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Abstrakt.  

 

Bakgrund: Alkoholrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem som leder till lidande på individ 

och samhällsnivå. Distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande och personcentrerat. 

Tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplevde okunskap och rädsla att möta dessa 

personer. Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans upplevelser av 

utmaningar och användning av verktyg i bemötandet av vuxna personer med alkoholrelaterad 

ohälsa. Metod: Intervjustudie med induktiv ansats och kvalitativ innehållsanalys. Resultat: 

Distriktssköterskorna uppgav att det var ovanligt att de använde sig av screeningverktyg i sitt 

dagliga arbete men att de vågade fråga om personens alkoholvanor. Tidigare erfarenhet och 

kunskap påverkade dem i deras bemötande av personer med alkoholrelaterad ohälsa. Det var 

brist på riktlinjer kring arbetet med personer med alkoholrelaterad ohälsa på de olika 

vårdcentralerna. Distriktssköterskorna upplevde att dessa personer ofta hamnade i kläm 

mellan öppenvårdspsykiatrin, psykiatriska heldygnsvården och primärvården. De önskade att 

få arbeta mer hälsofrämjande och preventivt men att tidsbristen ofta hindrade dem. Slutsats: 

Vården av personer med alkoholrelaterad ohälsa behöver förändras och mer utbildning och 

kunskap behövs. De utarbetade riktlinjerna för missbruk och beroendevård behöver följas av 

verksamheterna. Stigmatiseringen behöver minska så att vården sker på lika villkor. 
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Problemområde 

Enligt World Health Organization (WHO) är alkoholrelaterad ohälsa ett stort 

folkhälsoproblem. Alkohol bidrar till sjukdom, skador, funktionsnedsättning och förtida död 

över hela världen, vilket leder till socioekonomiska konsekvenser, både på individ- och 

samhällsnivå. År 2016 stod alkoholrelaterad dödlighet för 5,3 procent (cirka 3 miljoner) av 

alla världens dödsfall (WHO, 2018). Alkoholrelaterad ohälsa bör därför prioriteras av vården 

och tidigare forskning visar att sjuksköterskor upplevde att de hade brist på kunskap om hur 

de skulle bemöta och vårda personer med alkoholmissbruk (Clancy, Oyefeso & Ghodse, 

2006). Okunskapen gav sjuksköterskorna en känsla av att inte kunna hjälpa till, vilket 

minskade deras känsla av engagemang och medförde att de inte involverade sig mer än de 

behövde (Pauly, 2008). Eftersom alkoholrelaterad ohälsa enligt WHO (2018) är ett växande 

samhällsproblem kommer distriktssköterskan i större utsträckning att möta dessa personer i 

sitt arbete. Distriktssköterskan behöver i sitt arbete med personer med alkoholrelaterad ohälsa 

även uppmärksamma närstående som kan vara i behov av stöd. I en rapport från 

Folkhälsomyndigheten (2016) framkom det att både barn till föräldrar med alkoholproblem 

och föräldrarna som försökte dölja sina problem hade en önskan om att någon hade 

uppmärksammat deras situation. Genom att fråga både barn och vuxna om hur de mår kan de 

få möjlighet att berätta om sina problem. 

Det är därför av vikt att belysa distriktssköterskans upplevelse av att bemöta personer med 

alkoholrelaterad ohälsa. 

  



Bakgrund  

Perspektiv och utgångspunkter 

Författarna valde att ha personcentrerad vård som utgångspunkt. Distriktssköterskan ska 

arbeta personcentrerat för att integrera hälsofrämjande, omvårdnads- och medicinska 

ställningstaganden men också stödja och stärka personen (Svensk sjuksköterskeförening, 

2019). 

Personcentrerad vård innebär att vården utgår ifrån personens individuella erfarenheter, 

förutsättningar, resurser och inte dennes sjukdom eller ohälsa. I det multiprofessionella teamet 

ses personen som självklar del. Vilket medför att personen är högst delaktig i både planering 

och genomförande av vården som rör personen. Då hälsa är ett subjektivt begrepp kan 

personens hälsa främjas genom att vården arbetar utifrån personcentrerad vård. Genom att 

tillsammans med personen upprätta en individuell vårdplan där personen själv, utifrån sina 

förutsättningar, får formulera sina mål. Vårdplanen revideras i samråd med personen 

fortlöpande vilket ger personen möjlighet att ändra i sin vårdplan i takt med förändrad hälsa. 

Det är av vikt att personen har en kontaktperson inom teamet, som hen alltid kan vända sig 

till. Personen har rätt till uppdaterad information och patientutbildning, i de fall det är aktuellt 

och att det sker kontinuerligt. För att kunna utvärdera de insatser och interventioner som 

personen fått ta del av ska resultaten vara mätbara. Mätningar med validerade instrument ska 

används både före, under och efter avslutad vård för att försäkra sig om att vården lett till 

förändring hos personen (Brummel‐Smith et al. 2016; Flagg, 2015). 

Alkohol som folkhälsorisk 

Alkoholintaget i Sverige var under 2017 i genomsnitt 9,03 liter ren alkohol/ invånare/ år 

(personer 15 år eller äldre). Alkoholintaget minskade med åtta procent under 2008-2017 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2017). De allra flesta personer som 

söker sig till sjukvården med alkoholrelaterade hälsoproblem, har ett riskbruk (Franck & 

Hedberg, 2018). Hälsoproblem orsakade av riskbruk av alkohol kan till exempel vara 

hypertoni, dyspepsi/reflux, infertilitet, impotens, förvärring av hudsjukdomar (psoriasis, 

neurodermatit, seborroiskt eksem) och långvarig smärtproblematik (Franck & Hedberg, 2018; 

Rehm et al. 2017). Alkohol har även en negativ inverkan på immunsystemet, vilket kan leda 

till att personen lättare får infektioner (Rehm et al, 2017; Shield, Parry & Rehm, 2014). 



Psykiska hälsoproblem kan vara bland annat oro, ångest, nedstämdhet, sömnbesvär, nedsatt 

minnesförmåga, psykosociala problem eller upprepade sjukskrivningar (Franck & Hedberg, 

2018; Rehm et al. 2017). 

 

I Socialstyrelsens (2019a) arbete kring alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) 

finns kunskap, vägledning och stöd om hur vården för dessa personer ska se ut. Det finns även 

riktlinjer och information för hur de olika verksamheterna och aktörerna ska arbeta. Enligt 

Socialstyrelsen (2019b) är det olika lagar och aktörer som berörs inom missbruk och 

beroendevården. Aktuella lagar är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), 

Socialtjänstlagen (SOL, SFS 2001:453) och Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM; 

SFS 1988:870). I Hälso-och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30), står det bland annat att 

målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. 

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

värdighet. Socialtjänstlagens (SOL, SFS 2001:45) mål är att främja människors ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhällslivet. 

Socialtjänsten ska ta hänsyn till personens ansvar för både sin och andras situation genom att 

hjälpa till att utveckla och framhäva både dess egna och gruppers egenskaper. Vid de fallen 

där en person med missbruk bedöms vara oförmögen att klara sig ur sitt missbruk själv eller 

kan utgöra en fara för sig själv eller andra, så kan läkare bestämma om eventuell tvångsvård. 

Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM; SFS 1988:870) finns för att hjälpa 

människor att ta sig ifrån missbruk av alkohol, narkotika och/eller andra preparat. Enligt lagen 

ska vården i så hög utsträckning som möjligt göras i samråd med personen. I slutet av 2017 

var det 10900 personer som var registrerade för vård av alkoholrelaterad ohälsa i de öppna 

frivilliga instanserna och en tredjedel av dem var kvinnor (Socialstyrelsen, 2018). 

Från riskbruk till alkoholberoende  

Definitionen av riskbruk är att en person dricker en mängd alkohol som gör att hen riskerar att 

hamna i ett alkoholberoende eller missbruk. Gränsen för riskbruk är olika för män och 

kvinnor. Riskbruk för män är över 14 standardglas i veckan, vilket motsvarar cirka tre flaskor 

vin eller 53 cl starksprit. För kvinnor är riskbruk över nio standardglas i veckan, vilket 

motsvarar cirka två flaskor vin eller 34 cl starksprit. Om män vid i ett tillfälle dricker mer än 5 

standardglas och kvinnor 4 standardglas vid ett och samma tillfälle räknas det också som 

riskbruk (Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, 2001). 



Missbruk definieras genom den amerikanska klassificeringen DSM-systemet Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, DSM IV. Enligt DSM IV ska ett av de fyra kriterierna 

nedan vara uppfyllda; upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till 

misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet, upprepad 

användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning eller 

i arbetslivet, upprepade kontakter med rättsväsendet som en följd av missbruket, fortsatt 

användning trots återkommande problem. Enligt Heilig (2011), kan alla personer hamna i ett 

missbruk där personen förlorar kontrollen användningen av alkohol- och/eller narkotika. Det 

startar ofta med en kontrollerad och normal användning för att sedan utveckla ett beroende. 

Hur snabbt denna process går är individuell och beror på vad personen blir beroende av.  

 

Enligt den amerikanska klassificeringen DSM IV ska tre av följande sju kriterier vara 

uppfyllda senaste året för att det ska bedömas som ett beroende: ett behov av allt större dos 

för att uppnå̊ ruseffekt, abstinensbesvär när bruket upphör, intag av större mängd eller intag 

under längre tid än vad som avsågs, varaktig önskan, eller misslyckade försök att minska 

intaget, en betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av 

alkohol eller narkotika. Viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter 

försummas samt fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador 

(Läkemedelsverket, 2007; Hasin et al. 2003). Om personen är beroende innebär det att 

alkoholen fått en större roll i dennes liv än tidigare och har lett till lidande och/eller 

funktionsnedsättning. Alkoholberoende är ett specifikt sjukdomstillstånd som bland annat 

innebär svårigheter med att kontrollera sitt alkoholintag och förändrad funktion i fysiska, 

psykiska och sociala avseenden. För diagnosen alkoholberoende, enligt International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10), ska minst tre av 

följande kriterier tillsammans uppfyllas under minst en månad eller vara återkommande under 

loppet av en 12-månadersperiod: en stark önskan eller tvång att dricka alkohol, svårigheter att 

kontrollera intaget av alkohol när det kommer till att börja, avsluta eller att begränsa intagen 

mängd. Exempelvis dricker personen en större mängd alkohol, eller dricker under längre tid, 

än vad hen tänkt, eller har en ständig önskan om att minska sitt intag och/eller misslyckade 

försök att ändra sitt beteende. Ett fysiskt abstinenstillstånd som uppstår när personen minskar 

eller avbryter sitt alkoholintag är toleransutveckling, vilket innebär att personen måste öka sitt 

intag för att uppnå en viss effekt. Personens alkoholbruk tar över tillvaron, betydelsefulla 

glädjeämnen och/eller intressen ges upp till förmån för alkoholen. En stor del av personens 

tillvaro går ut på att få tag i alkohol, inta alkohol samt återhämta sig från alkoholens effekter. 



Även om personen upplevt negativa konsekvenser av sitt alkoholbruk och att personen är 

medveten om dess skadliga effekt så fortsätter alkoholintaget (Franck & Hedberg, 2018). 

Målet med behandlingen är att minska de alkoholrelaterade problemen personen har oavsett 

om det gäller riskbruk eller beroende (Läkemedelsverket, 2007). 

Alcohol Use Disorders Identification Test – AUDIT 

Distriktssköterskan kan med hjälp av frågeformuläret AUDIT (Alcohol Use Disorders 

Identification Test) identifiera och kartlägga en persons alkoholvanor. Frågeformuläret kan 

ses som ett verktyg i samtalet med personer med alkoholrelaterad ohälsa. Frågeformuläret 

består av tre olika delar: fråga 1-3 handlar om personens alkoholkonsumtion, fråga 4-6 

handlar om tecken på beroende och fråga 7-10 handlar om tecken på skador till följd av 

alkohol (Socialstyrelsen, 2019b; Wennberg, Källmén, Hermansson & Bergman, 2006). Den 

första delen av AUDIT kallas för AUDIT-C, i den delen uppskattas hur mycket och hur ofta 

personen konsumerat alkohol under det senaste 12 månaderna samt om han/hon varit berusad. 

Del två och tre av AUDIT rör frågor kring försämrad kontroll över sin konsumtion, om 

han/hon anpassar sitt liv till sitt drickande, har skuldkänslor, haft minnesluckor i samband 

med berusning eller andra skador relaterat till sitt alkoholbruk. Det går bra att endast använda 

AUDIT-C för att få en överblick av personens alkoholvanor (Wennberg et al., 2006). 

Stigmatisering 

Tidigare forskning visar att personer med alkoholrelaterad ohälsa kunde hamna i en 

stigmatisering (Rehm et al. 2017: Vargas & Luis Villar, 2008). Enligt Walter, Ford, 

Templeton, Valentine, & Velleman (2017) innebar stigmatisering en social stämpling, där 

individen fått en negativ stämpel och diskrimineras för sina karaktärsdrag. Tidigare forskning 

av Kulesza, Watkins, Ober, Osilla & Ewing, (2017) visar att personer med alkoholrelaterad 

ohälsa ofta hade kännedom om att de drack för mycket. De kände rädsla om de inte skulle bli 

betrodda om de berättade för sin läkare och de upplevde känslor av skam över sin 

alkoholkonsumtion. Enligt Andréasson (2017) är det viktigt att sjukvårdspersonal 

uppmuntrade personen genom att själv styra över valet av behandling och stärka personen att 

ta makten över sin egen situation. I en studie av Vargas & Luis Villar (2008) framkom det att 

sjuksköterskor ansåg att alkohol var giftigt, att det kunde ändra personens beteende och 

personlighet. De ansåg att många människor blev aggressiva när de drack en stor mängd 

alkohol vilket ledde till att sjuksköterskorna hade mindre acceptans för dessa personer. 



Sjuksköterskorna såg alkoholism som en sjukdom som orsakar dödsfall. De hade minimalt 

hopp om att hjälpa dessa människor, då de ofta hade svårt att acceptera hjälp eller började 

dricka alkohol igen. I en studie av Coloma-Carmona, Carballo & Tirado-Gonzalez (2017) 

framkom det att vårdpersonal upplevde det meningslöst att ställa frågor om alkohol då 

personerna ändå inte svarade sanningsenligt eller inte kunde identifiera problemet själva. 

Vårdpersonal kände även oro för att personen kunde bli upprörd och/eller känna sig 

diskriminerad om de fick frågor om sina alkoholvanor.  

Familjen 

Sjutton procent av alla barn i Sverige levde i hem där alkohol var ett problem (Hjern & 

Adelino Manhica, 2013). I en studie av Park, Schepp, & Park (2016) framkom det att barn till 

föräldrar med alkoholberoende i större utsträckning led av stress och känslor av skam. 

Föräldrarnas attityd kunde smitta av sig på barnet vilket medförde risk för att barnet, i vuxen 

ålder, också kunde utveckla alkoholrelaterade problem. Barn till föräldrar med 

alkoholproblem upplevde att deras familj var trasig. De upplevde även känslor av otrygghet, 

bristande tröst och att familjen saknade integritet. Barnen uppgav även att föräldrar som drack 

alkohol kunde bli aggressiv och våldsamma, vilket påverkade familjen negativt och ibland 

resulterade i skilsmässa. Tidigare forskning visar att alkohol kan leda till aggressivitet och 

våld (Rehm et al. 2017; Park, Schepp, & Park, 2016) vilket distriktssköterskan måste ta 

hänsyn till och uppmärksamma. Barn till föräldrar med alkoholproblematik kan fara illa och 

distriktssköterskan har skyldighet att anmäla om ett barn far illa eller riskerar att fara illa 

enligt kap 14 Socialtjänstlagen (SFS 2001:453). En rapport från Folkhälsomyndigheten 

(2016) visar att både barn och den föräldern som missbrukat alkohol önskade att någon hade 

uppmärksammat deras situation men att de samtidigt gjorde allt i sin makt för att dölja 

problemet. Rapporten visar även att den vård och det stöd som familjen erbjöds skulle vara 

individanpassad vilket krävde en välfungerande samverkan mellan hälso- och sjukvården och 

andra myndigheter för att ingen skulle riskera att försummas.  

Distriktssköterskans roll 

Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning ska distriktssköterskan främja hälsa, 

förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande. Distriktssköterskan ska arbeta 

hälsofrämjande, se och kunna ta tillvara på varje individs resurser. Hen bör ha fördjupad 



kunskap samt kunna hjälpa på individ-, grupp- och samhällsnivå. Genom att identifiera 

hälsoproblem så kan eventuell skada på de olika nivåerna förhindras, det är därför av vikt att 

frågor kring levnadsvanor ställs och att personen får adekvat och individanpassad hjälp 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2019). I en studie av Kardakis, Weinehall, Jerdén, Nyström & 

Johansson (2013) uppgav distriktssköterskor inom primärvården att de hade ett stort ansvar 

när det gällde hälsofrämjande insatser, att kunna ta tillvara på det friska hos personen och 

stödja personen i arbetet mot mer hälsosamma levnadsvanor. Distriktssköterskorna menade att 

det var deras främsta uppgift.  

 

Tidigare forskning visar att vårdpersonal i primärvården brast i sin kunskap kring alkohol och 

att det kunde påverka personen som sökte vård. Många sjuksköterskor upplevde att det var 

svårt att ta upp ämnet med personer och att de inte visste vart personerna skulle remitteras för 

vidare vård (Gerisson, Bendtsen & Spak, 2005; Harris & Yu, 2016; Johansson, Åkerlind & 

Bendtsen, 2005). En av de vanligaste anledningarna till att vårdpersonal inte frågade personer 

kring deras alkoholvanor berodde på att de hade för lite kunskap om missbruk för att kunna ge 

adekvata råd (Harris & Yu, 2016). Flera sjuksköterskor på vårdcentraler ansåg att det är inom 

primärvården det förebyggande arbetet med levnadsvanor skulle ske, där alkoholvanor skulle 

ingå. Sjuksköterskor hade svårt att veta när de skulle ställa dessa frågor till personen men 

genom utbildning i alkoholprevention kunde sjuksköterskor lära sig hur de skulle ta upp 

ämnet och då tidigare kunna upptäcka alkoholrelaterad ohälsa (Johansson, Åkerlind & 

Bendtsen, 2005). Vårdpersonal som arbetade på vårdcentral, som fått mer utbildning om 

alkohol utöver grundutbildningen, var bättre på att uppmärksamma personer med 

alkoholrelaterad ohälsa än de som inte hade någon extra utbildning utöver grundutbildningen 

(Gerisson, Bendtsen & Spak, 2005). Sjuksköterskor som hade rätt utbildning kände att de 

hade bättre självförtroende kring att arbeta med personer med alkoholproblematik samt kände 

att de hade fler redskap för att kunna engagera sig mer (Kennedy, Mellor, McCabe, Riccidelli, 

Brumby, Head & Mercer-Grant, 2013). De kunde uppmärksamma dessa personer på rätt sätt 

och skapa en god relation. Genom att skapa en god relation återkom personen och då kunde 

sjuksköterskan känna sig meningsfull samt hade möjlighet att påverka personens livskvalité 

positivt (Harvey et al., 2011; Pauly, 2008; Price, & Wibberley, 2011). De sjuksköterskor som 

arbetade i team och upplevde att de fick stöd kunde lättare tillgodose denna patientgrupps 

behov. Sjuksköterskor kände ofta att det fattades tid för att kunna gå in på djupet och valde 

därför att inte engagera sig i personerna (Pauly 2008). De sjuksköterskor som upplevde att de 

hade tillräcklig med tid och kunskap kände att de kunde bemöta dessa personer vilket ledde 



till minskad upplevelse av stress samt ökat välbefinnande (Harvey et al., 2011; Pauly, 2008; 

Price & Wibberley, 2011). 

Syfte  

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenhet av utmaningar och 

användning av verktyg i bemötandet av vuxna personer med alkoholrelaterad ohälsa. 

Metod  

Denna intervjustudie genomfördes med induktiv ansats och analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. Innehållsanalys är en metod som genomförs systematiskt och objektivt, vilket 

lämpar sig när fenomen och upplevelser ska studeras. När det inte finns så mycket tidigare 

forskning på området rekommenderas en induktiv ansats. (Elo & Kyngäs, 2008). 

Semistrukturerade intervjuer användes som datainsamlingsmetod och 12 distriktssköterskor 

intervjuades på vårdcentraler runt om i Skåne.  

Urval av intervjupersoner 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor med specialistsjuksköterskeexamen med inriktning 

distriktssköterska som för närvarande arbetade på vårdcentral i Skåne. Författarna valde att 

inrikta sig på vårdcentraler då tidigare forskning visar att personer med alkoholrelaterad 

ohälsa söker sig till olika typer av vårdinrättningar (Peckover & Chidlow, 2006) och 

vårdcentralen har en central roll i vården kring levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2016). Initialt 

kontaktades 20 vårdcentraler, men då svarsfrekvensen från verksamhetscheferna var låg valde 

författarna att kontaktat ytterligare 20 vårdcentraler. Totalt kontaktades 100 vårdcentraler från 

hela Skåne och samtliga verksamhetschefer fick skriftlig information angående studien (se 

bilaga 2). Strategiskt urval användes för att öka studiens bredd (Polit & Beck, 2013). När 20 

nya vårdcentraler kontaktades tog författarna hänsyn till vart vårdcentralerna geografiskt 

fanns. Vårdcentraler från landsbygd, mindre tätort och större tätort inkluderades. För att hitta 

dessa vårdcentraler sökte författarna på internet. All kontakt med vårdcentralerna gjordes 

genom mail. Samtliga vårdcentraler påmindes två gånger. Av de 100 vårdcentraler som 



kontaktades var det 33 verksamhetschefer som tackade nej till att delta i studien. Anledningar 

de uppgav när de avböjde att delta i studien var bland annat att det inte fanns tid, att de redan 

deltagit i andra studier under våren samt att patientgruppen inte fanns representerad på 

vårdcentralen. Tretton verksamhetschefer gav sitt samtycke för deltagande i studien, var av en 

verksamhetschef hade en grundutbildad sjuksköterska som kunde medverka vid en eventuell 

intervju. Då grundutbildad sjuksköterska inte var ett av studiens inklusionskriterier valde 

författarna att inte intervjua hen. Femtiofyra verksamhetschefer svarade aldrig om de ville 

deltaga eller ej. Av de 12 verksamhetschefer som ville delta fick författarna kontaktuppgifter 

till 15 distriktssköterskor. Författarna skickade sedan skriftlig information om studien till 

samtliga 15 distriktssköterskor (se bilaga 3). Av dessa 15 lämnade 12 distriktssköterskor sitt 

medgivande till att delta i studien. Samtliga intervjuer genomfördes under våren 2019. I 

studien har vårdcentraler i storstäder, mindre städer och landsbygden deltagit. 

 

I samband med intervjun fick deltagarna även svara på hur länge de hade varit 

distriktssköterskor, hur länge de arbetat på vårdcentral samt vart de tidigare arbetat. Samtliga 

deltagare var specialistutbildade sjuksköterskor med inriktning distriktssköterska som 

arbetade på vårdcentral runt om i Skåne. Ålder på deltagarna var 30-63 år. Erfarenhet som 

distriktssköterska var 1,5- 27 år. De hade tidigare erfarenheter av bland annat somatisk 

heldygnsvård, psykiatrisk heldygnsvård, palliativ vård/hospice och kommunal sjukvård. 

Många av deltagarna hade även ansvar för en specialmottagning såsom diabetes, hjärtsvikt 

och/eller hypertoni. 

Intervjuer  

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade individuella intervjuer, en kvalitativ 

forskningsmetod. Semistrukturerad intervju innebär att deltagarna själva får möjlighet att 

beskriva sina upplevelser utifrån sin vardag (Polit & Beck, 2013). Frågorna ställdes utifrån en 

intervjuguide (se bilaga 1) som utformades utifrån studiens syfte. Intervjuguiden utformades 

utifrån huvudområden där fördjupningsfrågor tillkommit i efterhand.  

En pilotintervju genomfördes för att utvärdera intervjuguiden. Författarna upplevde frågorna i 

guiden som relevanta utifrån studiens syfte. Pilotintervjun inkluderades i analysen. 



Datainsamling 

Inför varje intervju inhämtades skriftligt medgivande från samtliga verksamhetschefer samt 

skriftligt samtycke från alla deltagare. Deltagarna fick välja plats och tid för när respektive 

intervju skulle äga rum. Tre av intervjuerna genomfördes över telefon då det inte fanns 

möjlighet av organisatoriska skäl att ses. Inför intervjuerna som genomfördes över telefon 

inhämtades medgivande från verksamhetschef och samtycke från deltagaren och dessa 

scannades och mailades till författarna. De nio intervjuer som inte skedde över telefon, ägde 

rum på respektive vårdcentral i deltagarens arbetsrum. Samtliga intervjuer spelades in, 

antingen via diktafon eller författarnas mobiltelefoner. Ljudfilerna sparades lokalt offline på 

författarnas datorer. Efter att varje intervju transkriberats raderades ljudfilerna.  

 

Pilotintervjun och den efterföljande intervjun genomfördes av båda författarna. Resterande 

intervjuer delades upp mellan författarna. Totalt genomfördes 12 intervjuer som varade 

mellan 24-48 minuter. Författarna valde att inleda varje intervju med en kort beskrivning av 

problemområdet, om hur mycket svenskarna dricker i genomsnitt per år samt hur stor del 

alkoholrelaterad dödlighet utgör i förhållande till världens alla dödsfall. Författarna påminde 

även distriktssköterskorna om vad hög alkoholkonsumtion kan leda till för somatiska problem 

och gav exempel på hur alkoholrelaterad ohälsa kan yttra sig, både fysiska och psykiska 

symtom.  

 

Under intervjuerna användes probing questions vilket innebär att fördjupande frågor ställdes 

utifrån deltagarnas svar (Kvale & Brinkmann, 2014). Frågor som ställdes var till exempel, 

“finns det något mer du vill tillägga?”, “kan du komma på något mer som vi inte har nämnt” 

eller “hur känner du över…”. 

Analys av data  

För analys av data valdes innehållsanalys med induktiv ansats (Elo & Kyngäs, 2008). Varje 

enskild inspelad intervju transkriberades av någon av författarna. För att båda författarna 

skulle få ta del av samtliga intervjuer valde författarna att dela upp transkriberingen mellan 

sig. Den författaren som inte deltog vid intervjun transkriberade den. På så sätt fick båda 

författarna höra samtliga deltagare. Varje intervju kodades till en bokstav, A-L, för att 

författarna lättare skulle kunna gå tillbaka till materialet vid behov.  

 



Analysen genomfördes i flera steg, öppen kodning, gruppering av data och abstraktion. Vid 

läsning av texterna använde författarna sig av öppen kodning, vilket enligt Elo & Kyngäs 

(2008) innebär att författarna markerar textsegment och skriver i marginalerna under tiden 

som texterna läses. Detta gjordes för att plocka upp delar i texten som svarade på studiens 

syfte. Den öppna kodningen valde författarna att göra var för sig. Författarna skrev så många 

ord som möjligt som beskrev innehållet för att öka chanserna att kunna hitta likheter och 

skillnader i materialet. Nästa steg i analysprocessen var att identifiera likheter och skillnader i 

de olika textsegmenten, vilket författarna gjorde tillsammans för att på så vis kunna jämföra 

respektive fynd. Likheter och skillnader ledde till att datan kunde grupperas och subkategorier 

bildades. Subkategorierna grupperade sedan genom abstraktion av innehållet till kategorier. 

Abstraktion innebär formulering av en allmän beskrivning av ett forskningsområde (Elo & 

Kyngäs, 2008). Enligt Elo & Kyngäs (2008) används kategorier när olika fenomen ska 

beskrivas, för att öka förståelsen och generera ny kunskap. Analysen resulterade i tio 

subkategorier och fyra kategorier. 

 

Tabell 1. Exempel över analysprocessen. 

Öppen kodning/ 

Meningsbärande 

textsegment  

Kodning Kod Subkategori Kategori 

Egentligen kan jag 

tycka att det är 

patienten som har 

huvudansvaret för det. 

Jag kan ju vända ut och 

in på mig utan att få 

någon effekt 

överhuvudtaget. 

 

Distriktsköterskan 

kan inte hjälpa 

personen om inte 

denne vill ha 

hjälp  

Patientens 

egenansvar 

Patienten måste 

vilja 

Ansvar och 

samarbete 

Förförståelse 

Enligt Graneheim & Lundman (2004) påverkas tolkning av text av författarnas tidigare 

erfarenheter och personliga historia. Eftersom författarna kommer från olika bakgrunder och 

har olika arbetslivserfarenhet har vi haft ett nära samarbete kring materialet och under 

analysarbetet. Båda författarna har erfarenhet av att arbeta på vårdcentral men inte haft direkt 

ansvar för omvårdnaden av personer med alkoholrelaterad ohälsa. 



Forskningsetiska avvägningar 

Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) på Lunds universitet har gett sitt rådgivande yttrande 

om projektplanen innan studien påbörjades. Verksamhetscheferna godkände genomförandet 

av studien på respektive vårdcentral utifrån projektplanen. Skriftligt medgivande från 

respektive verksamhetschef inhämtades innan kontakt med distriktssköterskor togs. I enlighet 

med World Medical association (WMA, 2013) informerades samtliga deltagare om studiens 

syfte, att deltagandet var frivilligt och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande. 

Informationen lämnades både skriftligt inför varje intervju samt muntligt i samband med 

intervjun. Skriftligt samtycke inhämtades från samtliga deltagare innan intervjuerna ägde rum. 

Konfidentialitet försäkrades genom att det inspelade materialet och transkriberingarna 

avidentifierades och kodades. Endast författarna och handledaren har haft tillgång till 

materialet. Inga deltagare kan identifieras i studiens resultat.  

Resultat  

Analysen resulterade i tio subkategorier och fyra kategorier (se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Identifierade subkategorier och kategorier. 

Subkategorier Kategorier 

Att våga fråga 

Från svar till handling 

Att tänka ett steg längre 

Att ställa frågan 

Distriktssköterskans intresse, erfarenhet och 

kunskap 

Önskan att arbeta hälsofrämjande och 

preventivt 

Distriktssköterskans roll & kunskap 

Patienten måste vilja 

Hamnar i en gråzon 

Samarbetet inom arbetsplatsen 

Ansvar & samarbete 

Barn och orosanmälan 

Närstående och medberoende 

Familjen & närstående 



Att ställa frågan 

Att våga fråga 

Distriktssköterskorna upplevde att det var svårt att fråga personen om dennes alkoholvanor 

vid första besöket. Det var lättare om det var en person de träffade mer regelbundet, som till 

exempelvis vid upprepade blodtryckskontroller eller såromläggningar där hög 

alkoholkonsumtion är en av riskfaktorerna. Om de ställde frågor kring alkohol berodde det på 

anledningen till besöket. De ansåg att det vara skillnad på om de till exempel sökte för lättare 

besvär, då valde de att inte frågade kring alkoholvanor, medan om de sökte för psykisk ohälsa 

så ställde de frågan. Om det redan stod i journalen, att personen hade ett känt alkoholproblem, 

upplevde distriktssköterskorna att det var lättare att ta upp frågan. Distriktssköterskorna 

upplevde också att ju mer erfarenhet de hade och ju mer vana de var vid situationen desto mer 

vågade de fråga. Andra anledningar till att distriktssköterskorna inte frågade personen om 

deras alkoholvanor var på grund av stressig arbetsmiljö, att de inte ansåg sig ha tid att hantera 

svaret då arbetsbördan redan var stor.  

 

Distriktssköterskorna uttryckte att det var av stor vikt att tänka på hur frågan kring 

alkoholvanor ställdes. Det ansågs vara ett känsligt och laddat ämne och därför viktigt att 

frågan ställdes på ett respektfullt sätt för att inte skuldbelägga eller döma personen. 

Distriktssköterskorna upplevde att det var vanligt att personer med alkoholproblem ofta kände 

känslor av skam, självförakt, pinsamhet och obehag. Distriktssköterskorna uppgav att det var 

av vikt att stötta dessa personer och få dem att förstå att det var för deras eget bästa så att de 

inte tog avstånd från vården.  

 

“Jag brukar försöka få in den där på något fint vis. Ibland är det lättare med vissa att 

vi alltid ställer de här frågorna sen ibland kan det vara lite känsligare.” DSK J 

 

När det gällde frågan kring att använda standardiserade screeningverktyg så var svaret 

splittrat. Det var ovanligt att distriktssköterskan använde det varje gång hon träffade personen 

medan en del skickade med enkäterna hem till personen, då ofta på grund av tidsbrist. De 

distriktssköterskor som använde sig av screeningverktyg upplevde att det ledde till att 

personen öppnade upp sig lättare. Distriktssköterskorna visste att det fanns screeningverktyg 



och även om en del inte använde sig av dessa verktyg, så frågade de hur mycket personen 

drack och hur ofta. De upplevde att personerna sällan lyfte frågan själva. 

 

“Nej, inte när jag frågar vanligt, men om jag… men vid vissa tillfällen har jag tagit 

fram AUDIT eller bett dem fylla i det hemma och ta med, om de kan tänka sig det.” DSK G 

 

Det märktes inte alltid på personen att hen hade problem med alkohol trots flertalet 

regelbundna besök men att distriktssköterskorna ibland kunde känna det på doften. Eftersom 

många sökte för andra besvär än just alkoholrelaterade tyckte distriktssköterskorna att frågor 

kring alkohol borde vara standardiserade. Frågan i sig kunde leda till att personen vågade 

berätta om sina besvär. Distriktssköterskorna upplevde att det var mer socialt accepterat att 

dricka alkohol vilket troligtvis resulterade i ett stort mörkertal av alkoholrelaterad ohälsa. 

Distriktssköterskorna arbetade även med specialmottagningar på sin respektive vårdcentral 

och upplevde att det var mer standardiserat att fråga om alkohol på dessa då de oftast hade 

egna screeningverktyg eller standardiserade mallar som de arbetade efter. 

 

“...däremot så har jag diabetesmottagning och där tar jag ju upp det.” DSK K 

Från svar till handling 

Distriktssköterskorna ansåg att de hade verktyg att hantera när personer själva berättade eller 

erkände att de hade hälsoproblem relaterade till alkohol. Dock kände de att de inte alltid hade 

tillräckligt med verktyg eller kunskap för att hjälpa dem. När distriktssköterskorna samtalade 

med personen kring alkoholkonsumtion utgick de från rekommenderade mängderna, om hur 

ett standardglas ser ut. Distriktssköterskorna börjar med att informera personen om riskerna 

kring alkohol och hur det kunde påverka kroppen. De informerade även om hur alkohol kunde 

påverka eventuella läkemedel som personen tog för att få personen att förstå sin situation. De 

uppgav att det var av vikt att anpassa informationen och råden till personen de hade framför 

sig. Distriktssköterskorna upplevde ofta att många backade, tog avstånd och avböjde hjälpen 

som erbjöds samt att det var svårt att få dessa personer att bryta sitt invanda mönster. 

Distriktssköterskorna kände att de inte ville förstöra kontakten genom att tvinga personen, 

med känd alkoholrelaterad ohälsa, till hjälp om de ändå kom regelbundet till vårdcentralen 

och kunde ta hand om sig i övrigt. 

 



Distriktssköterskorna upplevde att det var mer vanligt att dessa personer kom till dem via 

läkaren. I vissa fall hade personen kommit direkt till distriktssköterskorna och då kontaktades 

läkare eller psykolog för vidare handläggning. De kunde hänvisa till olika hjälp- och 

stödlinjer eller lokala öppna mottagningar, dit personer med alkoholrelaterad ohälsa kunde 

vända sig. Distriktssköterskorna ansåg att det var viktigt att de fick hjälp av de professioner 

som hade rätt kunskap och hjälpmedel till att hantera de alkoholrelaterade problemen. En del 

av vårdcentralerna hade hjälp av en rehabkoordinator som kunde hjälpa till att bedöma vad 

personen behövde för hjälp. Distriktssköterskorna hade sällan egna uppföljningar med 

personen. De trodde att personen fick remiss vidare till olika enheter, till exempel 

psykiatrimottagning, beroendeenheten eller annan lokal mottagning. Ibland kom läkarna till 

distriktssköterskorna för att presentera personen som skulle gå hos dem för att få behandling 

som läkare ordinerat exempelvis blåsa i alkomätare och få antabus.  

 

“... hittar doktorn någon så går han och letar upp en sjuksköterska och säger till 

hon/han, nu är det X du kommer att träffa när du kommer här tre dagar i veckan, då 

blir hon din fasta kontakt med antabus.” DSK J 

Att tänka ett steg längre 

Distriktssköterskorna upplevde att personer med alkoholrelaterad ohälsa inte alltid svarade 

ärligt när de ställde frågor om deras alkoholvanor. Det gällde både frågan om de drack och 

hur mycket de i så fall konsumerar. Distriktssköterskorna upplevde att de äldre patienterna 

hade lättare för att prata om sina alkoholvanor medan de yngre oftare uttryckte att de inte alls 

hade några problem. Distriktssköterskorna kände att de var inlärda att lita på människor och 

att det som personen berättade fick de tro på och agera utifrån. De uppgav att de behövde lita 

på personen men ändå tänkte ett steg längre. Till exempel när personen sökte för stressymtom 

eller om blodtrycket/blodsockret hade varit högt, så tänkte de att en möjlig förklaring kunde 

vara att personen inte hade svarat sanningsenligt på frågorna om sina alkoholvanor. 

Distriktssköterskorna upplevde att sanningen kom fram förr eller senare, antingen via 

alkomätare eller genom de ordinerade blodproverna. 

 

“ … och att man inte kanske alltid kan köpa hundra procent av det som personen 

berättar, att man lite såhär får vara lite ifrågasättande men öppen.” DSK C 



Distriktssköterskans roll och kunskap 

Distriktssköterskans intresse, erfarenhet och kunskap 

Distriktssköterskorna hade olika erfarenheter och samtliga hade arbetat på andra arbetsplatser 

innan de började arbeta på vårdcentral. Distriktssköterskorna uppgav att de tyckte att denna 

patientgruppen var väldigt viktig att se och bekräfta så de tog sig tid för personerna. De ansåg 

sig dock ha bristande kunskap om alkoholrelaterad ohälsa. Även intresset för patientgruppen 

påverkade hur mycket tid distriktssköterskorna ägnade sig åt personerna. 

Distriktssköterskorna uppgav att om de hade kollega med ett större intresse för patientgruppen 

än de själva så föll det sig naturligt att personerna fick träffa denne istället.  

 

“ ... de psykosociala är något som intresserar mig… jag har någon kollega som tycker nej det 

är bara antabus. Eh du blås, tabletten, och hej, nästa…”DSK C 

 

Distriktssköterskorna ansåg sig inte ha rätt utbildning för att kunna samtala med personerna 

utan valde då att hänvisa till psykolog eller kurator istället. De tyckte att de fått för lite 

utbildning inom ämnet i både grundutbildningen till sjuksköterska och specialistutbildningen. 

Distriktssköterskorna berättade att de fått läsa sig till kunskap själva om alkoholrelaterad 

ohälsa, oftast i samband med att hälsoproblemet personen sökt för inte blivit bättre, till 

exempel ett svårläkt sår. Detta ledde till att distriktssköterskorna önskade mer fortbildning 

både i alkoholrelaterad ohälsa men också i samtalsmetodik. Distriktssköterskorna önskade 

utbildning i hur en ska förhålla sig till personer med en beroendesjukdom. De uttryckte inget 

behov av att behöva läsa en hel kurs utan efterfrågade mer lättillgängliga sätt att få reda på ny 

forskning och behandlingsstrategier, till exempel temadagar.  

 

“Men jag tycker absolut att de ska få hjälp av någon som kan det här, av någon som har 

samtalsterapi med dem.” DSK G 

Önskan att arbeta hälsofrämjande och preventivt  

Distriktssköterskorna uppgav att de inte arbetade tillräcklig med hälsofrämjande arbete som 

de önskade. De uttryckte att om inte distriktssköterskan gjorde det, vem skulle då göra det? 

Det fanns en önskan att få ta hand om hela personen, att få arbeta personcentrerat, men att 



tiden inte räckte till. Distriktssköterskorna uppgav tidsbrist som den primära anledningen till 

att de inte tog sig tid att samtala med personerna. De berättade att de oftast själva inte bokade 

sina besök och att det då istället fanns riktlinjer för hur långt ett besök fick vara. Vilket oftast 

inte var tillräckligt långt för att hinna samtala om hälsofrämjande och preventiva åtgärder. 

Distriktssköterskorna som själva bokade sina besök uppgav i större utsträckning att de hade 

tid för samtal. Distriktssköterskorna uttryckte en oro över att de ofta kände sig stressade vilket 

kanske ledde till att personen inte vågade lyfta alla sina problem och besvär. 

Distriktssköterskorna uppgav att de valde att inte ställa frågor för att de inte var ett tillräckligt 

långt besök inbokat. Men egentligen ville distriktssköterskorna hjälpa personen.  

 

“Alltså jag tänker lite, det kände jag lite när jag läste, att de trycker mycket på att vår 

profession ska jobba med hälsofrämjande åtgärder och så, och jag tycker absolut det ska 

ligga på primärvården med det kan jag säga dig att det finns det för lite tid för.” DSK F 

Ansvar och samarbete 

Personen måste vilja 

Distriktssköterskorna var överens, för att kunna hjälpa personer med deras alkoholrelaterad 

ohälsa så måste personen själv vilja och ta ansvar för sin vård. Då det är en frivillig 

behandling som erbjuds så måste personen själv aktivt delta i behandlingen. Det hjälper inte 

hur mycket vården än gör för att hjälpa dem om personen inte själv vill ta emot hjälp. 

Distriktssköterskorna påpekade dock att alla i vården har ett gemensamt ansvar att hjälpa 

dessa personer, särskilt om de aktivt bett om hjälp med sin alkoholrelaterade ohälsa. 

 

“Egentligen kan jag tycka att det är patienten som har huvudansvaret för det. Jag kan 

ju vända ut och in på mig utan att få någon effekt överhuvudtaget….”DSK E 

Hamnar i en gråzon 

Distriktssköterskorna upplevde att ingen vill ta det egentliga ansvaret för dessa personer och 

att de ofta hamnade i en gråzon. De upplevde att dessa personer hamnade i kläm mellan 

psykiatriska heldygnsvården, öppenvårdspsykiatrin och primärvården. Många gånger var 

personerna i behov av specialisthjälp men oftast var det primärvården som var första steget 



för hjälp. Distriktssköterskorna ansåg att psykiatriska heldygnsvården och 

öppenvårdspsykiatrin inte tog sitt ansvar för den här patientgruppen och att remisserna ofta 

kom tillbaka efter lång tid. De upplevde att många av personerna hann ändra sig om att få 

hjälp eller att de plötsligt dök upp i primärvården, där det inte fanns rätt resurser för att ta 

hand om dem. Distriktssköterskorna hade en önskan om bättre kommunikation mellan läkare 

och distriktssköterska men också mellan primärvården och psykiatriska heldygnsvården. De 

önskade även att specialisterna arbetade mer utifrån att se helheten hos patienten och inte bara 

se till sin egen specialitet. 

 

“Psykiatrin fungerar ju inte så bra och det märker man ju av väldigt mycket, att det är 

ju både rena psykiatripatienter vi har och mycket patienter som hamnar i den 

gråzonen.” DSK C 

Samarbetet inom arbetsplatsen 

Distriktssköterskorna upplevde att samarbetet inom respektive arbetsplats fungerade väl. Det 

var korta kommunikationsvägar och de kunde prata med kollegor vid behov. Det fanns ofta 

tider att tillgå inom det närmsta, om inte till läkare så till psykolog för ett första besök. 

Distriktssköterskorna ansåg att dessa personer behövde få en tid så snabbt som möjligt.  

 

“ …vägarna är väldigt korta, kan bara gå in med en lapp med personnummer, du jag 

är lite bekymrad, är det ok att jag sätter upp det på dig, sen går det vidare där.” DSK A 

 

Distriktssköterskorna berättade att de oftast träffade personer efter ordination av läkare på 

vårdcentralen men att de i vissa fall kom via remiss från psykiatriska heldygnsvården eller 

öppenvårdspsykiatrin. Ordinationen innebar oftast att de skulle få medicin och/eller blåsa i 

alkomätare på vårdcentralen. Rutinerna skiljde sig mellan de olika vårdcentralerna. 

Personerna kunde komma mellan en gång i veckan till dagligen, beroende på vilket behov 

personen hade och vilka rutiner respektive vårdcentral hade. Uppföljningarna såg olika ut 

mellan de olika vårdcentralerna och distriktssköterskorna upplevde ofta att det saknas 

ordentliga rutiner kring uppföljningarna. De upplevde att läkarna inte alltid hade tillräckligt 

med kunskap eller bristfälliga rutiner utarbetade för hur vården skulle se ut. 

Distriktssköterskorna berättade att de hade en eller två distriktssköterskor på vårdcentralen 

som tillsammans hade ansvar för personen som kom för antabus och/eller blåsa i alkomätare. 



Det var vanligt att en distriktssköterska hade huvudansvaret och då hade kännedom om 

personens behandlingsplan. På så sätt kunde personen känna trygghet och hen behövde inte 

förklara sig vid varje besök. Distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt med 

kontinuitet. De uttryckte att det var viktigt med anledning av att det kan vara en obehaglig och 

känslig situation för både personen och distriktssköterskan. Distriktssköterskorna tyckte att 

det kunde vara bra att det var två som kände till personens behandlingsplan om de själva 

skulle drabbas av sjukdom eller behöva vara lediga. Om de skulle vara lediga så presenterade 

de kollegan för personen, så att denne visste vem hen skulle träffa vid nästa besök. 

Distriktssköterskorna uppgav att det var ett stort område och en svår sjukdom, vilket gjorde 

det viktigt med tydlighet och att vara konsekvent.  

 

“...vi har ju tre - fyra stycken som kommer och får antabus som själva vill och så. 

Kommer två - tre eller två gånger i veckan. Regelbunden kontakt och kommer och 

pratar med oss och lite så. Sen var tredje månad, eller var fjärde när de tar det här 

peth-provet …” DSK J 

Familjen och närstående 

Barn och orosanmälan 

Distriktssköterskorna uppgav att de var skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de 

misstänker att barn bor i hem där vuxna missbrukar alkohol. Distriktssköterskorna hade liten 

erfarenhet av att göra en anmälan till Socialtjänsten men hänvisade istället till att 

sjuksköterskan på barnavårdscentralen (BVC) oftare anmälde föräldrar som hade ett misstänkt 

missbruk. Distriktssköterskorna berättade att om de hade gjort en orosanmälan så hade den 

gjorts i samråd med andra professioner på vårdcentralen såsom läkare eller kurator. De 

uppgav att det var en svår situation och att föräldrar ofta ifrågasatte anmälan. Genom att göra 

anmälan i samråd med andra professioner kände distriktssköterskan stöd i sitt beslut att 

anmäla.  

 

“.. då kan man göra de här orosanmälningarna, det måste vi göra. Det är inget att välja på 

när det gäller barn.” DSK E 



Närstående och medberoende 

Distriktssköterskorna ansåg att situationen när en anhörig sökte hjälp för ohälsa relaterat till 

att en närstående hade ett risk- eller missbruk av alkohol var svår. Förmodligen fanns ett stort 

mörkertal och att det inte alltid framkom varför personen egentligen sökte hjälp. De beskrev 

det som ett medberoende som var svårt att ta sig ur. Distriktssköterskorna tyckte då att hennes 

viktigaste roll var att stödja personen. Få personen att känna sig stärkt i att denne inte var 

ansvarig eller skyldig till sin anhörigs missbruk samt att personen först och främst måste 

tänka på sin egen hälsa. 

 

“Det beror lite på, vissa öppnar verkligen upp sig och så man får höra och att man ibland i 

telefonen man har fått boka samtalskontakt, att de har behövt gå och prata för att de har haft 

det tufft. Ibland kan det vara att de kommer för blodtryck och man råkar komma in på det och 

man får höra det här, man brukar ju lite höra hur situationen är och om man kan hjälpa till 

på något sätt.” DSK H 

 

Distriktssköterskorna uppgav att de hade möjlighet att slussa den närstående vidare till olika 

stödgrupper eller att de lämnade ut telefonnummer till stödlinjer och att de vid behov bistod 

med att boka besök till läkare eller kurator för vidare vård. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod användes eftersom metoden lämpar sig för vårdvetenskaplig forskning, då 

fokus ligger på att öka förståelsen för en persons erfarenheter och beskriva dennes 

upplevelser. Induktiv ansats valdes då den beskrivs som öppen och tolkningsbar utifrån 

forskningsfrågans syfte (Elo & Kyngäs, 2007). För att författarna skulle få en ökad förståelse 

av innehållet lästes materialet upprepade gånger och datan har tolkats genom att bryta ner den, 

vilket enligt Elo & Kyngäs (2008) minskar risken att missa viktig information. En utmaning 

med innehållsanalys var att det insamlade materialet var väldigt omfattande men genom att 

återvända till materialet upprepade gånger under analysen ökade reliabiliteten av analysen 

(Elo & Kyngäs, 2008). Resultatet presenterades i löpande text under kategorier och 



subkategorier där citat inkluderats från intervjuerna, vilket enligt Elo & Kyngäs (2008) ökar 

studiens trovärdighet.   

 

Då författarna frågade verksamhetscheferna om kontaktuppgifter till distriktssköterskorna 

fanns det en potentiell risk att verksamhetscheferna valde ut lämpliga deltagare till studien. 

Författarna har varit medvetna om risken för att detta kan ha påverkat vilka distriktssköterskor 

som deltog och då även påverkat resultatet. Samtliga intervjuer genomfördes mellan maj-juni 

2019, vilket kan ha påverkat deltagandet då det funnits en risk att personal börjat gå på 

semester och deltagande i studien därför inte prioriterats av respektive verksamhetschef.  

 

Samtliga deltagare var kvinnor vilket kan ha påverkat resultatet negativt då olika kön och 

olika åldrar på deltagarna kan leda till djupare variationer i fenomenet som studeras 

(Graneheim & Lundman, 2003). Deltagarna hade arbetat på olika arbetsplatser innan de 

började arbeta på vårdcentral och de hade olika lång erfarenhet av att arbeta som 

distriktssköterska. När deltagarna har olika tidigare erfarenheter leder detta till att 

forskningsfrågan belyses från olika perspektiv vilket ökar trovärdigheten på resultatet 

(Graneheim & Lundman, 2003). Distriktssköterskorna hade olika erfarenheter och olika 

mycket intresse för alkoholrelaterad ohälsa vilket författarna upplevde som något positivt då 

det bidrog till en större bredd i resultatet. Strategiskt urval tillämpades vilket resulterade i att 

vårdcentraler från landsbygd, större och mindre tätort inkluderades. Detta kan ha lett till större 

variation i deltagarnas svar (Graneheim & Lundman, 2003) och enligt författarna stärker 

denna spridning överförbarheten.  

 

Då ingen av författarna hade någon tidigare erfarenhet av att genomföra intervjuer var 

intentionen att båda författarna skulle medverka vid samtliga intervjuer. Kvale & Brinkmann 

(2014) skriver att det går att lära sig att intervjua genom träning och praktik men även genom 

att observera andra och själv bli observerad under intervjusituation samt få återkoppling på sin 

insats. Även om den som intervjuar är oerfaren kan intervjuerna ge viktig och ny information 

(Kvale & Brinkman, 2014). Då deltagarna fick välja tid och plats för intervjun och författarna 

valde att genomföra intervjuerna även om båda författarna inte kunde medverka för att 

respektera deltagarnas önskemål för medverkande. Författarna upplevde att det var svårt att 

genomföra intervjuer på telefon då ögonkontakt och kroppsspråk uteblev. I en italiensk artikel 

(De Stefani & De Marco, 2019) framkom det att kroppsspråket kan förstärka det en person 

berättar under ett fysiskt möte. Kroppsspråket kan även förmedla en annan mening än det 



personen menar att berättar. Detta kan ha påverkat resultatet då författarna kan ha missat 

viktiga detaljer i det som framkom under de tre telefonintervjuerna.  

 

Enligt Olsson & Sörensen (2011) kan det finnas en risk att frågorna kan innehålla 

underförstådda antaganden om deltagarens kunskaper kring ämnet vid en intervjusituation. 

Författarna valde därför att inleda intervjuerna med en kort introduktion till ämnet.  

Författarna är medvetna om att introduktionen kan ha påverkat resultatet men samtidigt ville 

författarna uppmärksamma distriktssköterskorna på det aktuella folkhälsoproblemet. 

Introduktionen bestod inte av någon tidigare forskning kring sjuksköterskors bemötande av 

personer med alkoholrelaterad ohälsa.  

 

Genom semistrukturerad intervju har författarna haft möjlighet att ställa följdfrågor utifrån 

deltagarnas respektive svar. På så vis fick deltagaren sina svar bekräftade och intervjuaren 

fick informationen förtydligad, vilket enligt Kvale & Brinkmann (2014); Kallio, Pietilä, 

Johnson & Kangasniemi (2016) leder till högre kvalitét på analysen och hög kvalitét på 

analysen förutsätter även hög kvalitét i tillvägagångssättet att analysera.För att få 

distriktssköterskorna att öppna sig och för att få en större bredd i resultatet så användes 

probing questions under intervjuerna. Enligt Price (2002) är fördelen med att använda probing 

questions att det ökar intervjuarens medvetenhet kring hur mycket upplevelser eller erfarenhet 

den som intervjuas egentligen har kring det aktuella ämnet, i det här fallet upplevelser av att 

bemöta patienter med alkoholrelaterad ohälsa. 

 

Författarna har varit medvetna om att deras förförståelse kan ha påverkat resultatet. En av 

författarna har levd erfarenhet av missbruk och beroendesjukdom bland nära närstående, 

vilket har lett till ett ökat intresse för det valda ämnet. Med tanke på författarnas olika 

arbetslivserfarenhet och bakgrund, har författarna diskuterat materialet upprepade gånger för 

att minska risken för feltolkningar. 

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att distriktssköterskorna upplevde att det var svårt att fråga om personens 

alkoholvanor vid första mötet och att det många gånger påverkades av vad personen sökte 

vård för, vilket även tidigare forskning visat. I en amerikansk studie (Sahker & Arndt, 2016) 

framkom det att vårdpersonal inte alltid frågade om personen drack alkohol och att det främst 



berodde på anledningen till varför personen sökte vård. Det framkom att vårdpersonal i 

primärvården frågade tre av fyra personer om och hur mycket alkohol de konsumerade men 

att de personerna sedan inte fick tillräckligt med information kring deras alkoholkonsumtion 

eller erbjöds uppföljningar (Sahker & Arndt, 2016). Eftersom alkohol är en riskfaktor till 

många sjukdomar och mycket lidande (Agrawal, Heath & Lynskey, 2011; 

Folkhälsomyndigheten, 2019), borde det, enligt författarna vara en självklarhet till att 

standardisera frågor om personens alkoholvanor oavsett vad personen söker vård för. Inom 

Region Skåne finns det riktlinjer som säger att vårdpersonal bör ställa frågor kring 

levnadsvanor, där även alkoholkonsumtion ingår (Region Skåne, 2013). AUDIT 

rekommenderas som ett verktyg till vårdpersonal att använda vid samtal kring levnadsvanor 

och för att kartlägga personens alkoholvanor. I föreliggande studie framkom att 

distriktssköterskorna vågade fråga personer om deras alkoholkonsumtion men att de inte alltid 

gjorde det. Det är ett positivt resultat, att distriktssköterskorna kände att de ställde frågan om 

de ansåg sig behöva det. Resultatet visade även att distriktssköterskorna ansåg att det var ett 

känsligt men viktigt ämne att ta upp. Personer med alkoholrelaterad ohälsa upplevde ofta 

skuld- och skamkänslor och behövde stöttas på ett respektfullt sätt vilket även en svensk 

studie (Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 2015) visar. Distriktssköterskor fick 

diskutera kring distriktssköterskans roll inom primärvården. Där framkom det att första mötet 

med personen var mycket viktigt. Det var viktigt för distriktssköterskorna att värna om 

personens integritet och visa förståelse för dennes situation. De såg det som en självklarhet att 

hjälpa och stötta personer på olika sätt, särskilt de personer som var sårbara och utsatta 

(Nygren Zotterman, Skär, Olsson & Söderberg, 2015).  

 

Distriktssköterskorna ansåg att de inte fått tillräckligt med utbildning kring alkoholrelaterad 

ohälsa vilket kunde påverka vården beroende på vem personen med alkoholrelaterad ohälsa 

fick träffa. Författarna anser att det inte ska bero på vilken vårdpersonal personen hamnar hos, 

utan att det är en självklarhet att personen ska känna sig väl bemött och få rätt vård med 

hänvisning till Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017:30). Författarna anser att en lösning 

skulle kunna vara att all legitimerad sjukvårdspersonal får en obligatorisk utbildning om 

alkoholrelaterad ohälsa då Folkhälsomyndigheten (2019) och WHO (2018) anser att 

alkoholrelaterad ohälsa är en folkhälsosjukdom som påverkar både på individ- och 

samhällsnivå. 

 



Distriktssköterskorna hade en önskan om att få arbeta mer hälsofrämjande och preventivt men 

upplevde att tiden inte riktigt räckte till. Detta är i linje med en svensk studie (Wilhelmsson & 

Lindberg, 2009) där det framkom att en barriär för att arbeta hälsofrämjande var tidsbrist men 

också att många patienter var i behov av medicinska insatser. Det resulterade i att fler 

behövde träffa läkare istället för en distriktssköterska, som hade kunnat vara behjälplig med 

hälsofrämjande och preventiva åtgärder. I en finsk studie (Maijala, Tossavainen & Turunen, 

2016) där distriktssköterskor intervjuades kring vilka förutsättningar de behövde för att arbeta 

hälsofrämjande framkom det att en hälsofrämjande organisation var av stor vikt. De ansåg att 

en organisation som hade det hälsofrämjande arbetet i fokus och chefer som såg till att 

använda organisationens resurser på bästa sätt gavs bättre möjligheter till att arbeta mer 

hälsofrämjande och preventivt. 

 

Resultatet i föreliggande studie visade att rutiner och riktlinjer såg olika ut på vårdcentralerna 

som deltog i studien. Distriktssköterskorna ansåg ibland att läkarna inte hade den kunskap de 

borde kring i att hantera personer med alkoholrelaterad ohälsa. I en irländsk studie (Collins, 

Finegan & O’Riordan, 2018) fick läkare svara på en enkät med frågor kring patienter och 

alkoholrelaterad ohälsa. Det framkom att ca 42 % av läkarna frågade sina patienter om deras 

alkoholvanor och 86 % uppgav att de kunde ge adekvata råd kring alkoholrelaterad ohälsa. 

Hälften av deltagarna ansåg att de inte kunde motivera patienter att minska sitt alkoholintag. 

Det fanns inte några riktlinjer utarbetade för hur vården kring dessa patienter skulle fungera 

utan några läkare hade egna riktlinjer medan andra gjorde olika från gång till gång (Collins, 

Finegan & O’Riordan, 2018). Enligt Socialstyrelsen (2019a) finns det klara riktlinjer inom 

missbruk och beroende för verksamheterna att följa, som skulle kunna implementeras till en 

specialmottagning inom primärvården. En specialmottagning för missbruk och beroende 

skulle kunna hjälpa personer med riskbruk som inte kan skötas i den vanliga primärvården 

men vars beroende inte når upp till psykiatrins krav på missbruk. En sådan specialmottagning 

på vårdcentralen kunde till exempel sköta medicinutdelning, låta personer med riskbruk blåsa 

i alkomätare eller bara få prata av sig. Enligt Golnaz et al (2018) kan en specialmottagning 

ledd av sjuksköterskor ge patienterna ökad självkänsla, bättre livskvalité och motivation till 

ändrade levnadsvanor (Golnaz et al, 2018).  

Författarna fann det intressant när det gällde orosanmälan till Socialtjänsten, att de flesta av 

distriktssköterskorna skulle söka stöd hos andra professioner såsom läkare eller BVC-

sköterskan innan de skulle göra anmälan. En del ansåg även att om någon annan på deras 

arbetsplats redan gjort en anmälan så behövde inte de göra en till. Författarna anser att det är 



bättre att agera snabbt och det i enlighet med Socialstyrelsen (2014) att all vårdpersonal har 

skyldighet att anmäla vid minsta misstanke att barn kan fara illa och Socialtjänstlagens (SOL, 

SFS 2001:45) mål är bland annat att främja människors sociala trygghet och arbeta för 

jämlikhet i levnadsvillkor.  

 

Resultatet till föreliggande studie visar att distriktssköterskorna upplevde det oklart vem som 

har och vem som borde ha ansvar för personer med alkoholrelaterad ohälsa och dess 

behandling. Enligt tidigare studier (Brummel‐Smith et al. 2016; Flagg, 2015) så är det av vikt 

att arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt, att lägga upp en individuell plan 

tillsammans med personen, vilket medför att personen som behöver hjälp aktivt deltar för att 

kunna förändra sitt liv. I detta arbete ska personen vara i centrum och själv kunna medverka i 

sin vård. Författarna anser att en kontaktperson med fördel kan användas till dessa personer. 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2019) kan distriktssköterskan med fördel vara 

personens fasta vårdkontakt. En fast vårdkontakt kan tillgodose patientens behov av trygghet 

och samordning.  

 

Distriktssköterskorna upplevde i föreliggande studie att det saknades ett bra samarbete mellan 

psykiatriska heldygnsvården, öppenvårdspsykiatrin och primärvården. I en italiensk studie 

undersökte Agabio (2016) hur vården mellan primärvården och psykiatrin skiljde sig för 

personer med en alkoholproblematik som även led av depression. Det var få av dessa personer 

som fick hjälp av psykiatrin och de flesta behandlades av primärvårdsläkare. Studien visar att 

de som fick hjälp av psykiatrin fick ett bättre resultat än de som fick hjälp av primärvården. 

Primärvårdsläkare hade inte rätt resurser vilket ledde till att dessa personer inte fick rätt 

behandling för varken sin alkoholproblematik eller sin depression (Agabio, 2016). 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie ansåg att personer med alkoholrelaterad ohälsa 

borde prioriteras av specialistläkarna och att även de borde arbeta utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt. I en svensk studie framkom det att personer med alkoholproblematik föredrar 

att få hjälp av psykolog och specialist inom beroendevård framför att få hjälp av primärvården 

(Andréasson, Danielsson & Wallhed-Finn, 2013). I föreliggande studie upplevde 

distriktssköterskorna att öppenvårdspsykiatrin lägger stort ansvar på primärvården, som inte 

har resurser att ta hand om dessa personer. Enligt Region Skåne (2017) ska primärvården, 

förutom i komplicerade fall, sköta vården av personer med alkoholrelaterad ohälsa. I de 

komplicerade fallen ska personen remitteras till öppenvårdspsykiatrin eller psykiatriska 

heldygnsvården. 



Konklusion och implikationer 

Författarna anser att resultatet visar att det är tid för förändring kring arbetet i vården av 

personer med alkoholrelaterad ohälsa. Distriktssköterskorna i denna studie upplever att vården 

kring dessa personer inte fungerar som den borde. Det är personer som bland annat känner 

skam och självförakt som faller mellan stolarna då det är oklart vem som har ansvaret för 

personens vård. Distriktsköterskorna saknar den kunskap om alkoholrelaterad ohälsa som 

behövs för att vårda dessa personer. Författarna anser att det finns risk för att sjukvården 

missar dessa personer och att de riskerar att gå ännu längre in i sin alkoholrelaterade ohälsa på 

grund av bristande vård. Detta är något som verkligen behöver uppmärksammas enligt 

författarna. Ledord att arbeta utifrån är att alla har rätt till lika vård på lika villkor oavsett vad 

personen söker vård för och arbeta utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. 

Alkoholrelaterad ohälsa är en folkhälsosjukdom som behöver uppmärksammas och 

stigmatiseringen kring ämnet behöver minska. Med denna studie hoppas författarna att ämnet 

ska uppmärksammas och kan leda till förändring kring vården av personer med 

alkoholrelaterad ohälsa. De behövs mer forskning som kan leda till bättre vård för dessa 

personer. En intressant vidare studie vore att undersöka hur personerna med alkoholrelaterad 

ohälsa upplever sig bli bemötta av primärvården, öppenvårdspsykiatrin, psykiatriska 

heldygnsvården och kommunen.  
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Bilaga 1 (3) 

 

 

Intervjuguide  

 

190416 

 

 

 

Introduktion 

Börja med lite bakgrundsfakta, hur många som brukar alkohol, hur många som drabbas av 

ohälsa r/t alkohol, vilka symtom och tecken ohälsa kan visa sig (För att deltagaren ska få en 

kort introduktion).  

Hög alkoholkonsumtion leder till….  

 

Tema 1 

Hur ofta tänker du på detta (det som sagts i introduktionen) när du träffar dina patienter? 

Hur ofta frågar du dina patienter om deras alkoholvanor? 

Använder du något screeningverktyg? Om ja, vilket?  

 

Tema 2 

Riskbruk/ Missbruk kort intro → de som har riskbruk går ju på VC 

Utifrån detta… 

Vad tänker du kring vem har ansvar för dessa patienter enligt dig? 

Hur skulle du vilja att vården kring dessa patienter sköttes/fungerade? 

Hur kommunicerar ni inom vårdcentralen (läkare – dsk) om dessa patienter?  

 

Tema 3 

Hur resonerar du när du träffar en vuxen med alkoholrelaterad ohälsa och du får kännedom 

om att det finns barn i hemmet? 

Hur resonerar du när du möter någon som inte själv har ett riskbruk/missbruk men har 

drabbats av ohälsa r/t anhörig eller någon i familjen som missbrukar alkohol? (Kan ju vara 

både barn och annan vuxen).  

 

Tema 4 

Finns det något du saknar, som hade kunnat hjälpa dig i ditt arbete?  

(Under studiens gång, har vi fått svar från vårdcentraler som påstår att de inte har kontakt med 

denna patientgrupp, vad tänker kring det). 

  



Bilaga 2 (3) 

Brev till verksamhetschef 

 

Här med frågar vi om tillstånd att på er vårdcentral genomföra intervjuer med 

distriktsköterskor: Att bemöta personer med alkoholrelaterad ohälsa – en intervjustudie om 

distriktssköterskors erfarenheter. 

 

Alkoholrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem i Sverige och personer mer alkoholrelaterad 

ohälsa är en patientgrupp som distriktssköterskan möter i sitt dagliga arbete. Studiens syfte är 

att ta reda på hur distriktssköterskan upplever att bemöta dessa patienter.  

 

De distriktssköterskor från er vårdcentral som väljer att delta kommer att intervjuas på 

arbetsplats eller på annan plats efter överenskommelse med den/de medverkande. Intervjuerna 

kommer att spelas in och transkriberas och analyseras utifrån studiens syfte. 

Studiedeltagarna lämnar informerat samtycke angående hur information inhämtas och 

hanteras. Det insamlade materialet kommer hanteras med stor försiktighet och det är bara 

författarna som kommer lyssna på inspelningen. Allt material kommer att behandlas 

konfidentiellt. Både det inspelade och det skriftliga materialet kommer att förvaras inlåst, 

avskilt från kodnyckeln, så att ingen obehörig får tillgång till det. Intervjuerna är helt frivilliga 

och deltagarna kan när som helst avbryta utan förklaring. Efter godkänd uppsats kommer allt 

material elimineras. 

 

Studien har bedömts av Vårdvetenskapliga etiknämnden (VEN) som avgivit rådgivande 

yttrande.  

 

Studien ingår som ett examensarbete i distriktssköterskeprogrammet.  

 

Vi önskar gärna att Du scannar in den besvarade medgivandeblanketten och mailar tillbaka 

den till oss. Om du beviljar genomförandet på din vårdcentral ber vi dig skicka mailadresser 

till samtliga distriktssköterskor på vårdcentralen alternativt att vi får kontaktuppgifter till en 

person som kan hjälpa oss med mailadresser så att vi kan komma i kontakt med 

distriktssköterskorna 

Om Du har några frågor är du mer än välkommen att kontakta oss eller vår handledare! 
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Brev till studiedeltagare 

 

Du tillfrågas om deltagande i ovanstående intervjustudie.  

Vi har fått ditt namn efter godkännande av din verksamhetschef. 

 

Alkoholrelaterad ohälsa är ett folkhälsoproblem i Sverige och är en patientgrupp 

distriktssköterskan möter i sitt dagliga arbete. Vi önskar ta reda på hur distriktssköterskan 

upplever att bemöta dessa patienter.  

  

Vi skulle vilja göra en intervju med Dig. Om det inte redan framgått av bakgrund och syfte, 

beskrivs kort vad intervjun kommer att beröra. Den beräknas ta cirka 30 – 45 minuter och 

genomförs av båda studenterna. Vi erbjuder plats för intervjun alternativt att Du själv föreslår 

plats. Med din tillåtelse vill vi gärna spela in intervjun. Inspelningen kommer att förvaras 

inlåst. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan avbryta när som helst utan att du behöver ange 

varför. Den information Du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. så att inte 

någon obehörig får tillgång till den. Efter avslutad studie kommer allt material elimineras. 

 

Om Du vill delta ber vi Dig underteckna samtyckesblanketten, scanna in och skicka tillbaka 

till oss via e-mail.  

 

Studien ingår som ett examensarbete i distriktssköterskeprogrammet. 

 

Om Du har några frågor eller vill veta mer, kontakta gärna oss eller vår handledare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


