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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Sjuksköterskor har ett ansvar att främja hälsa och lindra lidande hos patienter 

och till patienter med alkolholproblematik. Sjuksköterskor har även skyldighet via lag att ge 

vård till patienter på lika villkor. Enligt etisk kod ska sjuksköterskor kunna bedöma 

patienters hälsa utifrån patienters subjektiva erfarenheter och sjuksköterskors objektiva data. 

Patienter uppger att vägen till tillfriskning från alkolholproblematik är via samtal. Detta 

skulle kunna uppnås via autentisk närvaro. Problem: Patienter har erfarenhet omkring att 

sjuksköterskor inte lyssnar till dem då avsaknad av samtal kring livshistoria och erfarenheter 

uteblir. Syfte: Översiktligt beskriva sjuksköterskor erfarenheter av att vårda patienter med 

alkolholproblematik. Metod: En allmän litteraturöversikt med 11 artiklar varav sex 

kvantitativa respektive fem kvalitativa. Resultat: Det framkom fyra teman i vårdandet av 

patient med alkolholproblematik som beskriver sjuksköterskors erfarenheter. 

”Sjuksköterskors egen kunskap inom området”. ”Utmanade patienter”. ”Tilltro till patient”. 

”Förpliktelse”. Slutsats: Sjuksköterskor behöver hitta sin inre vilja och inre drivkraft till att 

vilja vårda för att kunna vara autentiskt närvarande som patienter erfor är avgörande för 

lindring av sjukdomen. En inre drivkraft kan vara att ha vetenskapen baserat på forskning 

om vad som är viktigt och avgörande för patienter. 

Nyckelord: Alkoholmissbruk, erfarenheter, närvaro, sjuksköterska 

ABSTRACT 

Background: The nurse has a responsibility to promote health and relieve suffering in 

where this also applies to patients with alcohol problems. Additionally, the nurse also has a 

duty to provide the care to patients on equal terms. Being able to assess the patient’s health 

based on their subjective experience and nurse’s objective data, the nurse should be able to 

act accordingly to the ethical code. Patients state that the way to recover from alcohol 

problems, is via conversation. This could be achieved through authentic presence. Problem: 

Patients do not experience the nurse as listening to the patient, since lack of conversation 

about life´s history, background and experiences fails. Purpose: Briefly describe nurses' 

experiences of caring for patients with alcohol problems. Method: A general literature 

review of 11 articles, of which six quantitative and five qualitative respectively. Results: 

There were four themes in the care of a patient with alcohol problems that described nurses 

experience.” The nurse’s experience of their own knowledge in the field". "Experiences of 

Patients as a challenge". "Experiences of faith in patients". "Experienced obligation ". 

Conclusion: Nurses need to find their inner will and inner driving power to want to cherish. 

And become an authentic presence, as patient's experience is crucial for alleviation of the 

disease. An internal driving force may be to have science based on research on what is 

important and crucial for patients. 

Keywords: Alcoholabuse, experience, nurse, presence  
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1 INLEDNING 

Det här examensarbetet utgick från intresseområdet som handlade om 

”Allmänsjuksköterskors etiska hållning inom beroendevårdbeskrivet i ett 

sjuksköterskeperspektiv” som efterfrågades från rättspsykiatrin Landstinget Västmanland. 

Syftet ändrades till erfarenheter av att vårda patienter med alkoholproblematik utifrån intresse 

och på grund av att ämnet inte var ett så be forskat område. Intresset för beroende vård 

väcktes under verksamhetsförlagt utbildning i termin fyra där det framkom att sjuksköterskor 

hanterade patienter med alkoholproblematik på olika sätt. Vi regerade på detta och därav 

valdes ett fokus på alkoholproblematik och utifrån intresseområde med beroendevård. Det 

föddes en nyfikenhet kring hur sjuksköterskors erfarenhet kring att vårda patienter med 

alkoholproblematik. Om sjuksköterskor över lag hade snarlika erfarenheter av patienter med 

alkoholproblematik eller om det skiljde sig åt beroende av sjuksköterskor i mellan ville vi 

undersöka. Intresset väcktes även på grund av sjuksköterskor under verksamhetsförlagd 

utbildning som hade erfarenhet kring situationer med patienter och om patienter med 

alkoholproblematik var nöjda med sin vård och fick den vård som de var berättigad till. 

Patienter med alkoholproblematik erfor ifrån sjuksköterskors sida som utmanande och 

därmed reagerade sjuksköterskor på olika sätt gällande att vara närvarande hos patienter och 

kring att främja hälsa som ger lindring. Kunskap om sjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med alkoholproblematik kan vara till nytta för sjuksköterskor som dagligen träffar 

patienter med alkoholproblematik. På så viss skulle en ökad kunskap kring alkoholproblematik 

kunna skapas för att ge lindring till patienter och bidra till en ökad förståelse och medvetenhet 

hos sjuksköterskor. Detta gör att patientgruppen inte erfar vården som ett hinder utan tvärtom 

som en resurs för att kunna tillfriskna, besegra en sjukdom och därmed få sitt lidande lindrat.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med centrala begrepp, därefter beskrivs lagar och styrdokument. Vidare 

presenteras tidigare vårdvetenskaplig forskning som är beskrivet ur ett patientperspektiv. 

Detta följs av valt vårdvetenskapligt perspektiv som arbetet kommer att använda sig av. 

Bakgrunden avslutas med en problemformulering.  
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2.1 Centrala begrepp 

I detta avsnitt redogörs det för begreppen som återkommer i examensarbetet.  

2.1.1 Beroende  

Beroende syftar till en person som är beroende av någon form av substans för att kunna 

fungera i det dagliga livet. Att uppehålla normal kroppsfunktion eller för att undvika 

utsättningssymptom av olika slag. Missbruk och beroende kommer att benämnas som 

"alkoholproblematik" i examenarbetet (WHO, 1994; WHO, 2016). 

2.1.2 Missbruk  

Definitionen av missbruk är hämtad från WHO som menar att ett missbruk är när intag ger 

skada på kropp och själ. Missbruket påverkar patienters livssituation, sociala relation och 

arbetsförmåga. Missbruk är ett stadie som kommer efter beroende (WHO, 1994; WHO, 2016). 

2.1.3 Abstinens  

Begreppet abstinens kommer att benämnas när patienter uppvisar symptom som svettningar, 

tremor, ångest, depression, irritation, illamående och obehag orsakat av ett beroende av 

alkohol som är otillfredsställt (WHO, 1994).  

2.1.4 Vårdare  

Vårdare benämns som "person som vårdar". Begreppet innebär andra yrkeskategorier 

exklusivt sjuksköterskor som involveras i patienters vård som vårdar med respekt för 

värdighet (Kasén, 2012, s. 105).  

2.2 Konsekvenser av alkoholkonsumtion 

Alkoholproblematik påverkar bland annat leverns funktion i kroppen. Patienter som 

konsumerar alkohol har nedsatt förmåga till sårläkning än patienter som inte konsumerar 

(Andersson, Jeppsson & Rydholm, 2012). Konsekvenser av alkoholkonsumtion leder till 

sjukdomar som bland annat skrumplever, leversvikt, matstrupscancer och även psykiska 

sjukdomar som kan leda till tankar om döden (Mei‐Chu, Yun‐Fang, Fang‐Ming, & Chia‐Yih, 

2011). Det börjar med att alkoholintaget bryts ned i levern till acetaldehyd som har en stor 

förmåga att frigöra skadliga syreradikaler i levervävnaden. Syreradikaler leder till fettlever och 

om patienter slutar med alkohol i detta stadie kan levern återgå till sin normala funktion. Vid 

fortsatt alkoholintag utvecklar levern en inflammation som kallas leverhepatit. Här får 

patienter svårt att rena sitt blod i kroppen och tillståndet blir permanent. Patienters tillstånd 

är i värsta fall så pass allvarligt att levern skrumpnar, lever cirros uppstår som är ett 
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livshotande tillstånd som leder till att patienter är i behov av en levertransplantation. Graden 

av hur omfattande alkoholmissbruket är, definieras i relation till hur pass omfattande 

tillståndet är hos patienter. (Ericson & Ericson, 2012; Parker, 2013).  

2.3 Lagar och styrdokument  

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) påpekar att sjuksköterskor ska arbeta utefter vetenskap 

och beprövade erfarenheter. Sjuksköterskor har ett ansvar i yrket att sträva efter att förhålla 

sig till riktlinjer och lagar. Att uppdatera både sig själv och kollegor kontinuerligt är en 

skyldighet för att sjuksköterskor är en del i arbetet för att säkerställa en patientsäkerhet. Lagen 

syftar till att minimera vårdskador, skydda patienter från detta och mot andra misstag inom 

vården som drabbar enskilda patienter. Patienter har rätt att vara delaktiga i sin egen vård och 

sjuksköterskor bemöter patienter på deras nivå med förståelse när det kommer till information 

kring insatser som främjar hälsa och lindrar patienters lidande. I 5 kap. av Hälso- och 

sjukvårdslag (SFS 2017:30) ska sjukvårdspersonal ge vård på lika villkor till hela befolkningen 

och med respekt för lika värde. Patienter med störst behov av hälso -och sjukvård prioriteras 

först. Patienters trygghet i vårdandet tillgodoses så att patientsäkerhet råder. Genom att 

sjuksköterskor tillgodoser självbestämmande, integritet i vårdandet och under behandling som 

Patientlagen (SFS 2014:821) påpekar.  

Svensk sjuksköterskeförening (2014) översätter och anpassar International council of nurses 

etiska kod för sjuksköterskor. I den etiska koden för sjuksköterskor framkommer fyra aspekter 

som är sjuksköterskors ansvarsområde. Sjuksköterskor i sin yrkesroll har ett ansvar att främja 

hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra patienters lidande. Sjuksköterskor har 

enligt svensk sjuksköterskeförening (2017) ansvar att vila sin yrkesroll på evidensbaserad 

kunskap och att kontinuerligt uppdatera den. Sjuksköterskor bör i vårdrelationer med 

patienter och närstående kunna bedöma hälsotillstånd med grund i patienters subjektiva 

upplevelser och i sjuksköterskor objektiva data.  

2.4 Tidigare forskning utifrån patientperspektiv  

Den tidigare forskningen utgår ifrån patientperspektiv och inkluderar artiklar som definierar 

alkoholproblematik under benämningar som ”substansmissbruk” och drogmissbruk. Patienter 

uppger att de har kaotiska bakgrunder och traumatiska bakgrunder som förekommer i 

patienters livshistoria kring alkoholproblematik (Shattell, Starr, & Thomas, 2007; Velez, 

Nicolaidis, Todd Korthuis & Englander, 2016). Patienters erfarenheter kring 

alkoholproblematik är förlorad kontroll över familjesituationen, över relationer med andra 

utomstående samt en förlorad kontroll över ekonomin. Erfarenheter av förlorad kontroll är 

drivkrafter för patienter till att tillfriskna och till att motstå abstinens av alkohol. Patienter 

hittar en inre drivkraft i tuffa och besvärliga situationer som får ett slut (Yeh, Che, Lee & 

Horng, 2008). När patienterna är under behandling uppstår näst intill en euforisk erfarenhet 
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när insikt i att livet och situationer omkring beroende av alkohol kan hanteras utan att 

patienter tar till alkohol vid tuffa situationer (Kvamme, Asplund & Nergaard Bjerke, 2015). 

Sjuksköterskor har regelbundet kontakt med patienter inom vården som har 

alkoholproblematik (Brekke, Lien & Biong, 2017; Broyles, Rosenberger, Hanusa, Kremer & 

Gordon, 2012; De Weert-van Oene, Termorshuizen, Buwalda & Heerdink, 2017; Velez et al., 

2016). Patienter som har alkoholproblematik som söker vård söker för alkoholproblematik 

eller annan åkomma som exempelvis smärtor orsakat av alkoholkonsumtion (Brekke et al., 

2017; Kvamme et al., 2015; Velez et al., 2016). Erfarenheter omkring skam fullhet och brist på 

självförtroende omkring sin situation och omkring att tillfriskna upplevs ifrån patienter. Skam 

fullheten ger patienter nedsatt självförtroende (Thurang, Fagerberg, Palmstierna & Bengtsson 

Tops, 2010). Skam och skuld ger uttryckt igenom att sjuksköterskor har erfarenheter omkring 

att patienter är hemlighetsfulla och försöker dölja sin alkoholproblematik för andra i 

omgivningen (Kvamme et al., 2015). 

Sjukhusvistelser för alkoholproblematik är en ”Wake upp call” för förändring hos patienter. 

Risker omkring att avlida i sjukdomen kan ge patienter motivationen till att ta emot vård på 

sjukhus. Viljan till att tillfriskna och erfarenheter av närvarande vårdare som tar till sig 

livhistorier, behandlingar och situationer erfars som viktigt för att komma ett steg närmare 

lindring av lidande (Velez et al., 2016). Reflektioner till varför alkoholproblematik existerar 

och tar över patienters situation är viktigt för att det väcker en medvetenhet. Varför man 

konsumerar alkohol och konsekvenser av konsumtionen kan ge sjuksköterskor möjligheter till 

att behöva engageras ytterligare för att vårda patienter. Genom att sjuksköterskor 

kommunicerar och sätter sig in i patienters situation bidrar detta till lindring när förståelse 

finns kring situationer och varför situationer uppstår (Thurang, Palmstierna & Bengtsson 

Tops, 2014; Yeh, Tung, Horng, Sung, 2017). När patienters erfarenheter omkring 

alkoholproblematik missförstås och förolämpas ifrån omgivningen kan flertal patienter erfara 

att konsumtion av alkohol är lösningar på situationer. En patient beskriver att när press 

uppstår bidrar alkoholkonsumtionen till att patienter hanterar situationer som uppstår. Att 

inta alkohol vid tuffa tider är en vana och övergår till ett beroende. Ilska hos en del patienter 

bidrar till att alkoholproblematik utvecklas och lugnar patienter i det dagliga livet (Kvamme et 

al., 2015). 

 

I flertal studier framkommer det att sjuksköterskor inte alltid skapar en tillitsfulla relationer 

till patienter vid behandlingar av alkoholproblematik. Patienter har erfarenheter av att tilltro 

saknas och uteblir. Att tillit kan utebli i vårdrelationer som inte bidrar till att lidande lindras 

och till att hälsan främjas (Carlebach et al., 2011; Yeh et al., 2008; Yeh et al., 2017). Patienter 

har erfarenheter omkring att sjuksköterskor bitvis inte tillägnar sig livshistoria och 

erfarenheter på det sätt som patienter önskar (Kvamme et al., 2015; Nordfjearn, Rundmo, & 

Hole, 2010; Thurang et al., 2014). Sjuksköterskor är inte alltid den mest hjälpande faktorn till 

att patienter tillfrisknar. Deltagare i studier erfarenhet omkring att behandlingar gällande 

alkoholproblematik kan förbättras och att behandlingar behöver ses över ifrån sjuksköterskors 

sida (Strobbe, Brower & Galen, 2004). Patienter föredrar ibland att samtala med läkare 

angående alkoholvanor trots att vårdare har erfarenhet av att sjuksköterskor har tid till att 



5 

 

samtala med patienter (Hutchings, Cassidy, Pearson, Heather & Kaner, 2006). Samtal 

omkring alkoholvanor och att skapa en vårdrelation har patienter erfarenhet av som en del av 

vård emot tillfriskning från sjukdom (Broyles et al., 2012; Carlebach, Wake & Hamilton, 2011; 

Gormican & Hussein, 2017; Hutchings et al., 2006).  Insatser som stöttar anses som viktigt för 

att tillfriskna och patienter erfars att samtal kan bidra till hopp om en avslappnade atmosfär i 

vårdrelationen. Patienter har erfarenheter omkring att grupper ger möjligheter för patienter 

till stöd och hjälp av andra patienter som befinner sig i samma situation. Patienter har även 

erfarenheter omkring att grupper som stödjer patienter emellan är skamfyllt om patienter 

känner varandra och har en relation. Erfarenheter av grupper som stödjer bidrar inte till att 

patienter tillfrisknar förekommer. (Carlebach et al., 2011). När patienter och sjuksköterskor 

respekterar varandra erfar patienter ibland att det är lättare att motstå abstinens av alkohol 

och att tuffa tider är lättare att ta sig igenom. Vårdrelationer mellan sjuksköterskor och 

patienter inger drivkraft för patienter till att vilja bibehålla sina delmål när vårdrelationer 

fungerar. Delmål är av vikt för att inge hopp kring situationer emot att tillfriskna (Thurang et 

al, 2009). Patienter har erfarenhet omkring att tillit i samspel med sjuksköterskor blir en viktig 

del i vårdrelationer för att lindring ska ske (Brekke et al., 2017; Brobeck et al., 2014). Patienter 

har erfarenheter om att vårdare visar en ömsesidighet där öppenhet och en genuin närvaro 

finns så lindring skapas. Icke dömande erfarenheter förekommer som ger utrymme för 

reflektioner genom att patienter får öppna frågor som bidrar till reflektioner och nya tankar 

(Shattell et al., 2007).  

Slutligen så berörs allmänsjuksköterskor av patienter med alkoholproblematik. Patienter med 

alkoholproblematik går att identifiera inom psykiatrin (Brekke et al., 2017; De Weert-van Oene 

et al., 2017; Kvamme et al., 2015; Nordfjearn et al., 2010; Strobbe et al., 2004; Thurang et al., 

2010; Thurang et al., 2014; Yeh et al., 2017;). Men även inom somatisk vård (Velez et al., 2016; 

Broyles et al., 2012; De Weert-van Oene et al., 2017; Gormican & Hussein, 2017; Hutchings et 

al., 2006).  

2.5 Vårdvetenskapligt perspektiv  

Det vårdvetenskapliga perspektivet i examensarbetet utgår från den filosofiska teoretikern 

Watson (2007) som belyser en humanistisk och altruistisk människosyn. Fokus läggs på tre av 

de tio processer som Watsons teori bearbetar och har nummer två, fyra och fem i Watsons 

teori. Watsons teori går att applicera i syftet som är att översiktligt beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med alkoholproblematik. Utifrån syftet krävs det att 

sjuksköterskor är autentiskt närvarande i relationer med patienter och i relationer ska en tillit 

finnas och en hjälpsamhet finnas som främjar hälsa. Därför valdes den första processen av 

teorin enligt Watson (2007) som är "att vara autentiskt närvarande" och den andra är 

"hjälpsamma och tillitsfulla omsorgsrelationer" och den tredje "Främja positiva och negativa 

erfarenheter". De tre valda processerna av 10 befintliga kommer att definieras genom 

begreppet "autentisk närvaro" vid bearbetning av Watsons teori i examensarbete.  
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2.5.1   Att vara autentiskt närvarande 

Att vara autentiskt närvarande innebär att sjuksköterskor ger patienter bekräftelse genom 

hopp och tro. Patienters tro och övertygelse hedras och respekteras som främjar och bevarar 

hälsa. Bekräftelse ska existera oavsett omfattning av vård som patienter är i behov utav. Att 

bekräfta tro och hopp ska existera så länge individen lever (Watson, 2007).  

2.5.2 Hjälpsamma och tillitsfulla omsorgsrelationer 

Sjuksköterskors kontakter med patienter handlar om respekt för en levande individ. I närvaro 

utbytes erfarenheter mellan varandra, sjuksköterskor och patienter är ömsesidigt delaktiga. 

Det är en konst för sjuksköterskor att vara autentiskt närvarande med patienter. Kontakten 

grundar sig i att få en kontakt med patienters själ och inre. Något som går utöver det fysiska 

stadier, här möts själar. Närvaron byggs på värdighet och omsorg gentemot den andra om att 

ge lindring och bevara lindring (Watson, 2007).   

2.5.3 Främja positiva och negativa erfarenheter 

Att fokusera och främja positiva och negativa erfarenheter hos både sig själv som 

sjuksköterskor och patienter är ett steg i riktning mot att vårdrelationer ska bli djupare och 

mera autentiska. Att lyssna till patienter och deras erfarenheter kan medföra att 

sjuksköterskor vördar patienters historia och ger utrymme för lindring av lidande (Watson, 

2007). Sjuksköterskor ska kunna bekräfta sina egna negativa erfarenheter och förhålla sig till 

patienters erfarenheter där de accepteras. Sjuksköterskor bör identifiera lidande genom 

bekräftelse som ger lindrig och blir helande. Att sjuksköterskor lyssnar och tillägnar sig 

patienter är den största lindrande kraften som helar lidande (Watson, 2007). 

2.6 Problemformulering 

Tidigare forskning ur patientperspektiv visar på att sjuksköterskor inte kan bygga en 

vårdrelation på tilltro gentemot patienter. Patienter med alkoholproblematik har erfarenheter 

av att samtal kring livshistoria som inte alltid förekommer och erfarenheter kring 

alkoholproblematik saknas från sjuksköterskor som kan ha negativa konsekvenser för hälsans 

främjande och lindring av lidande. Tidigare forskning visar på att sjuksköterskor inte är 

närvarande i vårdrelation med patienter och utifrån Watson uteblir då en autentisk närvaro. 

Om sjuksköterskor inte är närvarande i vårdrelationer kan konsekvenser bli att 

patientsäkerhet äventyras när erfarenheter av att inte ha kontroll över sin livssituation präglar 

patienters tillvaro. Lidandet kvarstår med erfarenhet av skam fullhet och brist på 

självförtroende. I vårdrelationer med alla patienter ska sjuksköterskor med grund i den etiska 

koden kunna bedöma hälsotillstånd i patienters subjektiva erfarenheter och sjuksköterskors 

objektiva data. I Watsons teori om autentisk närvaro påpekas vikten av att positiva och 

negativa erfarenheter hos patienter främjas. Att skapa tillitsfulla relationer med hopp och tro 
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kan ge lindring av lidande. Ökad kunskap och förståelse för hur sjuksköterskor kan gå in i 

vårdrelationer och tillämpa autentisk närvaro kan underlätta för lindring av lidande.  

3 SYFTE  

Syftet är att översiktligt beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

alkoholproblematik. 

4  METOD 

Metoden som användes i arbete var en allmän litteraturöversikt utifrån Friberg, (2012). Denna 

litteraturöversikt hade som mål att ge en bild av hur forskningen såg ut inom valt område. I en 

litteraturöversikt kunde båda kvantitativa respektive kvalitativa forskningar användas som 

kommer att bearbetas i examensarbetet. En litteraturöversikt delades in i tre steg, steg ett var 

att identifiera tidigare vårdvetenskapliga studiers resultat. Här anlades ett så kallat 

helikopterperspektiv. Steg två gick ut på att sålla bort studier som inte svarade på syfte och 

som inte var relevanta för syfte med examenarbetet. Här var det lämpligt att ha inklusions 

respektive exklusionskriterier för artiklar som skulle ingå i analysen. Redovisningen av 

sökorden, databaserna och arbetsgången ägde rum för att säkerställa en god kvalitet av 

arbetet. Tredje steget i litteraturöversikten gick ut på att identifiera likheter och skillnader i 

alla artiklarnas syften, metoder, geografiska profiler samt resultatet och sedan gjordes en 

presentation av dem. Övergripande områden identifierades. Till slut gjordes en 

sammanställning av likheter och skillnader genom alla artiklars syften, metoder, geografiska 

profiler samt resultaten skulle leda fram till examensarbetets resultat (Friberg, 2012).  

4.1 Datainsamling och urval 

Vid insamlingen av data användes vetenskapliga artiklar. CINAHL Plus förekom 

vårdvetenskapliga artiklar som var relevanta utifrån examensarbetet. Alla sökord som 

användes i arbetet var relaterade och kopplade till valt syfte. Vid insamlingen av datan 

användes vetenskapliga artiklar via databasen CINAHL plus och Pubmed. CINAHL plus och 

Pubmed användes för att utvinna artiklarna till översikten. Begreppen utvanns ur syftet till 

den vetenskapliga sökningen i CINAHL plus.  Alla sökorden kunde kopplas samman med 

syftet i arbetet. Info kring insamlingen av data, se till (BILAGA A).  
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Arbetet riktades internationellt och oavsett ursprungsland inkluderades artiklarna med 

kriteriet att läsas och granskas i originalversionen, på engelska. Ytterligare inklusionskriterier 

för användandet av vetenskapliga artiklarna var bland annat att få tillgång till fulltext. 

Artiklarna skulle vara skrivna utifrån ett sjuksköterskeperspektiv och svara på syftet med 

översikten. Alla artiklarna skulle vara ”peer-review”. Enligt Erikson (2015) innebar peer-

review att artiklarna hade blivit granskade av andra forskare. Till en början användes 

vetenskapliga artiklar som gick fem år tillbaka i tiden. Om man inte hittade tillräckligt med 

artiklar utökades antalet år längre tillbaka i tiden och urvalet utökades till en tillbakablick som 

omfattade en tidperiod på tio år.  Exklusionskriterierna för vetenskapliga artiklarna i arbetet 

var att artiklarna inte kunde svara på syftet, utgick ifrån ett annat språk än engelska eller 

svenska. Vid urvalet av artiklarna lästes titel och abstract. Det första som gjordes vid 

sökningen av vetenskapliga artiklar i arbetet var att utgå ifrån syftet och vald vårdteoretiker. 

Identifieringen av forskningen och se vilka begrepp som var vedertagna. Den första sökningen 

som gjordes var ”nurse” AND ”presence”. Nästa sökning blev ”nurse” AND ”creating presence”, 

”creating inhämtades med inspiration från Watsons, (2007) teori där begreppet ”presence” 

och ”creating presence” användes. 

Det fanns en önskan att begreppen skulle finnas med i abstracten på de valda vetenskapliga 

artiklarna vid sökningen, därmed ställdes sökmotorn in via CINAHL till att leta efter orden i 

abstracten. Sökningen tog då formen abstract (Nurse) AND abstract (Creating AND presence). 

I denna sökning hittades artiklar som väckte intresse "The space of togetherness - a caring 

encounter" av (Holopainen, Kasén & Nyström, 2014) som tillförde ett begrepp till sökningen 

nämligen "caring encounter". Artikeln svarade an på vald vårdteoretiker men inte på syftet. 

Artikeln handlade om patienter med alkoholproblematik. Sökningen fortsatte och med 

utgångspunken att använda sig av begreppet ”caring encounters” med grund i Watsons teori, 

(2007).  

Den utökade sökningen gjordes med en till databas. Som var Pubmed. Artikel sökningen 

replikerades i den nya databasen. Sökningen blev ”caring encounters” AND ”substance use”. 

Sökningen gav en användbar artikel. Samma sökning gjordes i CINAHL plus och gav tre 

träffar. Fyndet som användes var Johansson och Wiklund-Gustin (2016). Den följande 

sökningen gjordes med inspirationen utifrån Johanssons och Wiklund-Gustin (2016).  

Sökningen blev ”nurse-patient-relations” och ”nurse-patientrelations” AND ”substance use” 

sökningen gav 11 träffar och två fynd utvanns. Sökningen replikerades i CINAHL och gav fem 

träffar och tre fynd utvanns. Därefter användes nyckelorden igen för vidare sökning som blev, 

”addiction”, ”substance abuse” och ”alcohol”. Författarna upptäckte vid insamlingen av 

datamaterialet att om sökningarna ställdes in till att endast inkludera artiklar med full text 

kunde artiklarna som var relevanta gå förlorade. En ny sökning gjordes där” nurse-patient 

relations” AND addiction OR substance abuse OR substance use” gav 52 träffar. Sex av 

artiklarna hade redan inkluderats i översikten. Tre utvanns till syfte.  

Efter ovannämnda sökning rådgjorde författarna med varandra hur sökningen skulle gå 

vidare. Då urvalet av artiklarna fortfarande var i underkant. Valet föll på att utgå ifrån vad 

Östlundh (2012) skriver om kedje- respektive personsökning.  Detta innebar bl.a. att leta i 

referenslistorna i de valda artiklarna för att se om det fanns något som skulle kunna inkluderas 
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i översikten. Artiklarnas referenslistor kollades igenom och tre av artiklarna gav intresse. Det 

första fyndet av Indig, Copeland, Conigrave & Rotenko (2009) hittades i referenslistan hos 

(Chang & Yang, 2013). Det andra fyndet Kellher och Cotter (2009) fanns i referenslistorna hos 

(Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Chang & Yang, 2013). Det tredje fyndet av Morgan 

(2014) hittades i referenslistan hos Morley, Briggs och Chumbley (2015). 

Den sista sökningen gjordes för att kunna få ihop tillräckligt med artiklar för att ha marginal 

vid kvalitéts granskningen ifall att artiklarna skulle bortfalla p.g.a. otillräcklig kvalité. Denna 

sökning blev den slutgiltiga av alla tidigare sökningar där orden ”attitudes” och ”perception” 

förvärvades utav andra användbara artiklar som inkluderats i översikten som beskrev 

alkoholproblematik.  Sökningen blev”Nurse” AND “alcohol use OR alcohol abuse OR 

substance use OR substance abuse OR addiction” AND” attitudes OR perceptions”. 

Sökinställningen som gjordes var att välja Subject: Major heading ”nurse attitudes” för att 

antalet träffar skulle bli hanterbara. Resultatet av sökningen blev 45 träffar. Fem av artiklarna 

inkluderades i översikten.  

Avslutningsvis vid kvalitetsgranskning av de valda artiklarna fick sex artiklar tas bort när dessa 

inte passade in på arbetet efter kvalitetsgranskningen. Fem av artiklarna föll bort vid 

granskningen. En komplettering av sökning gjordes för att höja översiktens trovärdighet och 

för att ha tillräckligt med artiklar som svarade an på syftet. Den slutgiltiga sökningen blev 

”nurse AND alcoholic AND patient” Full text, 2008–2018. Sökningen gav 10 träffar. En artikel 

utvanns till resultat. Det slutgiltiga urvalet blev fem kvalitativa artiklar respektive sex 

kvantitativa artiklar.  

4.2 Genomförande och dataanalys   

Analysen av de vetenskapliga artiklarna gjordes genom att skriva ut 11 valda artiklar och 

jämföra dessa bredvid varandra i pappersform för att lättare kunna identifiera likheterna och 

skillnaderna i syftet, metoden, geografiska positionen och i resultaten. Kvalitetsgranskningen 

gjordes utifrån Friberg (2012) 14 frågor till kvalitativa artiklar respektive 13 frågor till 

granskningen av de kvantitativa artiklarna användes. Frågorna omkonstruerades till 

påståenden för att lättare kunna besvara frågorna i granskningsmallen för att kunna 

kvalitetssäkra de vetenskapliga artiklarna. Påståendena kunde överensstämma med artikeln 

genom att antingen svara an och bli till ett sant påstående, om det stämde in på artikeln 

respektive falskt om de inte stämde in. På så vis kunde artiklarnas kvalité bedömas. Om fallet 

var sant gavs artikeln en poäng, vid de tillfällen då påståendet var falskt utdelades 0 poäng till 

artikeln. Sedan poängsattes varje artikel från noll till 14 poäng om det var en kvalitativ artikel 

respektive noll till 13 poäng om det var en kvantitativ. Noll till två poäng innebar låg kvalité, 

tre till fyra poäng innebar medellåg kvalité, sex till sju innebar medioker kvalité, åtta till nio 

innebar medelgod kvalité och 10 till 14 poäng innebar god kvalité. Se (BILAGA B) för 

bedömningsfrågorna och för kvalité se (BILAGA C & D). Sex stycken av artiklarna var 

kvantitativa och fem stycken var kvalitativa. 10 stycken artiklar var minimum för att kunna 

göra en adekvat översikt som innebar tillräckligt med material för att översikten skulle bli 
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trovärdig. Artiklarna till dataanalysen sammanställdes och analyserades utifrån Friberg, 

(2012). Alla artiklarna numrerades från siffran ett till 11 efter upptäck. Se (BILAGA E).  

Första delen av analysen av artiklarna innebar att läsa sig in på artiklarna för att förstå dem 

helheten (Friberg, 2012). Alla artiklarna lästes minst två gånger och eventuella frågetecken 

som dök upp diskuterades tillsammans. Tillexempel kunde vår egen tolkning av artiklarna 

diskuteras med varandra, syftet med artikeln, resultat och vad som skulle komma att kunna 

användas i litteraturöversikten i form av fynd som markerades i text med penna. 

Det andra steget som utifrån Friberg, (2012) var att urskilja likheterna och skillnaderna i alla 

studiers teoretiska utgångspunkter, metoder, urvalet, analyser, syften och resultaten se 

(BILAGA E). Fokus lades på att analysera likheterna och skillnaderna i resultaten av alla 

artiklarna, då det ansågs att svaren till syftet främst gick att besvara utifrån artiklarnas 

resultat. I detta steg utformades en mindmap för att jämföra de artiklarna kommer fram med, 

detta gjordes genom att färga och ge olika mönster till de artiklarna som kommer fram med 

samma saker.  

I det tredje steget i analysen valdes det att göra en beskrivande sammanställning. Översikten 

gjordes genom att sortera likheterna och skillnaderna i syften, i metoden, i den geografiska 

positionen och i resultaten. Vad artiklarna kommer fram till och att skapa teman kring 

resultaten som handlade om samma sak under gemensamma rubriker. Analysmetoden 

användes för att en litteraturöversikt kunde inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar 

som skulle bidra till att arbetet kunde identifiera ett så stort och brett område som möjligt 

(Friberg, 2012).  

4.3 Forskningsetiska överväganden  

I arbetet gjordes inte en så kallad etikprövning eftersom att bearbetandet av redan publicerat 

material var grunden till arbetet. Datamaterialet vi använde är redan etiskt granskat. I 

examensarbetet följs Codex (2015) riktlinjer där examensarbetet inte förvrängs eller kommer 

att tolkas på något annat sätt än det som framgår i de vetenskapliga publikationerna. Här 

kommer inte examensarbetet att förvrängas till författarnas fördel eller till ämnets fördel 

och/eller nackdel. American Psychological Associations (2018) användes för att säkerställa att 

referenserna blev korrekta och användes på ett korrekt sätt. Om referenserna inte användes på 

rätt sätt kunde plagiat uppstå och vilseledande kring granskning av materialet ske (Gustafsson, 

Hermerén och Petersson, 2011).  
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5 RESULTAT  

Här presenteras likheterna och skillnaderna utifrån artiklarnas syften, metoder, geografiska 

positioner och resultaten.  

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte  

Likheterna identifierades i fyra av sex kvantitativa artiklar där syfte var att undersöka 

sjuksköterskornas attityder gentemot att vårda patienter med alkoholproblematik (Indig, 

Copeland, Conigrave & Rotenko, 2009; Kelleher & Cotter, 2009; Moore, 2013; Warren, Sena, 

Choo & Machan, 2012). Skillnaderna i artiklarnas syften var att även undersöka 

sjuksköterskornas övertygelser om patienter med alkoholproblematik (Indig et al., 2009). En 

av artiklarna undersökte kunskapsnivån hos sjuksköterskor och läkare kring 

alkoholproblematik (Kelleher & Cotter, 2009). En av artiklarna undersökte även 

träningsbehov hos sjuksköterskor omkring alkoholproblematik (Moore, 2013). Den femte 

kvantitativa artikeln skilde sig helt från de övriga syftena. Syftet var att undersöka 

sjuksköterkors faktorer som påverkade vårdandet av patient med alkolholproblematik (Chang 

& Yang, 2013). Den sjätte artikeln av Nilsen, Stone och Burleson (2013) hade även den ett 

annat syfte än de övriga artiklarna. Då det handlade om att använda resultaten av ”drug 

peerceptions” undersökningen för att avgöra terapeutisk tillägnelse från medicin och kirurg 

sjuksköterskor till drogmissbrukande patienter.  

Inga likheter identifierades i fem av fem kvalitativa artiklarnas syften. Första artikeln 

undersökte sjuksköterskors förutfattade meningar om patienter med alkoholproblematik 

(Neville & Roan, 2014). Den andra artikeln utforskade sjuksköterskors reflektioner kring hur 

erfarenheter av vårdande tillfällen med patienter som hade alkoholproblematik såg ut 

(Johansson & Wiklund-Gustin, 2016). Vidare i tredje artikeln var syftet att beskriva 

anestesisjuksköterskors reflektioner av att vårda patienter med tidigare alkoholproblematik 

inom postoperativa vården (Forsberg, Björn, Engström & Nilsson, 2018). Den fjärde artikeln 

utforskade sjuksköterskors attityder gentemot patienter med alkoholproblematik som hade 

smärta (Morgan, 2014). I den femte kvalitativa artikeln var syftet att man ville undersöka hur 

man fick förståelse för kärnan i kärleken i vårdandet av patienter med alkoholproblematik 

(Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 2015).  

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod och geografi 

 

Likheterna identifierades i sex av sex kvantitativa artiklar. Olika frågeformulär användes för 

att samla in datan (Chang & Yang, 2013; Indig et al., 2009; Kelleher & Cotter, 2009; Moore, 

2013; Nilsen et al., 2013; Warren et al., 2012). Skillnaderna i skalorna identifierades. Skalan 

som kvantitativa studier hade använt i fem av sex artiklar är skalan Likert Scale (Chang & 
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Yang, 2013; Indig et al., 2009; Kelleher & Cotter, 2009; Nilsen et al., 2013; Warren et al., 

2012). I en artikel användes skalan Substance Abuse Attitudes Survey (SAAS) som 

mätinstrumentet (Moore, 2013). I studien som utfördes av Moore (2013) användes även skalan 

Visual analogue scale (VAS). Likheterna identifierades i tre artiklar som använde sig av frågor 

formulerades ifrån den tidigare forskningen (Chang & Yang, 2013; Indig et al., 2009; Warren 

et al., 2012). Artikeln skriven av Nilsen et al., (2013) användes The Drugs and Drug Problems 

Perceptions Questionnaire (DDPPQ) som mätinstrumentet. I artikeln av Kelleher och Cotter 

(2009) användes frågor baserade på (SAAS) Likheterna identifierades i sex artiklar som 

beskrev tvärsnittsstudier (Chang & Yang, 2013; Indig et al., 2009; Kelleher & Cotter, 2009; 

Moore, 2013; Nilsen et al., 2013; Warren et al., 2012).  I Chang och Yang (2013) deltog 489 

studiedeltagare där frågeformulären delades ut på två sjukhus. 58 sjuksköterskor deltog i två 

kvantitativa studier (Warren et al., 2012; Kelleher & Cotter, 2009). I Kelleher & Cotter (2009) 

fick sjuksköterskor ta del av frågeformulären med bifogade informationsblad. I Moore, (2013) 

deltog 70 sjuksköterskor. Informationen kring studien delades ut innan sjuksköterskorna fick 

ta del av datamaterialet. En särskild låda placerades ut på avdelningarna där de ifyllda 

frågeformulären lämnades (Kellher & Cotter, 2008; Moore, 2013; Warren et al., 2012). Sex av 

sex kvantitativa artiklar utförde korrelativa studier (Chang & Yang, 2013; Indig et al., 2009; 

Kelleher & Cotter, 2009; Moore, 2013; Nilsen et al., 2013; Warren et al., 2012). I indig et al., 

(2009) deltog 42 och frågeformulären placerades ut vid en central del på två sjukhus för att 

möjliggöra tillgängligheten. Enkäterna fylldes i och resulterade i 135 ifyllda enkäter (Nilsen et 

al., 2013).  

I två av fem kvalitativa artiklar identifierades likheterna i artiklarnas design. Två kvalitativa 

artiklar använde sig av induktiv design vid insamlingen av datamaterialet (Johansson & 

Wiklund-Gustin, 2016; Neville & Roan, 2014). I tre kvalitativa artiklar identifierades 

skillnaderna. Forsberg et al., (2018) använde sig av en deskriptiv design. Den fjärde artikeln av 

Morgan, (2014) hade en grounded theory design.  Den femte artikeln använde sig av en 

hermeneutisk design (Thorkildsen et al., 2015). I tre av fem kvalitativa artiklar utfördes 

datainsamlingen genom intervjuer (Forsberg et al., 2018; Morgan, 2014; Thorkildsen et al., 

2015). Den femte artikelns utförande skedde igenom att datainsamlingen baserades på 

dialoger med sjuksköterskor (Johansson & Wiklund- Gustin, 2016). En artikel utförde 

enkätundersökningar av kvalitativ form (Neville & Roan, 2014;). Antalet deltagande 

sjuksköterskor som deltog vid insamlingen av datamaterialet i varje studie var tio (Forsberg et 

al., 2018). Sex (Johansson & Wiklund- Gustin, 2016). 14 (Morgan, 2014). 24 (Neville & Roan, 

2014). fyra (Thorkildsen, 2015). Tre studier utförde semistrukturerade individuella intervjuer 

(Forsberg., 2018; Johansson & Wiklund- Gustin, 2016; Morgan, 2014). Den fjärde använde 

ostrukturerade individuella intervjuer (Thorkildsen., 2015).  

I tre av artiklarna i examensarbetet gick de att undersöka om sjuksköterskor hade fått 

utbildningen kring alkoholproblematik (Chang & Yang, 2013; Kelleher & Cotter, 2009; Moore, 

2013). I Chang och Yang (2013) fram gick det att sjuksköterskor hade fått utbildningen 

omkring alkoholproblematik som ingick i grundutbildningen. Utbildningstillfällen via jobb och 

utbildning på frivillig basis förekom. I Kelleher och Cotter (2009) framgick det att 

sjuksköterskor fått utbildning, vilken typ av träning kring att vårda patienter med 
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alkoholproblematik och hur längde sedan det var. I Moore (2013) hade sjuksköterskor fått den 

formella utbildningen omkring alkoholproblematik. 

Studierna förekom från skilda världsdelar i de vårdvetenskapliga artiklarna som ingick i 

examensarbetet. Artiklar från: Europa, Asien, Nordamerika och Oceanien ingick. Från Europa 

användes fem artiklar där två var från Sverige (Forsberg et al., 2018; Johansson & Wiklund-

Gustin, 2016). Den tredje från Europa hade ursprung i Norge (Thorkildsen et al., 2015). Den 

fjärde från Irland (Kelleher & Cotter, 2009). Den femte från Storbritannien (Moore, 2013). 

Från Asien fanns en artikel representerad från Taiwan (Chang & Yang, 2013). Oceanien 

inkluderades en artikel (Indig et al., 2009). Från Nordamerika med ursprung i Amerikas 

förenade stater inkluderades fyra artiklar (Morgan, 2o14: Neville & Roan, 2014; Nilsen et al., 

2013; Warren et al., 2012).  

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat  

Här beskrivs likheterna och skillnaderna i examensarbetets 11 artiklars resultat. Resultatet 

presenteras i fyra teman som är följande. Sjuksköterskors egen kunskap inom området, 

utmanande patienter, tro på patienter och förpliktelse.  

5.3.1 Sjuksköterskors egen kunskap inom området  

Kunskapen behövdes kring att vårda patienter med alkoholproblematik (Chang & Yang, 2013; 

Forsberg et al., 2018; Indig et al., 2009; Neville & Roan, 2014; Moore, 2013; Morgan, 2014; 

Warren et al., 2012). Ett samband kunde identifieras kring attityder kopplat till erfarenheter 

och utbildningsnivå hos sjuksköterskor. Kontinuerlig utbildning hade positiv effekt på 

attityder gentemot patienter (Chang & Yang, 2013; Moore, 2013). Sjuksköterskor erfor att de 

själva hade kunskapsbrist kring alkoholproblematik (Forsberg et al., 2018; Indig et al., 2009; 

Neville & Roan, 2014; Morgan; 2014). I Nilsen et al., (2013) erfor kunskapen kring 

alkoholproblematik som tillräcklig för att kunna vårda patienter. I Warren et al., (2012) hade 

sjuksköterskor erfarenheter omkring att mera kunskap gällande alkoholproblematik skulle 

bidra till en förbättrad vård för patienter. Sjuksköterskor erfor att de hade tillräcklig med 

kunskap för att vårda (Kelleher & Cotter, 2009; Nilsen et al., 2013; Warren et al., 2012).  

5.3.2 Negativt förhållningsätt  

Sjuksköterskor hade erfarenhet omkring negativa förhållningsätt gentemot patienter med 

alkoholproblematik (Forsberg et al., 2018; Moore, 2013; Morgan, 2014; Neville & Roan, 2014). 

Skillnaderna i negativa förhållningsätt har identifierats. Sjuksköterskor hade ett negativt 

förhållningsätt som påverkades av yttre faktorer och att klandra patienter för bristande 

motivation, nedsatt självinsikt och att patienter satt sig själv i missbruket förkom (Moore, 

2013). Sjuksköterskor erfor patienterna med alkoholproblematik som svåra att tillfredsställa. 

Ingen empati kunde heller uttryckas gentemot patienterna (Morgan, 2014).  Sjuksköterskor 
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struntade i att fullfölja vårdplanerna (Forsberg et al., 2018).  Sjuksköterskor hade tidigare 

erfarenheter omkring att patienter hade mera psykiatriska problem än somatiska och att de 

inte sa hela sanningen kring deras livshistorier förekom (Neville & Roan, 2014). 

Erfarenheterna av att patienter med alkoholproblematik var utmanande förekom (Forsberg et 

al., 2018; Kelleher & Cotter, 2009; Morgan, 2014; Neville & Roan, 2014). Skillnaderna och 

likheterna förekom i hur utmanande patienterna erfor sig vara ifrån sjuksköterskors sida. När 

det framkom i journalen att patienter hade en alkoholproblematik dömdes de ut redan innan 

första mötet (Forsberg et al., 2018). I Kelleher och Cotter (2009) beskrevs 31 % av patienterna 

som svåra att hantera och 45 % som obehagliga. Patienternas smärta togs inte alltid på allvar 

(Forsberg et al., 2018; Morgan, 2014; Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskor hade erfarenhet 

av att de var aggressiva, manipulativa och opålitliga. Sjuksköterskor hade erfarenhet av 

känslomässig dränering av att vårda patienter med alkoholproblematik (Neville & Roan, 

2014).  

 

5.3.3 Tilltro till patienter  

Sjuksköterskorna hade erfarenhet omkring att det fanns hopp och tro i möte med patienter 

som hade alkoholproblematik. Sex studier av elva totalt hade ett positivt förhållningsätt 

gentemot patienterna med alkoholproblematik (Indig et al., 2009; Johansson & Wiklund-

Gustin, 2016; Kelleher & Cotter, 2009; Nilsen et al., 2013; Thorkildsen et al., 2015). 

Sjuksköterskor hade erfarenheter omkring att det var värt i 100 % av fallen att identifiera 

alkoholmissbruket och att negativ förhållningsätt framkom vid två procent av fallen (Indig et 

al., 2008). I Johansson och Wiklund-Gustin (2016) ville sjuksköterskor ta till vara på de friska 

och se till hela patienter och personerna bakom sjukdomen. Hjälpa patienterna att hitta den 

inre motivationen. I Kellher och Cotter (2008) såg sjuksköterskor mer positivitet på att bota 

alkoholproblematik då 95 % erfor att sjukdomen var botbar. 88 % av sjuksköterskor hade 

erfarenheter av att patienterna trots flertalet återfall kunde botas från problemet. I Johansson 

och Wiklund-Gustin (2016) framkom det att sjuksköterskor inte förhöll sig negativt till återfall 

inom alkoholproblematik. Tvärtom där ett positivt förhållningsätt förekom på grund av viljan 

till att motivera patienterna och se återfallen som en utmaning. 

Att kunna se orsaken till patienters alkoholproblematik och att sjuksköterskor kan se 

individerna genom att ha tilltro till patienter och dess inre drivkraft är av vikt för att kunna 

lindra lidande och främja hälsan. Att sjuksköterskor ska se hela individen bakom 

alkoholproblematik är en likhet till Thorkildsen et al., (2015) och till citatet ”Some patients 

need to come twenty-five times before they become motivated. You must see that the patient is 

in on it, but sometimes we fail in this” (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016, s. 307). Därmed 

fanns en tydlighet kring att sjuksköterskor ska kunna stärka patienter till en positiv förändring 

kring alkoholproblematik som påpekades i forskningen. Sjuksköterskor hade erfarenheter av 

frustration kring att de inte visste hur de skulle vårda men viljan fanns där till att ge lindringen 

som patient var i behov av. I Nilsen et al., (2013) visade sjuksköterskor på ett konstruktivt 

förhållningsätt mot patienterna som hade alkoholproblematik.  
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Ett neutralt förhållningsätt förekom hos några av sjuksköterskorna (Chang & Yang, 2013; 

Warren et al., 2012). I Chang och Yang (2013) gav sjusköteskorr utryck till neutralitet gällande 

att vårda patienterna med alkoholproblematik. I Warren et al., (2012) förekom ett neutralt 

förhållningsätt gällande rehabiliteringen med patienterna.  

5.3.4 Förpliktelse 

Enligt Thorkildsen et al., (2015) var patienterna utsatta för stigmatisering och detta triggade 

sjuksköterskor i studien till att vilja vårda på ett etiskt sätt. Ett sätt där en etisk vakenhet skulle 

finnas. Att vårda med en etisk skyldighet erfor sjuksköterskor som viktigt i vårdandet av 

patienterna med alkoholproblematik (Forsberg et al., 2018; Johansson och Wiklund-Gustin, 

2016; Kelleher & Cotter, 2009; Morgan, 2014; Neville och Roan, 2014; Thorkildsen et al., 

2015; Warren et al., 2012). Att vårda genom en etisk skyldighet gav sig i utryck på olika sätt i 

artiklarna. I Forsberg et al., (2018) såg sjuksköterskor sin brist på kunskapen kring 

behandlingen som ett hinder till att kunna ge vård. I Neville och Roan (2014) erfor 

sjuksköterskor ett etiskt ansvar i vården som viktigt och att ett etiskt ansvar att vårda skulle 

förekomma. Alkoholproblematik sågs som en sjukdom. Att behandla alkoholproblematik som 

vilken sjukdom som helst identifierades. Etiska tankegångar kunde ses i Morgan (2014) där 

sjuksköterskor uppgav att så länge ansvaret över patienter var sjuksköterskors skulle det 

finnas en skyldighet till att vårda. Sjuksköterskor tyckte att patienterna med 

alkoholproblematik bemöttes otillräckligt (Kelleher & Cotter, 2009; Warren et al., 2012) och 

att de skulle bemötas med respekt (Warren et al., 2012).  

6 DISKUSSION  

Här presenteras examensarbetets resultat-, metod och etikdiskussion. Avslutningsvis förslag 

på vidare forskning.  

6.1 Resultatdisskussion  

Nedan identifieras likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och geografi. Därefter 

identifieras likheter och skillnader i artiklarnas resultat utifrån tidigare forskning, 

vårdvetenskapligt perspektiv, lagar och styrdokument.  

6.1.1 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och geografi  

Av sex kvantitativa artiklar hade fyra syftet att undersöka sjuksköterskors attityder gentemot 

att vårda patienter med alkoholproblematik. Tre av dessa artiklar hade även ett annat syfte. 
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Den femte kvalitativa artikeln hade som syfte att undersöka faktorer hos sjuksköterskor som 

påverkade attityder. Trots att artikeln hade ett annat syfte jämfört med övriga artiklar 

inkluderades artikeln på grund av att resultatet var relevant till examensarbetets syfte. Att 

undersöka sjuksköterskors tillämpning av autentisk närvaro till patienter med 

alkoholproblematik. Den sjätte artikelns syfte var att använda resultat av "Drug Perceptions" 

undersökning för att avgöra terapeutisk tillägnelse från medicin och kirurg sjuksköterskor till 

drogmissbrukande patient. Artikeln inkluderades i examensarbetets resultat för att den 

passade in på syftet. Alkoholproblematik benämndes i artikeln som "Drug Perceptions" och 

där med blev artikelns resultat relevant emot syftet.  

Samtliga kvantitativa studier använde sig av frågeformulär vid insamling av data och olika 

skalor för att mäta resultat. Fyra av sex kvantitativa studier använde sig av demografiska data. 

Demografiska data är enligt Polit och Beck (2012) avgörande för att bedöma generaliserbarhet 

hos en studie. Demografiska data syftar till att studien ska kunna speglas emot en större 

population. Fem av totalt sex kvantitativa studier använde sig av Likert Scale. Likert Scale är 

till för att undersöka erfarenheter av ett ämne (Polit & Beck, 2012). Två artiklar använde sig av 

Substance Abuse Attitudes Survey (SAAS) som grund till frågeformulering. Tre artiklar hade 

egen formulerade frågor som baserades på tidigare forskning. I den femte artikeln använde sig 

forskarna av The Drugs and Drug Problems Perceptions Questionnaire (DDPPQ) som 

mätinstrument. Deltagarna i tre kvantitativa studier fick lämna in sitt datamaterial via 

särskilda lådor. Enligt Polit och Beck (2012) främjar detta resultatet i studier genom att 

anonymitet bidrar till mer ärliga svar på frågor kring ett ämne som erfors som obekväm 

och/eller stöttande. Av de tre resterande kvalitativa studierna skiljde sig insamlingsmetoden 

åt. I två studier framgick det inte i klartext hur forskarna insamlade data till sin studie. I den 

sjätte studien insamlades data genom att sjuksköterskor personligen lämnade in sitt 

frågeformulär till forskare som befann sig på avdelningen. Urvalet i studierna var mellan 42–

489 deltagare. I en av studierna deltog medicin sjuksköterskor i datainsamlingen. Detta var 

dock vid vidare granskning av artikeln endast en anställningsform och ingen form av 

vidareutbildning utöver sjuksköterskornas grundutbildning.  I studien med lägst antal 

deltagare påpekade att antalet var lågt. Konsekvenstänk kring generaliserbarhet i förhållande 

till population framgick. I två studier med 58 deltagare var väl medvetna om att deras 

deltagarantal blev en begränsning gällande generaliserbarhet av studierna. En av studierna 

hade 70 deltagare och uppgav att studien var tillräcklig men att deltagarna i studien hade 

missförstått frågorna i frågeformulären. En diskussion framgick där forskarens relation till 

deltagarna kan ha påverkat resultaten och bidragit med bias. Förslag på att utföra flera studier 

för att kunna stärka generaliserbarheten. Att utföra flera intervjuer i form av enkäter och med 

frågeformulär kan ge ett större urval och med tanke på geografisk position skulle man kunna 

täcka ett större område. Ju större urval desto mer generaliserbart blir resultatet och gällande 

enkäter kan anonymitet bidra till högre svarsfrekvens som kan nyttjas i studier. (Polit & Beck, 

2012).  

Fem kvalitativa artiklar ingick i examensarbete och alla fem studier hade syften som skiljde sig 

åt ifrån varandra. Den första artikeln hade syftet som syfte att undersöka sjuksköterskors 

förutfattade meningar om patienter med alkoholproblematik. Den andra studien utforskade 
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sjuksköterskors reflektion kring hur erfarenheter av vårdande tillfälle erfors med patienter 

som hade alkoholproblematik. I den tredje studien var syftet att utforska sjuksköterskors 

attityder gentemot patienter med alkoholproblematik som har smärta. Den fjärde var att man 

ville undersöka hur man får förståelse för kärnan i kärleken i vårdandet av en patient med 

alkoholproblematik. Avslutningsvis hade den femte studien som syfte att beskriva 

anestesisjuksköterskors reflektion av att vårda en patient med tidigare alkoholproblematik i 

postoperativ vård. De fem kvalitativa artiklarnas syften passade in med examensarbetets syfte 

och studiernas resultat kunde svara an på syftet som examensarbetet skulle utforska. Därmed 

inkluderades studier som hade olika syften för att fokus lades på studiernas resultat som skulle 

svara an på syftet i examensarbetet och därav inkluderades även anestesisjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med alkoholproblematik. Anestesisjuksköterskorna hade 

anestesiutbildning utöver sjuksköterskors grundutbildning men i relation till patienter med 

alkoholproblematik ska man oavsett sjuksköterska enligt hälso- och sjukvårdlagen (SFS: 2017: 

30) kunna bemöta patienter med respekt och värdighet. Syftet i de valda kvalitativa artiklarna 

varierade. Resultatet berörde alkoholproblematik och sjuksköterskors erfarenhet kring att 

vårda därav kunde studierna trots olika syften inkluderas i examensarbetet.   

Fyra av fem kvalitativa artiklar använde sig av olika former av intervjuer vid insamling av data. 

Tre av studierna använde semistrukturerade intervjuer och den fjärde utförde ostrukturerade 

individuella intervjuer. En semistrukturerad intervju enligt Polit och Beck (2012) är lämpligt i 

kvalitativa studier när forskarna vet hur frågor till datainsamlingen ska utformas men inte vad 

resultatet kommer att bli. En ostrukturerad intervju passar bra om forskarna inte vet vad som 

saknas inom ett område och genom att lyssna till intervju kan forskarna samla ytligare data 

genom att observera deltagarna som talar och iaktta reaktioner kring frågor. Risken för 

feltolkning minimeras (Polit och Beck, 2012).  Den femte studien utformade och använde sig 

av enkäter med kvalitativ ansats. I fyra av fyra intervjubaserade studier, spelades data in och 

transkriberades. Transkribering är enligt Polit och Beck (2012) ett steg i analysprocessen som 

minimerar bias. Två av fem kvalitativa studier använde sig av en induktiv design. En induktiv 

design enligt Polit och Beck (2012) handlar om att utveckla slutsatser ifrån specifika 

observationer och är användbart för att förstå fenomen så att det blir överskådligt. Den tredje 

studien använde sig av en kvalitativ deskriptiv design som utifrån Polit och Beck (2012) 

innebär att studera bredden och vikten av ett fenomen. Den fjärde studien hade en 

hermeneutisk design som innebär att tolka erfarenheter för att lättare förstå hela fenomen som 

studeras. (Polit & Beck, 2012). Avslutningsvis använde sig den sista kvalitativa studien av 

"Grounded Theory" vilket innebär att forskarens erfarenheter kring datainsamlingen som 

tillexempel iakttagelser av deltagare vid intervju blir data till studien (Polit & Beck, 2012).  

Den geografiska positionen skiljer sig åt och enligt Polit och Beck, (2012) ses variationen av 

studier som en stryka när studier av kvantitativa och kvalitativa artiklar används i resultatet. 

Att använda sig av kvantitativa och kvalitativa studier som hade liknande resultat oberoende 

av geografisk position blir till en skillnad i artiklarna men även till en stryka. Variationen av 

studier gav liknande resultat oberoende av geografisk position. Sammanfattningsvis av totalt 

11 vetenskapliga artiklar förekom spridning i artiklarnas ursprung som stärker att 

examensarbetets resultat är trovärdigt och överförbart på en större population. Dock finns en 
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svaghet i spridningen då studierna är inhämtade från utvecklade länder och inte ger en bild av 

forskningsläget från utvecklingsländer (Polit & Beck, 2012). Syftet med en litteraturöversikt 

kan vara att identifiera hur forskningsbehovet ser ut och var störst behov av vidare forskning 

kan behövas.  

6.1.2 Diskussion av likheter och skillnader i artiklarnas resultat  

I examensarbetets resultat framkom det att kunskap var en viktig del av vårdandet av patienter 

med alkoholproblematik för att kunna lindra lindande och främja hälsa. Sjuksköterskorna 

uppgav i resultatet att attityder och stigmatisering kunde påverkas med hjälp av utbildning. I 

resultatet framkommer de även från sjuksköterskor att behov och önskan om mera kunskap 

och utbildning kring att vårda patienter med alkoholproblematik finns. Sjuksköterskor som 

hade vidare utbildning kring alkoholproblematik hade en positivare inställning gentemot 

patienterna än vad sjuksköterskor hade som inte gått utbildning inom området. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver att sjuksköterskor ska arbeta utefter 

evidensbaserad kunskap och beprövad erfarenhet. Att uppdatera sig regelbundet med senaste 

forskningen och vända sig till lagar när kunskapen inte räcker till ska följas. I och med detta 

bör sjuksköterskor när rädsla och tveksamhet uppstår som framgår i resultatet kring att våra 

patienter med alkoholproblematik vända sig till evidensbaserad kunskap, forskning och 

därmed omsätta forskningen i teorin till praktiken.  

Attityder och stigmatisering utifrån resultatet kan kopplas till Watson, (2007) där vårdandet 

av en patient ifrån sjuksköterskors sida ska byggas på bekräftelse av positiva och negativa 

erfarenheter. I tidigare forskning hade patienter erfarenhet av att sjuksköterskor inte tillägnar 

sig dem deras livshistoria och erfarenheter (Kvamme et al., 2015; Nordfjearn et al., 2010; 

Thurang et al., 2014). Sjuksköterskor behöver bekräfta sina egna negativa erfarenheter för att 

kunna förhålla sig till patienters lindande där relationen kan bli djupare, mer ärlig, öppen och 

därmed autentisk. I relationen ska negativa och positiva erfarenheter accepteras. 

Sjuksköterskor bör identifiera lindande genom bekräftelse som ger lindring och blir helande. 

Att sjuksköterskor lyssnar och tillägnar sig patienter är den största lindrande kraften som 

helar lidande menar Watson (2007). Relaterat till resultat där framkommer det att 

sjuksköterskor kan ha negativt förhållningsätt. Där sjuksköterskor klandrade patienter för 

bristande motivation, nedsatt självinsikt och att patienten satt sig själva. Patienters smärta 

togs inte alltid på allvar och sjuksköterskor kände sig känslomässigt dränerade av att vårda 

patientgruppen. Sjuksköterskors kring att vårda patienter med alkoholproblematik är en likhet 

med patienters erfarenhet kring att bli vårdad av sjuksköterskor. Tidigare forskning beskriver 

att patienter känner skam och skuld kring hela sin livssituation (Thurang et al., 2009). Dessa 

erfarenheter ska sjuksköterskor inte ta bort eller förvränga hos patienter utan våga ta sig an, 

bekräfta och identifiera erfarenheter som uppkommer. När erfarenheterna bekräftas kan 

sjuksköterskor inge tro och hopp till patienters livssituation och lindrig av lindande ske.  Det 

framkommer även i resultatet att sjuksköterskor ibland förhåller sig negativt mot patienter 

med alkoholproblematik. Utifrån Svensksjuksköterskeförening (2014) ska sjuksköterskor 

kunna identifiera hälsostatus i patienters subjektiva upplevelser. Detta blir ett problem då 

sjuksköterskor inte alltid är autentisk närvarande i relationen med patient. Detta går emot 
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sjuksköterskors riktlinjer. Sjuksköterskor bör istället försöka se till helheten hos patienter 

(Watson, 2007). Alkoholproblematik är en sjukdom och bakom sjukdomen finns en människa 

bestående av kropp, själ och ande. Om man kopplar resultatet till Watson (2007) innebär detta 

att om sjuksköterskor kan vara autentisk närvarande i vårdrelationen kan alkoholproblematik 

identifieras när yttryck för negativa och positiva tankar kan ske.  Från bakgrunden 

framkommer det att sjuksköterskor behöver engagera sig ytterligare i patienters situation, vad 

som orsakat alkolholproblematik för att kunna vårda patienter (Thurang et al., 2014; Yeh et 

al., 2017). Detta skulle kunna relateras till sjuksköterskors kunskapsnivå inom 

alkolproblematik. Sjuksköterskors erfarenhet var att de själva hade kunskapsbrist kring 

området och att mera kunskap skulle kunna bidra till en förbättrad vård för patienter.  

Det framkommer i bakgrunden att patienter med alkoholproblematik har kaotiska 

livssituationer (Shattel et al., 2007; Velez et al., 2017). Patienter ser samtal om sina 

alkoholvanor som en del av vårdandet emot tillfriskning ifrån sjukdom (Broyles et al., 2012; 

Carlebach et al., 2011; Gormican & Hussein, 2017; Hutchings, Cassidy et al., 2006). Från 

resultatet framkommer det att sjuksköterskor hade erfarenhet omkring att det ibland fanns 

hopp och tro i mötet med patient och att alkoholproblematik sågs som en sjukdom och var 

botbar. Sjuksköterskor hade motivation och viljan till att vårda patienter. Sjuksköterskor såg 

vårdandet av patienterna som en utmaning av positivitet. Resultatet visar även på att vissa 

sjuksköterskor misstrodde patienters berättelser och livssituation. Patienters smärta togs inte 

alltid på allvar och smärtan erfors som opålitlig. Patienter med alkoholproblematik hade 

sjuksköterskor erfarenhet kring och benämnde patienter som aggressiva och manipulativa. 

Här bör sjuksköterskor utifrån Watson (2007) istället lita på patienter och försöka skapa sig en 

tillitsfull omsorgsrelation för att skapa en autentisk närvaro som ger lindring. Utöver detta bör 

sjuksköterskor inge tro och hopp för att kunna lindra lidande och främjar hälsa (Watson, 

2007). Att lindra lidande är en av de fyra hörnstenarna i vården som sjuksköterskor ska arbeta 

efter och sträva emot (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskor följer inte lagen 

när skillnad görs beroende på patient och situation, i Hälso- och sjukvårdslag (2017;30) står 

det att vård ska ges på lika villkor oavsett bakgrund. Detta går att relatera till tidigare forskning 

där det framkom att sjuksköterskor inte skapade en tillitsfull vårdrelation till patienter med 

alkolholproblematik (Karlebach et al., 2011; Yeh et al., 2008; Yeh et al., 2017). I relation till 

Watsons (2007) teori bör sjuksköterskor inge hopp och tro i vårdrelationen. Relationen ska 

byggas av närvaron från båda parter med respekt, värdighet och omsorg.  

I resultatet visade det sig att sjuksköterskor vill vårda patienter med alkoholproblematik men 

att en rädsla finns kring att behandlingen ska skapa lidande istället för lindring och helande 

hos patienter. Kopplat till Watson (2007) är helandet för patienter vägen till lindring av 

lidande. I resultatet framkom det att patienters bakomliggande orsak till alkoholproblematik 

inte sågs som ett hinder för sjuksköterskor. Sjuksköterskor ville ta till vara på de friska i 

relationen. Watson (2007) menar att sjuksköterskor bör kunna skapa en metafysisk relation 

till patienter. En metafysisk relation innebär att kunna se förbi det fysiska, vårda det andliga 

och själsliga. Detta görs och gjordes i studier som Watson (2007) påpekar och ses som en 

konst att kunna bemästra där kontakten byggs på värdighet och omsorg för den andra 

individen. Det blir en grogrund för autentisk närvaro. Watsons teori är altruistiskt och I Hälso- 
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och sjukvårdslag (SFS 2017:30) ska vård på lika villkor ges. Det är en etisk skyldighet från 

sjuksköterskors sida att vårda patienter oavsett bakgrund. Sjuksköterskor bör se att vårdandet 

är ett givande till patienter. Ett givande som är villkorslöst där en förväntat inte finns över att 

få något tillbaka. I resultatet framkommer det att sjuksköterskorna vårdar patienter med 

alkoholproblematik villkorslöst. Etiska erfarenheter visade sig på olika sätt genom resultatet. 

Flertalet sjuksköterskor hade erfarenhet kring att bemötandet ifrån kollegor var negativt 

gentemot patienter med alkolholproblematik. En etisk skyldighet finns kring att vårda och i 

vården innefattar det att vårda patienter med respekt för alla individers lika värde (Hälso- och 

sjukvårdslag, SFS 2017:30). En skyldighet att vårda där respekt för integritet hos individen bör 

finnas (Patientlagen, SFS 2014:821). Följande citat ur Neville och Roan (2014) beskriver ett 

förhållningsätt som skulle kunna eftersträvas ifrån sjuksköterskors sida ” These patients are 

here for help. My feelings are irrelevant. It´s about them, not about me” (s. 343). Citatet 

beskriver sjuksköterskors erfarenhet kring att vårda patienter med alkoholproblematik. 

Erfarenheterna är positiva och följer hälsosjukvårdslagen (SFS 2017:30) samt Patientlagen 

(SFS 2014:821). En koppling till Watsons teori kan göras, närvaro byggs på värdighet och 

omsorg gentemot den andra.  

Resultatet visar att sjuksköterskor känner sig känslomässigt dränerade av patienter med 

alkoholproblematik då de erfor som svåra att tillfredsställa. I patientsäkerhetslagen 

framkommer det att sjuksköterskor ska arbeta utifrån evidensbaserad kunskap som i sin tur 

skulle kunna stärka sjuksköterskors självförtroende. Att kunna vara i vårdrelationen med 

patienter och tillämpa autentisk närvaro genom att identifiera och bearbeta sitt egna lidande 

kring att vårda kan stärka sjuksköterskor förmåga till att kunna ge lindring. 

Sammanfattningsvis framkommer det i resultatet att sjuksköterskor vill vårda men är rädda 

för att skapa ett vårdlidande hos patienter och äventyra hälsan. Om tillämpning av 

evidensbaserad kunskap sker regelbundet bör lidande kunna lindras i och med att en 

vårdrelation med autentisk närvaro skapas och blir helande som Watson (2007) lägger stor 

vikt på i relation till patienter och lindring av lindande. 

6.1.3 Metoddiskussion  

En litterarutöversikt med grund i Friberg (2012) valdes som metod. Metodens syfte är att 

skapa en översikt över hur forskningen inom valt område ser ut. Syftet är att undersöka 

erfarenheter av att vårda patienter med alkoholproblematik. Litteraturöversikten lämpar sig 

att använda då den ger ett strukturerat sätt att granska och sammanställa resultat. Fördelen 

med en litteraturöversikt är att kvalitativ respektive kvantitativ forskning kan användas. Polit 

och Beck (2012) beskriver exempel på frågor som varje ansats kan svara an på. Utifrån den 

kvantitativa forskningen kan prevalensen och incidensen undersökas. I metoden kombineras 

kvalitativ och kvantitativ metod där styrkan från den kvalitativa forskningen svarar på frågor 

kring vad för erfarenhet som uppstår och vikten av erfarenheten (Polit & Beck, 2012). Området 

erfors som begränsat och antalet inkluderade artiklar var begränsat i översikten i förhållande 

till antalet sökningar och antalet träffar i databaser. En alternativ metod i examensarbetet 

kunde ha vart intervjustudie istället för en litteraturöversikt som undersöker redan publicerad 

forskning. Metoden hade kunnat utgöras med kvalitativ ansats med intervjuer för att ta fram 
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ny forskning. Dilemmat i arbetet hade vart tidsaspekten. Att arbete skulle färdigställas under 

en avgränsad tid och tiden var en aspekt att ta i beaktning som slutligen också gjorde att valet 

föll på att göra en litteraturöversikt.    

Sökningarna av vårdvetenskapliga artiklar som ingick i översikten. Databaserna CINAHL Plus 

och PubMed användes. CINAHL Plus anger Polit och Beck (2012) som en relevant källa att 

inhämta vetenskapliga artiklar ifrån då den inkluderar nästan alla engelska språkiga 

vårdvetenskapliga tidskrifter. Östlundh (2012) tar även upp CINAHL Plus som en relevant 

databas att använda för att söka omvårdnadsvetenskapliga artiklar. För att få så aktuella 

artiklar som möjligt till översikten gjordes en aktiv avgränsning på utgivna artiklar på fem år, 

mellan 2013–2018. Den sista litteratursökningen innefattade 10 års intervall på grund av det 

begränsade urvalet av artiklar, mellan 2008–2018. I översikten togs nytta av det som Polit och 

Beck (2012) nämner som förfäders sökningar. Sökningarna utförs genom att kolla vilka källor 

artiklarna nämner i referenslistan.   

För att uppehålla en god kvalité på översikten har författarna alltid tänkt på att erinra den 

andre om att försöka skriva så nära det artiklarna skriver i klartext. I relevans till detta arbete 

har det varit noggrant med översättning från det engelska språket till det svenska, använda ord 

i översättningen som är så snarlik det engelska och i vissa fall tagit citat ut artiklarna för att 

inte förvränga innehåll. Det som användes av i de fall där översättning kunde uppfattas som 

begränsad var back-translation. Back-translation beskriver Polit och Beck (2012) som ett aktat 

tillvägagångsätt. Detta innebär att översätta från källspråket engelska till svenska och sedan 

tillbaka till engelska för att sedan jämföra detta för att se om och hur stor skillnaden är i 

textfras. Ett annat dilemma som framkom var att inte färga examensarbetet med egna åsikter 

och synsätt förutom där det var tillåtet. Polit och Beck (2012) nämner att ett avsnitt i en 

litteraturöversikt får inkludera åsikter och att det är kvalitetsgranskning av artiklar. De 

nämner även att en översikt bör vara skriven på ett sätt som visar på ödmjukhet. Ett sådant 

sätt att skriva innebar i arbetet att inte måla upp och karaktärisera sjuksköterskor på ett eller 

annat sätt. Utan att det som framkommer i översikten inte bevisade på något utan gav stöd för 

hypotesen i arbetet.  

Polit och Beck (2012) anser att det är av rekommendation att dokumentera hur sökningen har 

gått tillväga. Anledningar till detta är att sökningen ska vara reproducerbar. Om studiens 

översikt är reproducerbar höjs kvalitén. Dokumentation av sökningarna är även för 

författarnas skull så att sökningar som redan är gjorda inte görs om på nytt. För att ytterligare 

höja kvalitén på arbetet medföljer bilagor till översikten som ökar reproducerbarheten i 

examensarbetet. Genom att höja trovärdighet i examensarbetet så inhämtades datamaterial 

från två olika databaser och från olika tidskrifter. Att inkludera flera källor ökar trovärdigheten 

på ett kvalitativt arbete som översikten är baserad på. Överförbarheten ger arbetet en ökad 

kvalité genom att studien kan relateras till verklighet och användande i praktiken. I arbetet 

redogörs kontexten tydligt för att höja överförbarheten. Giltigheten genomsyrar 

examensarbetet genom att förhålla sig som författare textnära i förhållande till datamaterial 

och identifiera likheter samt skillnader utifrån vetenskapligt material så objektivt som möjligt.  
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Flertalet av artiklar som inkluderades i bakgrunden skulle vid första iakttagelse vara 

irrelevanta för examensarbetets bakgrund. Artiklarna utgår från andra perspektiv än 

omvårdnad (Brekke et al., 2017; De Weert-van Oene et al., 2017; Velez et al., 2016; Hutchings 

et al., 2006). Ett medvetet val dessa artiklar gjordes då de speglar de erfarenheter från 

patienter som vårdas och har alkoholproblematik. Resultaten var riktade till flertalet 

professioner inom vården, bland annat sjuksköterskor. Därför ansågs resultaten kunna utgöra 

bakgrunden till översikten då överensstämmer med vad vårdvetenskapliga artiklar kommer 

fram med i bakgrunden fanns. Från resultatet fanns även en artikel som skulle kunna 

diskuteras, artikeln av Forsberg et al., (2018). Artikeln är baserade på erfarenheter hos 

anestesisjuksköterskor. Valet att ta med denna artikel med grund i att oavsett om 

sjuksköterskor har vidareutbildning eller inte ska bemötande av patienter med 

alkoholproblematik vara likadant. Det som även gjorde att artikeln inkluderades var att den 

stärkte det som andra artiklar i resultatet kom fram till. Vidare i arbetet identifierades tre 

artiklar som ansågs relevant dock undersöktes även läkare (Indig et al., 2009; Kelleher & 

Cotter, 2009; Warren et al., 2012). Artiklarna inkluderades då det tydliggjordes i resultat om 

vilken profession som gav utryck för vad och att resultaten gav och fanns stöd i andra artiklar i 

översikten.  

Översikten utgjordes av 11 artiklar och analyserades i resultatdelen av examensarbetet. Sex av 

dessa artiklar var kvantitativa och fem var kvalitativa. Bedömningen av lämplighet utgick från 

frågor av kvalitativa respektive kvantitativa artiklar som Friberg (2012) gav förslag till 

granskning. Då frågorna inte var ställda i svar kunde generar ett ja eller nej, formulerades de 

om till att kunna göra det i examenarbetet. Att ändra detta utgjorde en risk för feltolkning av 

kvalitén på översikten och en ökad risk för att kvalitén skulle minska förekom. Poängsättning 

utgjordes på följande sätt, för varje fråga där svaret blev ja utdelades en poäng och om det var 

nej gavs inga poäng. Därefter beroende av antalet poäng respektive artikel fick kunde artikeln 

få kvalités bestämmelse, låg, medellång, medioker, medelgod eller god kvalité. 

Kvalitetsnivåerna formulerades av författarna och kan därmed vara en risk. Det kan innebära 

en risk eftersom att utgångspunkten inte utgick ifrån något beprövat poängsättningssystem. 

Om ett beprövat poängsystem hade använts skulle eventuellt examensarbetets kvalitét fått 

annan kvalitetsbestämmelse.  

6.2 Etikdiskussion  

I examensarbetet blev syftet grunden till examensarbetet för att kunna svara an på resultatet. 

Författarna inkluderade information utifrån vetenskapliga artiklar som bearbetades fram till 

relevant information som passade till examensarbetet. Alla artiklar höll en vetenskaplig 

standard och var ”peer-reviewd”. Syftet med examenarbetet utgjorde grunden för sökning av 

datamaterial och därför inkluderades endast relevanta artiklar som passade in på valt område 

för att kunna ge en så rättvis bild som möjligt av det valda området. De vetenskapliga 

artiklarna översattes från engelska till svenska med hjälp av lexikon och översättnings sidor 

samt av egen kunskap kring engelska språket. Den egna översättningen utgör en viss risk för 

feltolkning av resultatet men i examensarbetets helhet har detta inte påverkat resultat eller 
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haft en för stor inverkan på examensarbetet som helhet. Inga övriga etiska dilemman har 

uppstått. 

7 SLUTSATSER 

Syftet är att översiktligt beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

alkoholproblematik. Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter påverkar vårdandet 

som patienter får av sjuksköterskor. Detta kan påverka lindring av lindade och främjandet av 

hälsa inom patientgruppen. Vidare framkommer en kluvenhet kring att vårda patienter med 

alkoholproblematik ifrån sjuksköterskor, både positivt förhållningsätt och negativt 

förhållningsätt. Detta kan grunda sig i kunskapsbrist och att sjuksköterskor erfor en rädsla 

kring att vårda. Sjuksköterskors rädsla kring att vårda patienter med alkoholproblematik och 

förmågan att inte orka ta sig an patienter kan vara orsaken till att sjuksköterskor hade 

erfarenhet av patientgruppen som utmanande och därmed uteblir autentisk närvaro som 

patienter erfor var avgörande för tillfriskning. I resultatet framkommer det en kluvenhet kring 

hur pass utmanande patienterna är. Erfarenheter kring svårhanterliga patienter förekom och 

därmed skulle sjuksköterskors orsak till en tillbakadragenhet gällande att vara autentiskt 

närvarande utebli på grund av detta. Att vara autentiskt närvarande ska enligt Watson bygga 

på viljan att ge något till en annan individ utan att förvänta sig något tillbaka. Sjuksköterskor 

behöver hitta sin inre vilja och inre drivkraft till att vilja vårda för att kunna vara autentiskt 

närvarande som patienter erfor var avgörande för lindring av sjukdomen. En inre drivkraft kan 

vara att ha vetenskapen baserat på forskning om vad som är viktigt och avgörande för 

patienter.  

8 FRAMTIDA FORSKNING  

Utifrån examensarbetet har olika områden för fortsatt forskning kunnat identifieras och det 

gäller framförallt patienters erfarenheter av att leva med ett alkoholmissbruk. Vidare forskning 

om alkoholmissbruket ur patientperspektiv skulle bringa fram användbar kunskap för 

sjuksköterskor kring hur patienter erfarenheter ser ut kring sitt missbruk samt hur och på 

vilket sätt patienter har ett lidande kring sitt missbruk. Om lidandet då skulle skilja sig från 

patient till patient eller om det finns en röd tråd kring lidandet hos den enskilda individen. 

Studien skulle ge sjuksköterskor nya redskap för att kunna nå fram till patienter med 

alkoholproblematik och skapa en större förståelse för patienters tankebanor och erfarenheter 

kring ett missbruk. Hur patienter påverkas och präglas av sitt missbruk. Här kommer då 

sjuksköterskor kunna specificera vården ytterligare för just den enskilda patientens abstinens 
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med en större förståelse för situation. Sjuksköterskor får därmed inblick i patienters situation 

som blir större med hjälp av studien jämfört med i nuläget. Studien som nu har bearbetats blev 

en riktig utmaning när ämnet alkoholmissbruk inte är ett så be forskat område och därmed 

tror författarna här, att om ämnet skulle beforskas ytterligare skulle också förståelsen för 

patienter med alkolholproblematik öka. Sjuksköterskors profession och ansvar kring 

yrkesrollens uppdatering om senaste forskningen hänger på att sjuksköterskor uppdaterar sig 

regelbundet. Uppdatering kring den senaste forskningen som ibland av en egen känsla och 

erfarenhet kring verksamhetsförlagd utbildning inte alltid sker hos sjuksköterskor. Ny 

forskning kommer ge sjuksköterskor nya glasögon att ta på sig vid möte med patient. Därmed 

skulle även säkerligen antal patienter med alkoholproblematik minska och även så pass att 

dödsantalen blir färre inom patientgruppen. 
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BILAGA A: SÖKMATRIS  

 

Databas/ 

Källa 

Sökord Sökinställningar Träffar Lästa 

titlar  

Lästa 

abstracts 

Utvalda artiklar 

Pubmed caring encounters AND 

substance use 

Text availability 

: Abstract, Full 

text 

Publication 

dates: 5 år 

Species: Human 

1 1 1 Johansson & Wiklund-Gustin 

(2016) 

CINAHL caring encounters AND 

substance use 

Limit To: Full 

Text, Abstract 

Available 

Publication 

Date: 2013-2018  

3 3 2 0 

Pubmed nurse-patient relations 

AND substance use 

Text availability 

: Abstract, Full 

text 

11 11 2 Morley, Briggs & Chumbley (2015)  

Pauly, McCall, Browne, Parker & 

Mollison (2015) 
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Publication 

dates: 5 år 

Species: Human 

CINAHL  nurse-patient relations 

AND substance use 

Limit To: Full 

Text, Abstract 

Available 

Publication 

Date: 2013-2018 

5 3 3 Thorkildsen, Eriksson & Råholm 

(2015)  

Chang & Yang (2013)  

Bartlett, Brown, Shattell, Wright & 

Lewallen (2013) 

CINAHL nurse-patient relations 

AND addiction OR 

substance abuse OR 

substance use 

Publication 

Date: 2013-2018 

Language: 

English  

52 52 15 Monks, Topping & Newell (2013)  

Nilsen, Stone & Burleson (2013)  

Pubmed nurse-patient relations 

AND addiction OR 

substance abuse OR 

substance use 

Publication 

dates: 5 år 

Species: Human 

75 75 0  

 CINAHL Nurse AND  alcohol use OR 

alcohol abuse OR substance 

use OR substance abuse OR 

addiction AND  attitudes 

OR perceptions 

Publication 

Date: 2013-2018 

Subject: Major 

heading: nurse 

attitudes 

45 45 20 Neville & Roan (2014) 

Moore (2013)  

Hsaio, Lu & Tsai (2015)  
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Forsberg, Björn, Engström & 

Nilsson (2018) 

Pinto Da Costa, Figueirôa de Assis, 

Rafaela de Almeida, Chiara Oliveira 

Moraes, Bezerra de Oliveira  & 

Peixoto Bezerra (2014) 

CINAHL nurse AND alcoholic AND 

patient  

Limit To: Full 

text   

Publication 

Date: 2008- 2018 

 

10 10 1 Warren, Sena, Choo & Machan 

(2012) 

Säkunder-

sökning   

Chang & Yang (2013)     Indig et al., (2009) 

Säkunder-

sökning   

(Chang & Yang, 2013; 

Johansson & Wiklund-

Gustin, 2016) 

    Kelleher & Cotter (2009) 

Säkunder-

sökning   

Morley et al., (2015)     Morgan (2014) 
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BILAGA B: GRANSKNINGSFRÅGOR  

Kvalitativa granskningsfrågor med grund i Friberg (2012). 

1. Är problemet tydligt formulerat? 

2. Är teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det en vårdvetenskaplig grund i arbete? 

4. Är syftet väl formulerat? 

5. Finns det en metodbeskrivning? 

6. Har data analyserats? 

7. Är metoden relevant? 

8. Framgår resultatet i artikeln?  

9. Har författarna tolkat resultatet? Är tolkningen adekvat? 

10. Finns det argument ifrån författarna i artikeln kring resultatet? 

11. Finns det etiska resonemang i arbetet?  

12. Förekommer en metoddiskussion?  

13. Sker en återkoppling till vårdvetenskap?  

14. Är urvalspersoner beskrivna?  

Kvantitativa granskningsfrågor med grund i Friberg (2012).  

1. Är problemet tydligt formulerat? 

2. Är teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det en vårdvetenskaplig grund? 

4. Är syftet väl formulerat? 

5. Finns det en metodbeskrivning? 

6. Finns exklusionskriterier kring urvalspersoner?  

7. Har data analyserats? 

8. Finns det en röd tråd mellan vald metod och utgångspunkter i arbetet? 

9. Förs argument från författarna?  

10. Framgår resultatet?  

11. Är etiska resonemang adekvata? 

12. Finns det en metoddiskussion?  

13. Sker en återkoppling till teori?  
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BILAGA C: KVANTITATIV BEDÖMNINGSMATRIS   

 Artikel(nr) 1 3 11 8 9 10 7 8 9 10 
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1  Ja Ja Ja Ja Ja Ja     

2  Ja Ja Ja Ja  Ja Ja     

3  Nej Nej Ja Nej Nej Nej     

4  Ja Ja Ja Ja Ja Ja     

5  Ja Ja Ja Ja  Ja Ja      

6  Ja Ja Ja Nej Nej Nej     

7  Ja Ja Ja Ja  Ja Ja     

8  Ja Ja Ja Ja  Ja Ja     

9  Ja Ja Ja Ja  Ja Ja     

10  Ja Ja Ja Ja  Ja Ja     
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11  Ja Ja  Ja Ja Ja Ja     

12  Ja Ja Ja Ja Ja Ja     

13  Ja  Ja Ja Ja Ja Ja     

Summa  12 12 13 11 11 11     
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BILAGA D: KVALITATIV BEDÖMNINGSMATRIS   

 Artikel(nr) 2 4 5 6 7      

Fråga(nr)            

1  Ja Ja Ja Ja Ja      

2  Ja Ja Ja Ja  Ja      

3  Nej Ja Nej Nej Ja      

4  Ja Ja Ja Ja Ja      

5  Ja Ja Ja Ja  Ja      

6  Ja Ja Ja Ja Ja      

7  Ja Ja Ja Ja  Ja      

8  Ja Ja Ja Ja  Ja      

9  Ja Ja Ja Ja  Ja      

10  Ja Ja Ja Ja  Ja      

11  Ja Ja Nej Nej Ja      
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14  Ja Ja Ja Ja Ja      
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BILAGA E: ARTIKELMATRIS  

Artikel 

nummer, 

Författare, 

tidskrift.  

Titel Syftet Metod, urval, 

deltagare, 

analysmetod, 

land.  

Resultat  Kvalitetsnivå  

1. 

Chang & Yang 

(2013).  

Perspectives in 

Psychiatric 

Care 

”Nurses Attitudes 

Toward Clients With 

Substance Use 

Problems. “ 

 

 Att undersöka vilka faktorer 

som påverkar 

sjuksköterskors attityder 

mot patient med 

alkoholproblematik. 

 

Kvantitativ 

Enkäter 

(n=489) 

Tvärsnittsstudie 

Amerikas 

förenande stater.  

  

 

Sjuksköterskors attityder var 

associerade med ålder, 

personlig erfarenhet, 

erfarenheter kring att vårda 

patienter med 

alkoholproblematik samt 

arbetsplats och 

utbildningsnivå kring 

substansbruk.  

12 poäng  

 2. 

Forsberg, 

Björn, 

Engström, & 

Nilsson (2018). 

”Nurse Anesthetists' 

Reflections on 

Caring for Patients 

With Previous 

Substance 

Dependence: 

Balancing Between 

Att beskriva 

anestesisjuksköterskors 

reflektioner av att vårda en 

patient med tidigare 

alkoholproblematik i 

postoperativ vård.   

Kvalitativ  

Intervjuer  

(n=10) 

Deskriptivstudie 

Sverige 

Att ge patienterna 

perioperativ vård från 

sjuksköterskors sida 

handlade om att balansera 

professionalitet och 

förutfattade meningar kring 

patienter med 

alkoholproblematik.  

Sjuksköterskorna kände att 

13 poäng  



   

2 

 

 Journal Of 

Perianesthesia 

Nursing 

Professionalism and 

Preconceptions.” 

det var et utmaning kring att 

vårda på grund av kunskap, 

tid och erfarenhet.  

3.  

Indig, 

Copeland, 

Conigrave, & 

Rotenko, 

(2009).  

International 

Emergency 

Nursing. 

“Attitudes and 

beliefs of emergency 

department staff 

regarding alcohol-

related 

presentations.” 

Att undersöka attityder och 

föreställningar hos 

akutavdelningspersonal. 

Kring fall som rör 

alkoholmissbruk för att 

kunna rekommendera 

förbättrade 

handlingsstrategier.  

Kvantitativ 

Enkäter 

Tvärsnittsstudie 

(n=40) 

Oceanien 

Över 85 % av 

sjuksköterskorna sa att 

patienters brist på 

motivation var en barriär för 

att ge patienter med 

alkoholproblematik vård. 

Patienters alkoholiserade 

tillstånd i 95 % av fallen 

erfor utgöra ett hinder för 

vård av patienterna.  

 12 poäng  

4. 

Johansson & 

Wiklund‐

Gustin (2016). 

Scandinavian 

Journal of 

Caring 

Sciences 

“The multifaceted 

vigilance – nurses’ 

experiences of caring 

encounters with 

patients suffering 

from substance use 

disorder.” 

Att undersöka 

sjuksköterskornas reflektion 

kring hur erfarenhet av 

vårdande tillfälle kring 

patienter med 

substansmissbruk såg ut.  

Kvalitativ  

Dialoger 

Induktiv design 

(n=6) 

Sverige 

 

Ett genomgående tema som 

kom fram var "underlättad 

vaksamhet" som handlade 

om att sjuksköterskor 

strävade efter att ge god vård 

men samtidigt vara på sin 

vakt gentemot patienters 

beteende och 

sjuksköterskors egna 

reaktioner gentemot 

patienters.  

14 poäng  

5. “Nursing Attitudes 

Toward Patients 

Att identifiera och utforska 

sjuksköterskors attityder 

Kvalitativ  Tre vägar uppkom utifrån 

sjuksköterskors perspektiv 

10 poäng 



   

3 

 

Morgan 

(2014).  

Pain 

Management 

Nursing 

with Substance Use 

Disorders in Pain.” 

gentemot patienter med 

substansmissbruk som har 

smärta. 

Intervjuer 

Grounded theory 

design.  

(n=14) 

Amerikas 

förenande stater.  

 

kring hur smärtlindring 

skulle ges. Utifrån vetskapen 

om patienters substansbruk 

problematik.  

6. 

Neville & Roan 

(2014). 

The Journal of 

Nursing 

Administration 

“Challenges in 

Nursing Practice: 

Nurses’ Perceptions 

in Caring for 

Hospitalized 

Medical-Surgical 

Patients With 

Substance 

Abuse/Dependence.” 

Utreda uppfattningar om att 

vårda hospitaliserade 

medicin-kirurgiska patienter 

med samexisterande 

substansmissbruk/beroende.  

Kval  

Enkäter  

Induktiv design 

(n=24) 

Amerikas 

förenande stater.  

 

Fyra Teman framkom ur 

analysen kring hur 

sjuksköterskor uppfattar att 

vårda patienter med 

substansmissbruk/beroende.  

10 poäng  

7.  

Thorkildsen, 

Eriksson, & 

Råholm (2015).  

Scandinavian 

Journal of 

“The core of love 

when caring for 

patients suffering 

from addiction.” 

Få förståelse för kärnan i 

kärleken i vårdandet av en 

patient som lider av 

alkoholproblematik.    

Kval  

Intervjuer 

Hermenuetisk 

design 

(n=4) 

Kärnan av kärleken i 

vårdandet framkom i fyra 

dimensioner.  

14 poäng  
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Caring 

Sciences 

Norge 

  

8. 

Moore (2013).  

Mental Health 

Practice 

“Dual diagnosis: 

Training needs and 

attitudes of nursing 

staff.” 

Syftet är att beskriva och 

utvärdera mental 

sjukvårdens sjuksköterskors 

träningsbehov kring 

dubbeldiagnoser och 

attityder mot patienter med 

substansmissbruk.   

Kvant 

Enkäter 

Tvärsnittsstudie 

(n=70) 

Storbritannien  

 

Att träning ger förbättrade 

attityder från 

sjuksköterskors sida 

gentemot patienter med 

substansmissbruk.  

11 poäng  

9. 

Kelleher & 

Cotter (2009). 

 International 

Emergency 

Nursing 

“A descriptive study 

on emergency 

department doctors' 

and nurses' 

knowledge and 

attitudes concerning 

substance use and 

substance users.” 

Att fastställa 

akutavdelningens läkare och 

sjuksköterskors kunskap och 

attityder kring problematiskt 

substansmissbruk och 

missbrukare.  

Kvant  

Enkäter 

Korrelativstudie 

(n=58) 

Irland 

Att läkare och 

sjuksköterskor har 

tillfredställande nivåer av 

kunskap och att attityder 

gentemot 

substansmisbrukande 

patienter. 

11 poäng  

10. 

Warren, Sena, 

Choo, & 

Machan 

(2012).  

“Emergency 

Physicians' and 

Nurses' Attitudes 

towards Alcohol-

Intoxicated 

Patients.” 

Att undersöka skillnader i 

attityder mellan läkare och 

sjuksköterskor på akuten 

gentemot 

alkoholintoxikerade 

personer.  

Kvant 

Enkäter 

Tvärsnittsstudier 

(n=58) 

Att sjuksköterskor och 

läkare hade liknande 

attityder gentemot patienter 

som är alkoholintoxikerade 

men att dessa såg olika ut.  

11 poäng  



   

5 

 

The Journal of 

Emergency 

Medicine On-

line, 

Amerikas 

förenande stater 

11. 

Nilsen, Stone, 

& Burleson 

(2013).  

Journal of 

Addictions 

Nursing 

“Identifying 

Medical–Surgical 

Nursing Staff 

Perceptions of the 

Drug-Abusing 

Patient.” 

Syftet med studien är att 

använda resultat av ”drug 

peerceptions” undersökning 

för att avgöra terapeutisk 

tillägnelse från medicin och 

kirurg sjuksköterskor till 

drogmissbrukande patienter 

Kvant 

Enkäter 

Korrelativ studie 

(n=135) 

Amerikas 

förenande stater 

Att sjuksköterskor har en 

positiv syn på sin roll som 

lämpad att vårda 

drogmissbrukande patient.  

Sjuksköterskor erfor sig själv 

som opartisk i vårdandet och 

terapeutisk tillägnelse till 

drogmissbrukande patient.  

13 poäng 
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