Huvudsakligen har söktekniken AND använts, men även 

OR. En manuell sökning skedde på Brenda Happell och Chartine Taylor, 2001, då vi hittade 

denna i en annan studerad och utvald artikel. De artiklar som inkluderats i denna 

litteraturöversikt redovisas som en matris i bilaga 2. 

Det första steget till att hitta artiklar var att först läsa artikelns titel samt abstract. Detta 

gjorde författarna var för sig och sedan tillsammans för att se att om vi uppfattat innehållet 

likvärdigt. Ansågs dessa svara mot och haft relevans för syftet, så valde vi att läsa hela 

artikeln. Var artikeln då fortfarande relevant till vårt syfte valde vi att inkludera artikeln i vårt 

resultat. Artiklarna har handlat om sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med ett 

alkoholmissbruk. För att få en så brett resultat som möjligt har vi inte tagit någon hänsyn till 

kön, land eller vårdkontext. De artiklar som använts har varit både kvalitativa, kvantitativa 

samt en mixad. Detta för att få en bredare översikt. 

 

Dataanalys 

Artiklarna i denna studie har gemensamt läst och diskuteras av båda författarna ett flertal 

gånger för att få en större förståelse och inblick av innehållet och en sammanställande 

beskrivning utfördes enligt Friberg (2017). Efter detta har sedan sökts efter likheter och 

skillnader mellan artiklarna. Då vi valt ut artiklarna som var relevanta märkte vi upp dess 

genom olika färgkoder. De teman vi fann var; erfarenheternas betydelse  och kunskap och 

utbildning. Utifrån dessa fann vi även underteman såsom; arbetslivserfarenheter, erfarenheter 
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av eget alkoholbruk och attitydernas skillnader kopplat till ålder. Det artiklarna vars resultat 

pekade på utbildning märkte vi med en gul färgpenna och de artiklarna vars resultat pekade på 

erfarenheternas betydelse märktes med en rosa färgpenna. De artiklarna som handlade om 

erfarenheternas betydelse delades sedan in i underteman, det vill säga; arbetslivserfarenheter, 

erfarenheter av eget alkoholbruk och attityder kopplat till ålder. Dessa rubriker och 

underrubriker har sedan formats till det befintliga resultatet i litteraturöversikten.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Det grundläggande i litteraturstudier är att det bör värnas om autonomi, integritet samt 

människans lika värde (Henricson, 2012). Vi har med noggrannhet valt ut de studier som vi 

använt oss utav i denna litteraturöversikt. Studierna har varit etiskt granskade, där deltagarna i 

studierna varit informerade, har gett sitt godkännande till att medverka samt att deltagarnas 

anonymitet bejakades. Studierna har även översatts så noggrant som möjligt. 

Sandman & Kjellström (2013) beskriver vikten av ett etiskt förhållningssätt, detta är något 

som även framkommer i Belmonterapporten. Det vill säga att det finns tre övergripande 

principer som är grundläggande i forskning för att värna om det etiska; att göra gott, att ha 

respekt för den enskilda personen samt rättviseprincipen. 

Vi har en förförståelse för detta ämne, vilket ses som oundvikligt. Förförståelsen vi själva 

bär på är att alkoholmissbrukare blir negativt bemötta och att sjuksköterskorna har negativa 

attityder till att vårda denna patientgrupp. Då vi önskar ett så rättvist och sanningsenligt 

resultat kommer vi i bästa mån att utelämna vår egen förförståelse och våra fördomar. Vi 

kommer att bejaka alla resultat och inte exkluderar något trots ett resultat som pekar mot en 

förförståelse. 

 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturöversikt har utformats till två olika teman; Erfarenhetens betydelse 

med underteman som; arbetslivserfarenheter, erfarenheter av eget alkoholbruk samt 

attitydernas skillnader kopplat till åldern. Det andra temat som utformades var kunskap och 

utbildning.  
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Erfarenheternas betydelse 

Arbetslivserfarenheter 

Analysen visar att sjuksköterskans arbetslivserfarenhet påverkar attityder och föreställningar 

kring vården av alkoholmissbrukare. 

I en studie av Bittencourt och De Vargas (2014) undersöktes vid olika vårdavdelningar i 

Brasilien vad som påverkad attityderna. Resultatet påvisar en signifikant skillnad mellan 

sjuksköterskornas attityder i olika vårdkontexter. De sjuksköterskor som arbetade på 

specialiserade avdelningar inriktade mot missbruk eller psykisk ohälsa hade en mer positiv 

attityd och föreställning om att vårda personer med ett missbruk. Resultatet visade även att de 

sjuksköterskor med mest erfarenhet hade en signifikant positiv attityd än det sjuksköterskor 

som arbetat under en kortare period. Sjuksköterskor på de specialiserade avdelningarna hade 

en neutral inställning till alkohol, medans sjuksköterskor på andra avdelningar såsom akuten, 

primärvårds avdelningar var mer negativ inställda.  

I en studie som utförts i  Storbritannien visade de sig även hur det fanns institutionella 

skillnader i attityder (Iqbal, McCambridge, Edgar, Young och Shorter, 2015). Sjuksköterskor 

som arbetade inom missbruksvård eller inom psykiatrin rapporterades ha högre nivåer av roll 

tillräcklighet i jämförelse med de som jobbade inom akutvården. De sjuksköterskor som 

arbetade inom missbruksvård hade högre motivation och tillfredsställelse av att arbeta med 

alkoholmissbrukare. De hade större erfarenheter, mer support från andra professioner och en 

bredare utbildning, vilket ledde till en känsla av trygghet och säkerhet i arbetet.  

Willaing och Ladelund (2005) jämförde sjuksköterskor från tre olika avdelningar; 

medicinsk, kirurgisk och psykiatrisk avdelning. De sjuksköterskor som arbetade inom 

psykiatrin kände sig kunniga och var mer kvalificerade än resterande sjuksköterske grupper. 

Utmärkande för sjuksköterskorna på de kirurgiska avdelningarna var att attityderna till att 

vårda dessa patienter inte ansågs ligga i deras vardagliga arbete och ansvarsområde, vilket 

resulterade i att kunskaper inom detta ämne ansågs vara överflödigt.  

Ortega och Ventura (2013) påvisar en komplexitet av att vårda alkoholmissbrukare. 

Sjuksköterskorna i denna studie upplevde svårigheter att vårda dessa patienter samt att de 

kände sig psykologiskt oförberedda i mötet med patienten. Även en osäkerhet gällande 

medicinering och behandling fanns. I det första mötet var sjuksköterskorna rädda och osäkra 

då de uppfattade missbrukarna som oberäkneliga. Vården av missbrukare innebar en större 

arbetsbelastning och de upplevde att de var tvungna att anpassa vården i en större 

utsträckning. Resultatet påvisade hur sjuksköterskorna kände en rädsla till att vårda 
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alkoholmissbrukare då deras uppträdande ansågs vara oberäkneligt och impulsivt. Det 

uppstod en värdekonflikt då en sjuksköterska förväntas känna solidaritet och medkänsla med 

patienten men detta var något sjuksköterskorna själva kände att de inte kunde infria. De kände 

sig frustrerade och arga över situationen, för att kunna ge dessa patienter samma stöd och vård 

som andra patienter anser sjuksköterskan att det behövs mer hjälp och information från andra 

professioner som har en större kunskap inom området. Sjuksköterskorna såg sig själva i en 

svår situation som orsakade stress och hög arbetsbelastning vilket ledde till attityderna blev 

negativa mot denna patientgrupp. 

 

Erfarenheter av eget alkoholbruk 

Det finns olika inslag som påverkar sjuksköterskans attityder gentemot alkohol och 

alkoholmissbruk. Detta understryker De Vargas & Villar Luis (2008) i sin studie. 

Sjuksköterskor som själva konsumerar alkohol har en mer positiv inställning till alkohol, men 

studien påpekar även att de negativa aspekterna såsom att överkonsumera alkohol vägde upp 

jämfört med de positiva aspekterna. De sjuksköterskor som hade de mest negativa attityderna 

mot alkohol var de sjuksköterskor som inte konsumerade alkohol överhuvudtaget. Även 

Crothers & Dorrian (2011) fann signifikanta skillnader till hur attityden till alkoholbruk är 

mer positiv i samband med att sjuksköterskorna själva konsumerade alkohol. 

Lock, Caner, Lamont och Bond (2001) påvisar även dem hur sjuksköterskornas egen 

alkoholkonsumtion påverkar synen och attityden till alkohol. Trots att de flesta studier visar 

på att den egna alkoholkonsumtionen har betydelse för attityden så har en studie som utförts i 

England inte hittat några signifikanta skillnader mellan attityderna av de sjuksköterskor som 

själva brukade alkohol och de som inte gjorde det (Iqbal et al., 2015). 

 

Attityder kopplat till ålder  

Ett annat inslag som spelar in i sjuksköterskans attityder gentemot alkohol och alkohol 

missbruk är sjuksköterskornas ålder. I en studie i Australien undersöktes det hur 

sjuksköterskor upplever det att vårda patienter med ett alkoholmissbruk och deras attityder 

gentemot alkoholmissbrukare (Crothers & Dorrian, 2011). Denna patientgrupp möter 

sjuksköterskan idag i allt större utsträckning, både i akutvård och i primärvården. Utifrån 

studiens resultat ses en skillnad mellan de olika åldersgrupperna. Det gick att uttyda att de 

äldre sjuksköterskorna uppfattade alkoholism som en sjukdom och att en pessimistisk attityd 

mot dessa inte är det bästa. Studien problematiserar synen på alkoholmissbruk, inte bara 
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negativa attityderna gentemot missbrukarna som finns utbrett bland olika samhällen, utan att 

det även finns beläget inne bland avdelningarna. Men resultatet av studien visade dock i 

motsats till förväntningarna att sjuksköterskorna hade en ganska neutral syn till att vårda 

patienter med ett alkoholmissbruk. Studien visade även hur sjuksköterskornas personliga 

erfarenheter spelade in. Erfarenheterna påverkade sjuksköterskornas syn och attityder 

gentemot dessa patienter. 

Attityder kopplat till kunskap och utbildning   

Något som genomgående är återkommande i denna litteraturöversikt är att det saknas kunskap 

och utbildning för att sjuksköterskorna ska känna sig trygga i vårdandet av 

alkoholmissbrukare.  

I en studie av Lock et al., (2001) visade resultatet hur sjuksköterskornas roll i vårdandet av 

alkoholmissbrukare upplevdes problematik. Ämnet beskrivs som laddat och svårt att prata 

om, detta på grund av att sjuksköterskorna ansåg att de saknade kunskap och utbildning inom 

området.  

I en artikel av Owens, Gilmore & Pirmohamed (2000) kunde man även här se hur kunskap 

och utbildning inom området var något som efterfrågades. Sjuksköterskorna i studien visade 

sig tro sig äga mer kunskap inom ämnet än vad resultatet redovisade. Detta resulterade i att en 

stor del av sjuksköterskorna välkomnade ytterligare utbildning. Hur attityderna förändras i 

och med olika grader av utbildning inom området går tydligt att se i studien av Duncan, 

Raistrick, Gillian, Tober, Sally och Unsworth (2015). I studien visade det sig att 

sjuksköterskor med positiva attityder hade erhållit mer utbildning om alkoholanvändning och 

alkoholmissbruk. 

I en studie gjord av Iqbal et al., (2015) visade resultatet hur sjuksköterskor inom 

missbruksvård samt psykiatrisk vård hade signifikant mer kunskap och utbildning och därmed 

positivare attityder gentemot att vårda missbrukare. Dock var sjuksköterskor på alla 

avdelningar intresserade och kände ett behov av mer utbildning och kunskap.  

Happell och Taylor (2000) har i sin studie redovisat ett resultat som handlar om hur 

allmänsjuksköterskor upplever sig själva gällande attityd, kunskap och självförtroende av att 

vårda patienter med ett alkoholmissbruk. Sjuksköterskorna delades in i två olika grupper, en 

grupp som fått rådgivning av en enhet inriktad på alkohol och drogrelaterade problem samt en 

grupp som inte tagit denna hjälp. Resultatet visade inte på någon signifikant skillnad mellan 

grupperna men båda grupperna hade en positiv attityd samt önskade mer kunskap inom 

området. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Syftet i denna litteraturöversikt var att identifiera sjuksköterskors attityder till att vårda 

patienter med ett alkoholmissbruk samt vilka faktorer som påverkar attityderna. 

Det begränsningar som i ett tidigt skede bestämdes till denna litteraturöversikt var : att 

undersöka sjuksköterskornas attityder, att vårda alkoholmissbrukare och att artiklarna skulle 

vara i en tidsintervall från år 2013 till 2018, detta för att vi ville ha relevant och aktuell 

forskning. Forsberg & Wengström (2015) beskriver hur vetenskapliga artiklarna bör vara tre 

till fem år gamla detta på grund av att inkludera den senaste forskningen, på grund av detta 

ville vi ha en tidsintervall på en fem år. Denna avgränsning gjorde det tyvärr svårt att hitta 

resultat kopplat till syftet, så tidsintervallen ändrades till år 2000- 2018. Detta anser 

författaren vara problematiskt, då den senaste forskningen är av stor vikt för 

litteraturöversikten. En av sökningarna gjordes med en tidsintervall på år 2000-2001 för att 

hitta en specifik artikel som vi utifrån en annan litteraturstudie ansågs vara relevant till syftet. 

Utav de tio artiklarna som användes i resultatet var sex artiklar kvantitativa, tre stycken var 

kvalitativa och en artikel var av mixad metod. Varför de flesta artiklar var kvantitativa, anser 

vi beror på att den kvantitativa metoden beskriver “hur mycket” eller hur “stor andel”, medans 

den kvalitativa metoden tar upp frågor såsom “vad” och “hur”. Då vi ville belysa hur de olika 

attityderna såg ut, det vill säga var det negativa eller positiva attityder, så är den kvantitativa 

metoden den som läser av informationen på ett mer överskådligt sätt. Dock tyckte vi de 

kvalitativa artiklarna var av mer intresse då deltagarna sätter ord på sina känslor och 

upplevelser.   

Artiklarna vi fann kom från Sydamerika, Australien, Storbritannien och Irland. Detta var 

inte något vi hade begränsat oss till, utan det var något som vi uppmärksammade och ansåg 

vara intressant. Detta tyder på att det bedrivs forskning om alkoholmissbruk i dessa länder, 

vilket får författarna att fundera över vad det är som gör att just dessa länder forskar kring 

ämnet. Frågor som väcks är om alkoholmissbruket är mer utbrett i dessa länder eller om det 

handlar om andra kulturella aspekter? Det hade dock varit en fördel att ha artiklar från fler 

länder då detta skulle ha gett en mer världsomspännande överblick. Då Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle är det intressant att se hur attityderna hos sjuksköterskorna ser ut 

bland andra kulturer. Det hade även för oss varit intressant att se hur attityderna gentemot 
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alkoholmissbruket ser ut i Sverige. Detta är något vi eftersöket, men något vi inte funnit. Utav 

de databaser vi använt oss utav var Cinahl Complete den som gav oss mest resultat kopplat till 

vårt syfte. Den andra databasen som användes var PubMed, att vi inte fann mer resultat på 

denna databas kan grunda sig i  att PubMed är en databas som främst är inriktad på medicinsk 

vetenskap och inte på det vårdvetenskapliga. Sökningar gjordes även i andra databaser såsom 

Nursing & Allied Health Database och Academic Search Complete, men i dessa hittades dock 

inga relevanta artiklar för vårt syfte. Sökningarna som gjordes blev till största del gjorde med 

fritextsökningar, då frisökningarna gav oss fler relevanta artiklar. Vi anser dock att det hade 

varit till vår fördel om artiklarna hittades med hjälp av ämnessökningar, då det hade varit 

tidssparande. Förförståelse är något som är oundvikligt. När vi började denna 

kandidatexamensuppsats satte vi oss ned och diskuterade vår förförståelse kring detta ämne. 

Då vi båda hade tidigare erfarenheter och förförståelse var det av stor vikt att redan från 

början bortse från dessa. Det har dock funnits tillfällen då våra egna tankar och erfarenheter 

har speglats under processen, men vi har då fått ta ett steg tillbaka och reflektera över detta. 

Trots insikten av vår förförståelse i ämnet pekar resultatet på att vår förförståelse var 

likvärdigt med resultatet. Detta kan ses som något problematiskt då vi kan ställa oss frågan 

om förförståelsen kan ha färgat valet av resultatartiklar.  

Samarbetet mellan författarna har präglats av hänsyn och respekt för varandras tankar och 

åsikter. Vi anser att arbetet har skapats tillsammans på en lika grund där ingen har gjort mer 

än den andra. Detta har skapat en kreativ och arbetsam relation. De diskussioner och 

reflektioner som uppkommit har varit till stor hjälp och vi anser att det varit en styrka i att 

skriva i par då vi hela tiden kunnat ha en öppen dialog. Vi valde att inte dela upp arbetet då vi 

ansåg dialogen oss emellan var något positivt som främjade vår process.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva sjuksköterskans attityder till att vårda 

alkoholmissbrukare. Det övergripande resultat som framkom vara att kunskap, utbildning 

samt egna erfarenheter utgjorde en stor betydelse i vårdandet av dessa patienter.  

De positiva attityderna och föreställningarna är sammankopplade med en längre 

arbetslivserfarenhet samt erfarenhet från specialiserade avdelningar. Det vill säga 

sjuksköterskor som mött denna patientgrupp tidigare hade positivare attityder till att vårda 

alkoholmissbrukare. Det går alltså att säga att sjuksköterskans kompetens och förmåga till att 

vårda patienterna påverkar sjuksköterskans attityd. En god kompetens krävs av 
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sjuksköterskan för att kunna ge missbrukare en god vård. God vård är baserad på ett 

helhetsintryck av patienten, där det inte är missbruksproblematiken utan det är personen som 

är i centrum. Människor har ett stort behov av att bli sedda, vilket leder till en känsla av 

trygghet. Detta kan utifrån Barkers (2001) tidvattenmodell kopplas ihop med hur viktiga 

patientens egna resurser och erfarenheter är. Om sjuksköterskan ser personen bakom 

missbruket samt använder sig av det vårdande samtalet ges patienten en chans att själv sätta 

ord på sitt lidande. Implementeras detta i vården ges verktyg för sjuksköterskan och patient 

för den fortsatta vården samt att patienten får en känsla av delaktighet. Delaktigheten handlar 

om att låta patientens värderingar, erfarenheter och perspektiv få vara i centrum och 

tillsammans med vårdarens kunskaper och erfarenheter sammanfogas i en god vårdrelation 

(Sandman & Kjellström, 2013). En sjuksköterska som inte har en god kompetens kan ge en 

känsla av otrygghet. Sjuksköterskans huvudsakliga kompetensområde är omvårdnad 

(Socialstyrelsen, 2017). Sjuksköterskan ansvarar för att erbjuda människor bästa möjliga hälsa 

och välbefinnande, vilket handlar om att bibehålla eller att återfå hälsa. För att detta skall 

kunna ske behöver sjuksköterskan kunskaper inom sociala faktorer, miljöfaktorer, genus och 

kulturella skillnader. Omvårdnaden förutsätter hänsyn till människors olika tro, värderingar, 

självbestämmande, integritet, värdighet och vanor. På detta sätt kan vården vara jämlik och 

leda till hälsa. Äger inte sjuksköterskan en god kompetens inom omvårdnaden av 

missbrukaren kan inte en hälsofrämjande och jämlik vård infinnas. 

I Resultatet framkommer det hur kunskaper är av stor vikt i vårdandet av missbrukaren. 

Saknas kunskap och utbildning inom missbrukarvården kan detta leda till negativa attityder 

och dåligt bemötande, det vill säga ett otrevligt och ansträngt bemötande. Det blir dock inte 

bara negativa effekter för alkoholmissbrukare när kunskap saknas, även sjuksköterskorna 

beskrev hur en frustration och hög stress skapades av en värdekonflikt. En värdekonflikt som 

handlar om hur sjuksköterskan vill känna solidaritet och medkänsla med patienten, men 

istället skapas stress, frustration och en hög arbetsbelastning. Författarna menar att detta går 

att koppla ihop med den rådande situationen för sjuksköterskor i Sverige. Statistiska 

centralbyrån (2017) beskriver hur sjuksköterskor lämnar yrket då det är hög arbetsbelastning 

och en ständig stress. Att sjuksköterskorna  känner en frustration och ökad stress över att 

vårda patienter med ett alkoholmissbruk och inte har kunskaper att hantera detta är något vi 

anser kan vara en bidragande faktor. 

Att bemöta patienter med ett alkoholmissbruk upplevdes av sjuksköterskorna som en 

svårighet. Sjuksköterskorna upplevde även en rädsla för hur alkoholmissbrukaren kommer 

agera i vårdrelationen då de ansåg deras beteende som oförutsägbar och komplicerat. 



  17 (31) 
 

Författarna menar att känslan av ensamhet och livskris kan resultera i ett oförutsägbart 

beteende. Personer med ett missbruk har ofta en låg självkänsla och låga ambitioner som kan 

leda till en känsla av ensamhet (Wiklund, 2008). Enligt Barker (2001) kan denna ensamhet 

jämföras med en livskris som beskrivs i tidvattenmodellen. Vad en livskris beror på kan 

många gånger vara svårt att sätta ord på.  

Enligt Barker och Buchanan-Barker (2005) fokuserar tidvattenmodellen på att hjälpa 

människor som har upplevt någon form av kris eller sammanbrott i livet, detta genom att 

lyssna och fånga upp personens berättelse om vad som orsakat denna kris. Modellen pekar på 

att sammanbrottet eller krisen upplevs genom personens levda erfarenhet eller så kallade 

livsvärld. Genom tidvattenmodellen kan sjuksköterskan hjälpa personen att identifiera, 

beskriva och ta itu med de frågor eller problem som ligger till grund för personens livskris 

och därmed få personen att arbeta mot ett tillstånd av hälsa och tillfrisknande.  

 Att leva i ett missbruk kan innebära att personen genomgår olika transitioner såsom 

ekonomiska, sociala och hälso- problem. Detta resulterar i en sårbarhet vilket kan leda till ett 

utagerande och destruktivt beteende, vilket påvisas i artikeln av Ortega och Ventura (2013).   

Missbruket kan förstås som en problematik mellan ett moraliskt synsätt på missbruk och ett 

medicinskt. De tillfrågade missbrukarna verkar uppfatta sig själva som moraliskt skyldiga till 

missbruket vilket de inte skulle behöva göra då missbruk idag ses som ett medicinskt 

problem.  

För att undvika ett utåtagerande beteende är det viktigt att sjuksköterskan ser personen 

bakom missbruket samt bekräftar patientens tankar och upplevelser. Barker (2001) betonar 

vikten av delaktighet, bemötandet och att sjuksköterskan har enligt Barker tio förpliktelser 

mot patienten. Dessa tio förpliktelser ska förena sjuksköterskan och patienten. Dessa tio är; 

värdera rösten som uttrycker patientens perspektiv, respektera språket, utveckla äkta 

nyfikenhet, bli lärling till patienten, använd de verktyg som finns, forma nästa steg, ge tid som 

en gåva, lyft fram den personliga visdomen, erkänn att förändring är konstant samt var 

transparant. Detta för att kunna komma närmare det  gemensamma målet, vägen mot 

återhämtning. Det är viktigt att sjuksköterskan inte ser sig själv som expert utan visar intresse 

för personens berättelse, då det är patienten som är experten på sin egen berättelse, detta 

skapar då en viktig resurs för en god omvårdnad. När sjuksköterskan involveras med 

patienten leder detta till möjligheter att dela kunskap och erfarenheter men det är av viktigt för 

sjuksköterskan att inte bli sympatisk med patienten på grund av att inte bli för emotionellt 

engagerad. Barker (2001) menar att detta är en utmaning för sjuksköterskan eftersom det inte 

är något som läroböckerna kan lära ut, utan det är något som endast kommer med erfarenheter 
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från verkligheten. Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att kärnan i god omvårdnad är 

att vårda med patienten, Caring with istället för att vårda för patienten, caring for.  

Gallant et al., (2002) beskriver vikten av det professionella bemötandet och vårdrelationens 

betydelse. Vårdrelationens huvudbegrepp är tillit, stöd och vård. Öppenhet och respekt är av 

stor vikt i relationen mellan vårdare och patient. Sjuksköterskan skall äga en positiv 

inställning mot patienten och tro på patienten. I mötet mellan sjuksköterskan och 

missbrukaren anser författarna att den fördömande och det auktoritära bemötandet måste 

ändras. Relationen skall istället bygga på en empati och delaktighet som skapas genom 

lyhördhet och kunskap. Barker och Buchanan-Barker (2005) menar att en av de tio 

förpliktelserna; att ge tid anses som en resurs i vården. Ges patienten tillräckligt med tid till 

att få berätta om sina upplevelser och känslor så kommer sjuksköterskan få en bättre inblick i 

patientens situation. Detta kan dock vara problematiskt i den vård som idag bedrivs, då 

tidsbrist är ett problem som sjuksköterskan idag ställs inför. Även om sjuksköterskan kan ha 

en viss förståelse för patienten kan sjuksköterskan aldrig veta exakt hur en annan människa 

mår och upplever en situation. Barker (2001) menar att sjuksköterskor uppgift är att efter 

bästa förmåga anpassa sig gentemot dessa patienter.   

Den egna alkoholkonsumtionen, ålder och erfarenheter tycktes spela roll för attityderna. 

De sjuksköterskor som inte alls konsumerade alkohol hade en negativare bild av alkohol och 

alkoholkonsumtion, medan de sjuksköterskor som själva konsumerade alkohol var mer 

positivt inställda. Sjuksköterskorna upplever även en ökning av alkoholmissbruk och 

menar  därför att bemötandet och attityderna är något som måste bli bättre. De negativa 

attityderna är ofta grundade i okunskap. Att sjuksköterskor som själv inte konsumerade 

alkohol hade en mer negativ attityd gentemot missbrukaren anser vi beror på att de påverkas 

av sina egna värderingar. När en person kan relatera och finna igenkänningar i värderingar 

och vanor är det lättare att ha ett icke dömande bemötande och en positivare attityd. Detta är 

något som vi själva sett som en svårighet, att inte påverkas av egna erfarenheter och 

fördomar.  

I de artiklar där utbildning erhållits påverkade detta attityderna positivt.  Det fanns dock en 

artikel där sjuksköterskorna på en avdelning delades upp i två olika grupper. Där den ena 

gruppen fått rådgivning av en enhet inriktad på alkohol och drogrelaterade problem, samt en 

grupp som inte fått denna hjälp. Resultatet av dessa två grupper visade inte på någon större 

skillnad mellan grupperna men båda önskade mer utbildning inom området. Detta talar emot 

de tidigare resultat vi funnit visar på att ytterligare studier behövs.  
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Något författarna eftersökt i artiklarna har varit synen på själva missbruket, det vill säga 

om sjuksköterskorna uppfattar missbruket som en sjukdom eller  missbruket som eget val. 

Utav de tio artiklarna i resultatet är det dock bara en artikel som beskriver synen på själva 

alkoholmissbruket. De Vargas & Villar Luis (2008) studie visade att sjuksköterskorna såg 

alkoholmissbruk som en sjukdom, men två sjuksköterskor menade dock att bemötandet till 

dessa patienter inte överensstämmer med synen på alkoholmissbruk som sjukdom. Detta är ett 

problem i vården och i vårdandet av alkoholmissbrukare. Det medicinska synsättet, det vill 

säga där alkoholmissbruket är en sjukdom, krockar med det sociala synsättet på missbruket. 

Det sociala synsättet som fortfarande lever kvar från tiden då missbruket låg förankrat i 

personens moraliska grund. Att sjuksköterskan och samhället fortfarande ser missbrukarna ur 

en moralisk synvinkel hindrar dessa personer till att få en adekvat vård. Alkoholmissbruk 

hamnar under fördömande och alkoholmissbrukare bli oftast bemötta med attityder som att 

missbruket är självförvållat vilket leder till att sjukdomsbilden bli mer problematisk. Thurang 

(2012) beskriver hur den alkoholmissbrukande människan skuldbelägger sig själv för sitt 

beroende, de lever ett liv fullt med skuld och skam. Detta kopplat till omvärldens fördömande 

gör missbruket och synen på sig själv allt mer komplext. Inte skulle vi lägga en moralisk 

börda eller ha ett fördömande bemötande till en patient med  exempelvis cancer, varför skall 

då denna patientgrupp få möta en sådant stigmatiserande bemötande? 

Detta är något som inte blir förenligt med den syn på alkoholmissbruket vilken 

sjuksköterskorna menade sig ha. Detta synsätt är istället grundat i den moraliska synen på 

alkoholmissbruket, där missbrukarens bakomliggande moral ligger till grund till ett icke 

befintligt tillfrisknande. Synen på alkohol och alkoholmissbruk har förändrats i samhället 

under de senaste årtiondena, detta är något som vi författare anser vara problematiskt då 

missbrukarna fortfarande bemöts utifrån moraliska grunder istället för att mötas utifrån ett 

medicinskt och holistiskt perspektiv.  

Crothers & Dorrian (2011) tog upp i sin studie att de ses en skillnad i attityderna gentemot 

alkoholmissbrukare. De sjuksköterskor som var äldre och de sjuksköterskor som hade längre 

erfarenhet såg alkoholmissbruket som en sjukdom. Tankar som väckts hos författarna är om 

synen på alkoholmissbruket kan vara kopplat till hur dagens samhälle ser ut, att det inte bara 

är den medicinska eller moraliska synen som påverkar attityderna. Vi menar även att det kan 

handla om hur samhället utvecklats under åren. Dagens samhälle är ett individualistiskt 

samhälle (Gustafsson, 2010). Med detta innebär det ett ökat ansvarstagande på den enskilda 

individen och dess handlingar. Det stora urvalet och stora möjligheterna till att bli 

framgångsrik och att ha mer fria händer till att skapa ett meningsfullt liv, gör att trycket på 
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den enskilda individen blir allt större. Något som det moderna samhället för med sig är en 

vardag fylld av förväntningar och mål för att kunna ha ett bra liv. Detta kan leda till 

stress  och psykisk ohälsa vilket i sin tur kan leda till ett alkoholmissbruk. Vi menar att de 

yngre sjuksköterskorna kan vara färgade av hur samhället ser på den enskilda individen. Att 

var människa i detta individualistiska samhälle där vi har oändliga möjligheter kan gör att 

synen på ett alkoholmissbruk blir färgat av tanken av att det är ett aktivt val att dricka.  

Sjuksköterskorna menar också att de har ett lågt förtroende till ett fullt tillfrisknande för 

alkoholmissbrukare. Detta för att sjuksköterskorna såg en brist i viljan till att sluta konsumera 

alkohol, vilket är kopplat till att missbruket ses som ett aktivt val. Är missbruket ett val är det 

byggt på den moraliska synen på alkoholmissbruket. Detta är något som inte blir förenligt 

med den syn på alkoholmissbruket vilken sjuksköterskorna i studien menade sig ha. 

Författarna har även eftersökt hur missbrukarna själva uppfattar attityderna mot dem i vården, 

men detta är något som behövs ökad forskning om. Att det finns begränsat med forskning 

kring detta upplever vi vara problematisk och betungande.   

I vår egen utbildning har vi erhållits ytterst lite kunskap om alkoholmissbruk och missbruk 

i allmänhet. Vi anser att utbildning om alkohol- och narkotikamissbruk bör ges inom 

sjuksköterskeutbildningen för att på så vis möjliggöra för en kunskap och möjlighet att 

påverka attityderna mot denna patientgrupp i positiv riktning.   

I de studerade artiklarna återfanns inget genusperspektiv på missbruk. Med tanke på att 

Thurang (2012) lyfte upp olika delar av missbruk som kan kopplas till genus hade det varit 

intressant om några av artiklarna hade lyft ett genusperspektiv. Sammanfattningsvis visar 

resultatet på att sjuksköterskor attityder är ambivalent men att de negativa attityderna till att 

vårda denna patientgrupp är företrädande. Sjuksköterskorna efterfrågar mer kunskap och 

utbildning. Det går att från resultatet uttyda hur sjuksköterskornas tidigare erfarenheter, både 

privata och inom professionen påverkar attityderna positivt. Detta pekar på kunskapens vikt 

och hur den genomsyrande kunskapen påverkar sjuksköterskans arbete.  

Kliniska implikationer  

Något som varit genomgående i våra resultatartiklar är att den saknas utbildning och kunskap 

inom området. Vi anser därför att det är av stor vikt att mer utbildning skall finnas redan i 

sjuksköterskeutbildningen samt att det ska finnas kompetens utbildningar för legitimerade 

sjuksköterskor. Att sjuksköterskeutbildningen bör innehålla mer om missbruksvård och 

psykisk ohälsa är viktigt för att öka medvetenheten hos sjuksköterskan i ett tidigt stadium då 

detta är ett vanligt förekommande problem i samhället och finns inom alla olika 
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vårdkontexter. I stället för att se alkoholmissbruket som ett hinder i arbetet kan sjuksköterskan 

med relevant utbildning och information stötta dessa patienter. Detta kan i sin tur leda till att 

dessa patienter upplever sig bli bekräftade och vågar då söka hjälp för fortsatt behandling.  

  Det behövs ett skifte i synen på alkoholmissbrukare och speciellt i vården där alla 

människor skall bemötas på lika villkor oavsett kön, etnicitet eller sociala bakgrund. Att vi 

förstår vilka attityd som är rådande är det enda steget till att kunna göra förbättring. Kunskap 

är makt och nyckeln till frihet. 

Vi har även sett hur stigmatisering varit något återkommande och författarna kan på så vis 

sammankoppla detta till hur missbrukarna i sitt utanförskap söker sig till likasinnade. 

Människan har ett behov av att hitta en tillhörighet där hon kan accepteras. Detta kan leda till 

det vi idag ser på gator och torg, det vill säga hur dessa människor tillsammans försöka hitta 

en tillvaro där gemenskap och acceptans ligger till grund, utan fördömanden.  

 

Förslag till fortsatt forskning  

Något författarna eftersökt är hur missbrukarna själva upplevde bemötandet och attityderna 

från sjuksköterskan. Då denna information inte gick att finna tyder detta på att det saknas 

relevant forskning inom detta område. De artiklar som författarna valt att ha med i denna 

litteraturöversikt har överskridit den tidsintervall som anses vara som den intervall som 

rekommenderas för att få relevant och aktuell forskning. Även detta tyder på att forskning 

inom området måste bedrivas. Vi uppmärksammade även hur forskningen kring detta ämne är 

koncentrerat till ett visst antal länder i världen. Vi anser att forskningen i Sverige är bristfällig 

och detta ser vi som ett problem då alkoholmissbrukare är en patientgrupp som 

sjuksköterskan möter i alla olika vårdkontexter. Resultatet har även väckt frågor hos 

författarna som handlar om genusperspektivet. Upplevelserna för män och kvinnor har 

generaliserats och vi menar att denna urskiljning måste göras för att få ett så tydligt och 

rättvist resultat som möjligt. 

 

Slutsats  

Utifrån resultatet i denna litteraturöversikt som vi även kopplat till Phil Barkers 

tidvattenmodell har vi fått en ny förståelse för hur viktig sjuksköterskans attityd och 

sjuksköterskans bemötande är till patienter med missbruksproblematik. Sjuksköterskans 

attityder påverkas starkt utav egna erfarenheter, arbetsplats samt kunskap inom området. 
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Relationen mellan sjuksköterskan och alkoholmissbrukaren skall bygga på tillit och vara utan 

fördömande. Sjuksköterskan har ett stort ansvar att se personen bakom missbruket och på så 

sätt se bort från eventuella fördomar. Attityderna behöver förändras mot alkoholmissbrukare 

och detta är något som kan ske genom utökad utbildning och kunskap. Resultatet visar hur 

sjuksköterskor behöver mer kunskap och efterlyser mer kunskap, arbetsbelastningen och 

stressen ökar då den rätta kunskapen till att vårda dessa patienter inte finns. Sjuksköterskan är 

i behov av ständig uppdatering angående missbruksproblematik.  
Författarna menar även att alkoholmissbruket är starkt kopplad till psykisk ohälsa, vilket 

även det är stigmatiserat i samhället. Missbruket blir som en ond cirkel där den psykiska 

ohälsan och missbruket tenderar att sammanflätas till en långvarig och fortgående kris. Att det 

finns fördomar kopplat till dessa människor är något vi själva har fått rannsaka oss om. Vi har 

dock efter detta arbete fått en bredare och djupare förståelse inför vad ett missbruk är och 

detta har utmanat våra egna fördomar och tankar.  

Den nya förståelsen inför detta ämne innebär att sjuksköterskan måste se patienten utifrån 

hens livsvärld, dess resurser och människan bakom sjukdomen vilket även Phil Barker pekar 

på i sin tidvattenmodell. Då alkoholmissbruk i det moderna samhället är klassificerat som en 

medicinsk sjukdom skall dessa människor bemötas på detta sätt. Sjuksköterskan, men även 

samhället i helhet måste ändra sina attityder och fördomar kring dessa människor, då den 

bakomliggande problematiken är medicinsk.  
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