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Abstrakt 

 

Bakgrund: Vårdbehovet och den alkoholrelaterade dödligheten ökar för varje år bland 

personer 65 år och äldre. Kraven kommer bli större i hemsjukvården att tillgodose god vård 

och omsorg för patientgruppen. Distriktssköterskor upplevde i tidigare studier bristande 

kunskaper och stöd i att hantera äldre med alkoholmissbruk i hemsjukvården och det 

efterfrågades mer forskning inom området. 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter 

av att arbeta med äldre patienter med alkoholmissbruk inom kommunal hemsjukvård.  

Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes. Tre fokusgruppsintervjuer via det 

digitala kommunikationsverktyget Zoom användes som datainsamlingsmetod. Analysen 

inspirerades av ”The Classic Analysis Strategi” beskriven av Krueger och Casey (2014). 

Resultatet: I analysen framkom tre huvudkategorier vilka var: Komplex patientgrupp att 

vårda, Utmanande arbetssituation och Samverkan för patienten. Distriktssköterskorna 

upplevde att det fanns många hinder för att ge god vård såsom patientens autonomi, 

arbetsmiljön, bristande samverkan samt avsaknad av rutiner och riktlinjer. 

Konklusioner och implikationer: Äldre med alkoholmissbruk är en komplex patientgrupp 

och det föreligger ett stort behov av samverkade insatser i multiprofessionella team. Rutiner 

och riktlinjer behöver fastställas och bedömningsinstrumentet AUDIT anpassas för 

målgruppen. 

 

Nyckelord  

Distriktssköterska, hemsjukvård, äldre, alkoholmissbruk, caritativa vårdteorin 
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Problemområde  

Den alkoholrelaterade dödligheten hos personer 65 år och äldre ökar för varje år och enligt 

Socialstyrelsens rapport (2020a) har det skett en kontinuerlig ökning de senaste tio åren hos 

äldre som vårdas inom sluten och öppenvården med diagnoser som är relaterade till 

alkoholberoende. Rapporten styrks av flera olika forskningsresultat (Ahlner et al., 2018; 

Kelfve et al., 2014; Hallgren et al., 2010; Raninen et al., 2013). Den växande 

alkoholkonsumtionen i den äldre befolkningen förväntas leda till fler alkoholrelaterade skador 

när den åldrande populationen stadigt ökar (Ahlner et al., 2018). Äldre personer är mer 

sårbara för alkoholens skadeverkan på grund av fysiska förändringar som ger ökad 

alkoholkoncentration i blodet, långsammare nedbrytning samt andra sjukdomar och 

läkemedel som på olika sätt påverkar deras hälsa negativt (Ahlner et al., 2018; Kuerbis et al., 

2014; Barnes et al., 2010). Det kommer således att ställas högre krav på kompetens och 

utbildning inom äldreomsorgen, missbruksvården och socialvården för att tillgodose god vård 

och omsorg för äldre med alkoholmissbruk (Gunnarsson & Karlsson, 2017). I Sverige är det 

ett problem att det inte finns enhetliga regler och nationella riktlinjer för hur kommunanställda 

ska agera vid skadligt bruk av alkohol och beroendeproblematik hos äldre (Gunnarsson & 

Karlsson, 2017; Gunnarsson, 2013; Socialstyrelsen, 2020a). I kommunal hemsjukvård arbetar 

sjuksköterskor och distriktssköterskor som bland annat är ansvariga för planering av vården, 

medicinska bedömningar och delegering av personal i hemtjänst vilket ställer stora krav på 

deras kompetens och beslutsfattande (Josefsson & Ljung, 2017). Distriktssköterskor i 

hemsjukvården och vårdpersonal inom ordinärt boende upplever enligt flera olika nordiska 

studier bristande kunskaper och stöd i att hantera patienter med alkoholmissbruk i och det 

efterfrågas mer forskning inom området (Gunnarsson & Karlsson, 2017; Gunnarsson, 2013; 

Koivula et al., 2016; Flesland, 2014). Författarna i denna studie vill därför minska detta 

kunskapsgap genom att intervjua distriktssköterskor och sjuksköterskor i hemsjukvården. 
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Bakgrund 

De stora årskullarna som föddes på 1940-talet och i början av 1950-talet har de senaste 

decenniet gått över från arbetslivet till livet som pensionärer. Jämfört med tidigare 

generationer är de i genomsnitt friskare och självständigare men konsumerar mer alkohol än 

tidigare generationer (Upmark, 2014). I en studie av Ahlner et al. (2018) jämfördes 

alkoholkonsumtionen mellan fyra födelsekohorter av 70-åringar i Göteborg mellan åren 

1976–2016. Resultaten visade att dagens 70-åringar dricker mer än tidigare generationer och 

att skillnaderna mellan könen har minskat. Konsekvenser av den ökade konsumtionen har 

märkts genom en stadig uppgång av alkoholrelaterade dödsfall samt en ökning bland både 

män och kvinnor av alkoholrelaterad vård (Socialstyrelsen, 2020a). Statistiken pekar på att 

den alkoholrelaterade dödligheten har minskat i samhällets alla åldersgrupper, förutom för 

personer 65 år och äldre. I den gruppen har istället antalet alkoholrelaterade dödsfall per 100 

000 invånare ökat med 45 procent mellan år 1998–2019 (Socialstyrelsen, 2020a). En växande 

alkoholkonsumtion bland äldre förväntas leda till ett större antal alkoholrelaterade skador 

vilket kommer att ställa krav på äldreomsorgen, missbruksvården och socialvården 

(Frydelund, 2011).  

 

I en del kommuner i Sverige har det fastställts riktlinjer men i de flesta kommuner faller 

ansvaret på personalen som själva ska avgöra hur de ska hantera problem som kan uppstå i 

hemmet (Socialstyrelsen, 2020a). Problemet lyfts i en studie av Gunnarsson (2013) där det 

framkom att hemtjänst ofta hade daglig kontakt med personer med aktivt missbruk men att det 

förelåg stora brister när det kommer till utbildning och gemensamma rutiner och riktlinjer. 

Vidare framkom det i studien att det lämnades upp till den enskilde vårdanställda, som ofta 

arbetar ensam, att bemöta situationen i hemmet. Ingen studie påträffades gällande 

distriktssköterskors arbete i hemsjukvården med äldre med alkoholmissbruk i Sverige. Enligt 

Midbøe et al. (2019) är det dock inte ovanligt att olika former av destruktivt beteende kan 

förekomma hos patienter som erhåller hemsjukvård. Det kan handla om missbruk och 

beroende av alkohol, läkemedel, eller icke-medicinska droger, eller självskadebeteenden. 

Ibland är missbruket eller beroendet den direkta anledning till att patienten behöver 

hemsjukvård, men det kan även vara något som framkommer vid sidan av vårdbehovet eller 

till följd av det (Midbøe et al., 2019).  

 

I en studie av Koivula et al. (2016) framkom det att distriktssköterskor i hemsjukvården i 



   

                                                      

 

 

7 

Finland upplever arbetsmiljön som ett problem när de vårdade patienter med aktivt missbruk. 

Det kunde ibland vara en sådan oreda att det inte ens fanns ett tomt rent bord att lägga upp 

material för omvårdnad eller där de kunde dela läkemedel i dosett. Besöken kunde ta längre 

tid än planerat om patienten var berusad och ibland krävdes det att besöken utfördes 

tillsammans med annan personal för den enskilde anställdes säkerhet. Utöver det uppgav 

distriktssköterskorna att det förelåg en ökad risk för fallolyckor som kunde leda till allvarliga 

skador. Det var även ett problem med administrering av insulin då blodsockret ofta var 

oregelbundet och att det fanns risk för hypoglykemi när patienten prioriterade alkohol framför 

mat. Distriktssköterskorna upplevde ett stort ansvar och att de ofta var ensamma i sina 

bedömningar samt att det saknas tydliga riktlinjer och rutiner (Koivula et al., 2016.) Vidare 

uppgav distriktssköterskorna att de saknade tillräckligt med kunskap om alkohol och äldre 

vilket ledde till svårigheter att hantera problemet. Hembesöken kunde vara tidskrävande och 

det påtalades behov av ett utökat multiprofessionellt samarbete. 

 

En norsk studie av Flesland (2014) om äldre med alkohol- och drogmissbruk framhöll att 

vården står inför stora utmaningar med att hantera missbruk i framtiden då det är en stadigt 

ökande trend. Distriktssköterskorna som intervjuades i studien uppgav att de endast utgick 

från erfarenhetsbaserad kunskap i mötet vilket begränsade möjligheter att identifiera, 

förebygga och behandla missbruket hos den äldre. Flesland (2014) hade för avsikt att skildra 

drog- och alkoholrelaterat missbruk i äldreomsorgen men det framkom i intervjuerna att det 

synliga missbruket i hemmet främst var relaterat till alkohol.  

 

För att förstå vilken ytterligare kunskap som behövs för att hantera alkoholrelaterade 

situationer behövs en kartläggning över nuvarande kunskap, kompetens och resurser 

(Frydelund, 2011). 

Hemsjukvård  

Hemsjukvård innebär enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 2017) att kommunen ansvarar 

för hälso- och sjukvården i det egna hemmet, så kallat ordinärt boende. För att det ska ske 

krävs att region eller landsting och den aktuella kommunen kommit överens om att 

kommunen ska ta över ansvaret för sådan hälso- och sjukvård (HSL, 2017). I samband med 

ädelreformen i början av 1990-talet tog cirka hälften av kommunerna över ansvaret för 

hemsjukvård och idag har alla förutom Stockholms läns landsting en sådan överenskommelse 
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(Socialstyrelsen, 2020a). Vanligtvis utgår beslut om hemsjukvård från den så kallade 

tröskelprincipen vilken innebär att patienten har rätt till kommunal hälso- och sjukvård i 

hemmet om den har svårt att ta sig till en vårdcentral. En annan princip kan vara att 

samordningen av vård- och omsorgsinsatser fungerar bättre om patienten får hemsjukvård 

eller att behovet av vård ska pågå kontinuerligt över en viss tid. År 2016 vårdades omkring 

400 000 patienter i den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården (Socialstyrelsen, 

2020a). Antalet innefattar patienter i hemsjukvården samt patienter inom verksamhet som 

kommunen enligt lag är skyldig att bedriva enligt Socialtjänstlagen (SoL, 2001).  

 

Flertalet patienter som erhåller kommunal hälso- och sjukvård är över 65 år och ges vård i sitt 

ordinarie hem (Socialstyrelsen, 2020a). Vid indikation på beroende eller missbruk av t.ex. 

alkohol eller andra beroendeframkallande substanser bör det enligt Socialstyrelsen (2020b) 

finnas skriftliga rutiner för hur personalen bör agera inom den kommunala verksamheten. År 

2018 hade endast 16 procent av kommunerna en sådan rutin (Socialstyrelsen, 2020b). Det är 

socialtjänstens ansvar både att förebygga missbruk och se till att den enskilde får den hjälp 

och vård han eller hon behöver för att komma ifrån missbruket (SoL, 2001). Vidare står det i 

HSL (2017) att kommunen ska ingå en överenskommelse med landstinget i fråga om 

samarbete kring personer som missbrukar alkohol eller andra beroendeframkallande medel. 

Distriktssköterskans roll och förhållningssätt 

Inom hemsjukvården arbetar både distriktssköterskor och sjuksköterskor. Den som arbetar i 

hemsjukvården ska självständigt kunna bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder 

vilka behövs för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos patienterna (Josefsson & 

Ljung, 2017). I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2019) står det att det etiska förhållningssättet hos distriktssköterskan är 

särskilt viktigt. Det innebär respekt för patientens integritet och autonomi i de olika miljöer 

och situationer som distriktssköterskan kan behöva vårda i. Distriktssköterskan ska ha 

förmåga att skapa förtroende, tillit och trygghet i relationen med patienten och närstående. 

När vården ges i patientens hem krävs ett mer utvecklat etiskt förhållningssätt för att kunna 

upprätthålla balans mellan distans och närhet. Distriktssköterskan ska på ett professionellt sätt 

kunna utföra sina arbetsuppgifter och samtidigt visa respekt för patientens och närståendes 

utrymme. Vidare står det att distriktssköterskan självständigt ska kunna organisera och driva 

arbetet med livsstilsförändringar vid t.ex. alkoholmissbruk, psykisk ohälsa, stress, sömn och 

tobaksavvänjning samt upptäcka våld i nära relationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2019).  
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Hemmet som arbetsplats  

Vårdtagarens boende ska fungera både som hem för denne och som arbetsplats för 

personalen/vårdaren när en person blir beroende av vård och social service i sitt hem 

(Isaksson, 2017). Boendet kan ses som ett revir som erbjuder skydd och tröst, en fristad för 

vårdtagaren, men det ska även fungera som en plats där vårdaren ska arbeta och bygga 

relation med vårdtagaren. Brister i denna miljö kan leda till en ohälsosam arbetsmiljö och 

försämrade relationer som i sin tur kan leda till obehag eller våldsamma situationer. I 

hemsjukvården arbetar personal ofta ensam och vårdaren kan då känna otrygghet och rädsla 

inför ett hembesök vilket kan förhindra en god interaktion mellan vårdare och vårdtagare 

(Isaksson, 2017) 

Missbruk eller riskbruk av alkohol?  

Gränsen mellan riskbruk och missbruk kan vara svår att dra, särskilt i vård av äldre som är 

mer känslig för alkoholens skadeverkan (Ahlner et al., 2017). Därför är det viktigt att kunna 

skilja på definitionen mellan riskbruk och missbruk samt att vara medveten om att även ett 

riskbruk kan påverka sjuksköterskans arbete. Alkoholens skadeverkan kan leda till fallrisk, 

malnutrition, depression, läkemedelsinteraktioner och andra faktorer kopplade till 

alkoholkonsumtion som har negativ inverkan på patientens hälsa (Andreasson et al., 2019).  

Riskbruk  

I Region Skåne har man gått ifrån begreppet missbruk vid diagnostisering och istället används 

definitionerna riskbruk, skadligt bruk och beroende (Region Skåne, 2015). Begreppet riskbruk 

kan i generella termer avse konsumtionsnivåer eller ett sådant konsumtionsmönster som leder 

till förhöjd risk att orsaka skada om den fortgår. I Sverige anses gränsen för riskbruk uppnås 

vid max nio standardglas i veckan för kvinnor och 14 standardglas för män (Socialstyrelsen, 

2019). För äldre är gränserna lägre och i rapporten “Alkohol och äldre - alkoholen och 

samhället 2019” utgiven av IOGT-NTO, Svenska Läkaresällskapet, Svensk 

Sjuksköterskeförening, och CERA har det tagits fram rekommendationer som är anpassade 

för personer 65 år och äldre (Andreasson et al., 2019). För att minska riskerna för hälsan, hos 

äldre som väljer att dricka alkohol, föreslås det en genomsnittlig gräns på ett standardglas 

eller mindre per dag och inte mer än två standardglas på en och samma dag. För de som inte 

dricker alls eller väldigt sällan är rekommendationen att fortsatt avstå alkohol. Vidare 
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fastställer rapporten att ingen alkoholkonsumtion är att föredra för personer som har vissa 

sjukdomar som leversjukdom, magsår, ojämn hjärtrytm, kör bil, har kognitiva problem, 

riskerar att falla eller står på psykofarmaka (Andreasson et al., 2019). I andra länder som USA 

och Finland är rekommendationer för äldre (65 år eller äldre) max sju standardglas per vecka 

och inte mer än tre standardglas vid ett och samma tillfälle (Kuerbis et al., 2014; Koivula et 

al., 2016). I Italien rekommenderas äldre att inte inta mer en ett standardglas per dag 

(Hallgren et al., 2010).  

Missbruk  

I SoL (2001), används enbart begreppet missbruk och med alkoholmissbrukare syftas det då 

på personer med alkoholberoende och social problematik. I Nationalencyklopedin (NE, u.å) 

definieras missbruk som ett okontrollerat eller överdrivet användande av något, vanligen 

alkohol, narkotika eller andra substanser med euforisk effekt. I medicinsk mening syftas det 

enligt NE till när missbruk fortsätter trots att det vållar uppenbara problem eller skador. Vid 

överdriven konsumtion av alkohol kan det leda till beroende som kan vara såväl fysiskt som 

psykiskt.  

Bedömning och diagnos 

För att identifiera ett riskbruk/missbruk av alkohol bör ett evidensbaserat instrument användas 

i hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2020b). AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification 

Test) är ett standardiserat instrument som utformats av WHO (World Health Organization) 

som riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal samt socialtjänstpersonal för att snabbt och 

enkelt identifiera personer med riskfylld eller skadlig alkoholkonsumtion. Formuläret består 

av tio frågor och kan användas som underlag för en strukturerad intervju. AUDIT mäter tre 

domäner som gäller konsumtion, beroende och alkoholrelaterade skador (Socialstyrelsen, 

2020b). AUDIT har visat sig vara ett acceptabelt instrument även för screening av äldre om 

gränsvärden för alkoholkonsumtion anpassas i relation till patientens ålder (Aalto et al., 2011; 

Berks & McCormick, 2008; Conigliaro et al., 2000). 
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Perspektiv och utgångspunkter  

Författarna vill med studien utforska distriktssköterskans upplevelser av att arbeta med 

patienter med alkoholmissbruk i hemsjukvården med fokus på distriktssköterskans perspektiv 

och förhållningssätt i relation till patienten och hemmiljön. För att belysa det har författarna 

valt att utgå ifrån den finska vårdteoretikern Katie Erikssons (1943–2019) teori om caritativ 

vård som representerar ett icke-medicinskt paradigm angående omvårdnadens fenomen. 

Begreppet caritas står enligt Eriksson för människokärlek och barmhärtighet, som ett 

grundläggande begrepp inom vårdandet, och belyser människan som en unik individ vilken 

ska bemötas med kärlek och värme (Näsman, 2020). Kärnan i teorin är att lindra patientens 

lidande och att främja hälsa och välbefinnande. Den caritativa vårdteorin har använts inom 

forskning både om vård av äldre (Frilund et al., 2014) och i vård av patienter med missbruk 

(Thorkildsen et al., 2015).  

Katie Erikssons teori om caritativ vård  

De viktigaste idéerna i Erikssons teori om caritativ vård är kopplade till begreppen människa, 

hälsa och lidande, omtänksamhet och miljö (Näsman, 2020). Grunderna i teorin baseras på att 

vård är ett naturligt och medfött mänskligt beteendemönster där vårdandet förmedlas till 

människan via närhet, ömhet och värdighet vilket i sin tur kan leda till ett välbefinnande hos 

patienten. Värdighet är ett begrepp som återkommer i den caritativa vårdteorin och lyfts i 

studien om etisk god vård för äldre av Frilund et al. (2014). När värdighet är närvarande får 

människan som vårdas kontroll över sig själv, en större självsäkerhet och en ökad förmåga att 

fatta beslut. När patienternas självbestämmande stöds skyddas integriteten och upprätthåller 

patientens värdighet. Säkerhet beskrivs som ett etiskt värde som hänvisar till vårdgivarens 

möjligheter att ge den äldre personen inre och yttre säkerhet och att skapa förtroende mellan 

vårdgivaren och patienten. I en vårdande miljö ska det vara möjligt för patienten att känna sig 

trygg. När vårdgivare kan se och höra subtila frågor stärks äldre patientens känsla av säkerhet, 

vilket positivt påverkar deras allmänna välbefinnande (Frilund et al., 2014).  

 

En etiskt medveten vårdare strävar efter att skapa en vårdande relation med patienten vilket 

genererar styrka likväl som respekt för patientens integritet och helhetsbilden av patienten 

(Frilund et al., 2014). En etiskt medveten vårdgivare strävar även efter att “göra gott”, “göra 

rätt” och “ta ansvar” och visa patienten respekt. Att agera etiskt sker när vårdgivaren gör ett 

medvetet val att göra gott och skapa en vårdande relation med patienten. Det är den vårdande 
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relationen som i sig lindrar lidandet hos patienten (Frilund et al., 2014). Eriksson menar även 

att den professionella vården ibland ökar lidandet för patienten istället för att lindra det vilket 

sjuksköterskan måste beakta i mötet med äldre patienter som har ett alkoholmissbruk.  

 

Sjuksköterskan bör enligt Eriksson sträva mot att patienten ska uppnå optimal hälsa men när 

optimal hälsa inte längre är ett alternativ är syftet med omvårdnaden att försäkra patienten 

tillgänglighet till god vård och att lindra lidandet (Näsman, 2020). För att lindra lidande och 

främja hälsa utgör caritas etos, vilket betyder de grundläggande etiska värderingarna, 

kärleken, ansvaret och uppoffringarna. Sjuksköterskan möter tre sorters lidande; lidande 

relaterat till sjukdom, lidande relaterat till omsorg och lidande relaterat till livet. Lidande 

relaterade till sjukdom är det främsta fokus i sjuksköterskans profession och upplevs i relation 

till omvårdnad och behandling (Näsman, 2020). 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter av att 

arbeta med äldre patienter med alkoholmissbruk inom kommunal hemsjukvård. 

Metod 

Studien har en kvalitativ design med induktivt ansats som genomfördes 

med fokusgruppsintervjuer. Fokusgrupper är en lämplig metod när syftet är att utforska 

människors erfarenheter av ett fenomen, då den kan ge en bred bild av människors åsikter 

tillsammans med ett djup av människors upplevda erfarenheter av fenomenet (Wibeck, 2010). 

Analysen genomfördes med inspiration av “The Classic Analysis Strategy” beskriven av 

Krueger och Casey (2014) som en lämplig analysmetod av fokusgruppsintervjuer. En 

semistrukturerad intervju genomfördes med tre fokusgrupper med totalt deltagande av tolv 

stycken distriktssköterskor/sjuksköterskor. 

 

 



   

                                                      

 

 

13 

Urval  

Urvalskriterierna var följande; distriktssköterska/annan 

specialistsjuksköterskeutbildning/legitimerad sjuksköterska, arbetar inom kommunal 

hemsjukvård samt har erfarenhet av att arbeta med äldre patienter med 

alkoholmissbruk. Författarna valde att inkludera sjuksköterskor med eller utan 

specialistsjuksköterskeutbildning i urvalskriterierna eftersom det speglar 

personalsammansättningen inom hemsjukvården. Hädanefter när benämningen 

distriktsköterska används enskilt, syftar författarna även på sjuksköterskor med eller utan 

specialistutbildning. 

 

En internetsökning på södra Sveriges kommuner gjordes. E-mail med information och 

samtyckesblankett skickades till verksamhetschefer för hemsjukvård i 25 kommuner från tre 

landsting i södra Sverige. Inga fler kommuner kontaktades, då författarna fått svar från 18 

möjliga studiedeltagare, vilket var den övre gränsen på antalet deltagare som önskades. Detta 

antalet gav utrymme för bortfall utan att behöva boka om eller ställa in en intervju. Elva 

verksamhetschefer svarade inte alls och sex tackade nej till deltagande på grund av 

personalbrist eller tidigare förbindelser i andra projekt. Åtta kommuner gav samtycke till 

deltagande. Arton möjliga informanter blev tillfrågade via e-mail med informationsbrev samt 

samtyckesblankett och enkät med demografisk data. Slutligen deltog tolv stycken informanter 

som representerade fem kommuner i studien. En informant tackade nej utan att skicka in 

samtyckesblankett eller enkät, övrigt bortfall var relaterat till teknisk problematik, tiden för 

intervju passade ej samt oförutsägbara händelser som sjukdom och arbetsbelastningen på 

intervjudagen. När informanterna som var intresserade av att delta hade svarat, skickades ett 

e-mail med en tid för en intervju. De informanter som kunde delta vid den tiden fick därefter 

ett mail med en länk till ett Zoom-möte som enbart var tillgängligt för informanterna samt 

författarna. Alla informanter i studien skickade via post eller e-mail samtyckesblankett samt 

ifylld enkät med demografiska data till en av författarna.  

 

Av de tolv informanterna var en man och resterande kvinnor. Fem informanter var 

distriktssköterskor, två med annan specialistutbildning och fem grundutbildade 

sjuksköterskor. Åldern på deltagarna sträckte sig mellan 34-66 år, total arbetslivserfarenhet 

mellan 6-45 år varav erfarenhet i hemsjukvården var mellan 7 mån-30 år. Informanterna hade 

patientansvar för mellan 20-43 patienter.  
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Datainsamling  

Data samlades in via fokusgruppsintervjuer. Intervjuerna skedde via det digitala 

kommunikationsverktyget Zoom. Valet att genomföra intervjuerna via ett digitalt 

kommunikationsverktyg hade sin grund i de rådande pandemirestriktioner som fanns i 

Sverige under tiden då intervjuerna utfördes våren 2021. Tre intervjuer genomfördes med tre, 

fyra respektive fem informanter i varje. Om syftet är att få en fördjupad bild av människors 

erfarenheter och informanterna dessutom är kunniga och engagerade inom ämnet kan så 

kallade mini-fokusgrupper om 4–6 informanter vara att rekommendera då det ofta innebär att 

informanterna har mycket att dela med sig av om ämnet (Krueger & Casey, 2014).  

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en egenkonstruerad intervjumall. Intervjuerna 

inleddes med en öppen diskussionsfråga och innehöll därefter ytterligare öppna frågor som 

författarna önskade svar på. Frågorna ställdes enbart om dessa inte diskuterades självmant av 

informanterna i de olika fokusgrupperna. Metoden kallas för semistrukturerad 

fokusgruppsintervju (Wibeck, 2010). Vid behov ställdes även frågor för att be en informant 

utveckla eller fördjupa ett svar.  

 

Vid varje intervju agerade en författare som moderator och en som observatör. Moderatorn 

förde intervjun medan observatören ansvarade för att spela in ljudet på en extern enhet samt 

föra anteckningar vilket rekommenderades av Krueger och Casey (2014). Författarna turades 

om att agera moderator och observatör, vilket resulterade i att en av författarna var observatör 

två gånger och moderator en gång och den andra författaren var observatör en gång och 

moderator två gånger. Alla intervjuer avslutades med att fråga informanterna vad de upplevde 

som den viktigaste punkten som diskuterats under intervjun, detta utifrån rekommendationer 

av Krueger och Casey (2014). Intervjuerna varade i 45-60 min. Intervjuerna spelades in på 

diktafon för att sedan transkriberas. Efter transkribering raderades ljudfilerna. När tredje 

intervjun hade genomförts och inga nya aspekter på fenomenet diskuterades i gruppen, valde 

författarna att inte utföra fler intervjuer.  

Analys av data  

Den analytiska processen började redan under intervjuerna. Efter varje fokusgrupp 

diskuterades intervjun, informationen som framkommit samt hur den genomfördes. Detta för 

att kunna identifiera om frågorna i intervjumallen behövde modifieras på något sätt 
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(Krueger & Casey, 2014) samt för att få en bild över vad som faktiskt diskuterades av 

informanterna i intervjun. Analysen inspirerades av vad Krueger och Casey (2014) kallar 

“The Classic Analysis Strategy”. De transkriberade intervjuerna lästes igenom flera gånger 

och varje intervju gavs en specifik färg till exempel intervju 1 fick färgkoden blå. Varje 

stycke lästes och gavs en innebörd. Stycken med liknande innebörd samlades i samma 

dokument. Denna process fortsatte genom allt transkriberat material och gjordes enskilt av 

författarna. Därefter träffades författarna och jämförde samt diskuterade innebörden av de 

olika styckena. De stycken där författarna var överens om innebörden samlades under ett nytt 

dokument. De stycken där det rådde skilda meningar hos författarna diskuterades igenom tills 

de kunde enas om innebörden.  

 

Stycken med samma innebörd fick en övergripande kategori. Därefter gjordes en djupare 

analys utifrån sex punkter beskrivet av Kreuger och Casey (2014). Dessa var Frequency: hur 

ofta ett koncept nämndes, Extensiveness: hur många olika informanter nämnde konceptet, 

Intensity: hur mycket känsla eller kraft låg bakom kommentarerna, Specificity: hur mycket 

detaljer gav informanterna, Internal consistency: var de olika informanterna konsekventa i 

sina åsikter, Participant perception of importance: uppgav informanterna konceptet som 

något viktigt. Författarna fokuserade på frequency, extensiveness, specificity, internal 

consistensy och participant perceptions of importance. På detta sätt arbetades kategorier och 

subkategorier fram. Exempel på detta presenteras i tabell 1. 

 

Punkten Intensity valdes bort då forumet som intervjuerna genomfördes i gjorde det svårt att 

analysera materialet utifrån denna punkt. Även punkten Internal consistensy valdes att inte 

presenteras i tabell 1 av den anledning att ingen informant ändrade åsikt under intervjuernas 

gång.   
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Tabell 1. Exempel på analysprocessen 

Frequency Extensiveness Specificity Participants 

perception of 

importance 

Subkategori Kategori  

Vid elva olika 

tillfällen lyftes 

koncept rörande 

självbestämmande, 

rätten att neka 

vård samt 

autonomi. 

Åtta olika 

informanter 

diskuterade 

ämnet och det 

togs upp i alla 

tre intervjuer. 

“Som sjuksköterska 

så ser ju jag en 

patient som är väldigt 

nergången och är i 

behov av vård och är 

dessutom en fara för 

sig själv med tanke på 

att konsumtionen av 

alkohol är väldigt 

hög. Då vill man ju 

naturligtvis hjälpa 

den här personen och 

oftast så får man eller 

ja i 90% av fallen får 

man ett nej jag vill 

inte ha hjälp.” 
 
“Och absolut måste vi 

respektera deras vilja 

men samtidigt måste 

vi komma fram och 

uppmuntra till något 

annat men ändå 

hjälpa och respektera 

deras vilja också.” 
 
“För som du säger 

blir man frustrerad 

att man inte kan 

hjälpa dem mer för de 

vill kanske inte ha 

hjälpen heller.” 

Två 

informanter 

uppgav 

patientens 

autonomi som 

det viktigaste 

gällande att 

vårda äldre och 

alkohol med 

medhåll  från 

övriga 

informanter 

innan dessa 

uppgav vad de 

upplevde som 

viktigast.  

Patientens 

autonomi 
Komplex 

patient- 
grupp att 

vårda 

 

Forskningsetiska avvägningar  

Innan studien genomfördes skickades en projektplan till Vårdvetenskapliga etiknämnden på 

Lunds universitet, VEN, med nummer 14-21. Projektplanen godkändes och därefter 

genomfördes studien enligt denna. 

 

Studien genomfördes i enlighet med Helsingforsdeklarationens etiska principer inom 

forskning på människor (World Medical Association, 2013). Alla verksamhetschefer fick 

information om studien och att det var frivilligt deltagande. Verksamhetscheferna fick även en 

samtyckesblankett som skulle signeras och skickas till en av författarna. Varje tillfrågad 
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deltagare fick information om att deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sitt 

deltagande när som helst under processen utan att ange varför.   

 

Då intervjuerna skedde via det digitala kommunikationsverktyget Zoom, skapades möten som 

enbart författarna och deltagarna hade möjlighet att delta i. Informanterna fick ett e-mail med 

en sluten länk till Zoom-mötet. Eftersom intervjuerna hölls via Zoom innebar det att 

informanterna kunde sitta på sina arbetsrum utan risk för att bryta mot sekretess. Intervjuerna 

spelades in på en extern diktafon. Efter transkribering raderades ljudfilerna från diktafonen. 

Inga uppgifter om enskilda patienter inkluderades i resultatet. Inga uppgifter som skulle kunna 

röja en enskilds identitet redovisades i resultatet. Det insamlade intervjumaterialet förstördes 

efter godkänd uppsats.  

 

Alla deltagare fick en kod. Kodlistan förvarades på ett USB-minne hos en av författarna. 

Samtyckesblankett och demografisk data förvarades hos den författaren som inte hade 

kodlistan för att förhindra utomstående mot att kunna identifiera informanterna. Allt material 

förvarades oåtkomligt för utomstående.  

Resultat 

Analysen resulterade i tre huvudkategorier med nio subkategorier enligt tabellen nedan. 

 

 

Tabell 2. Kategorier 

Huvudkategori Subkategori 

Komplex patientgrupp att vårda Frustrerande och hopplöst 

Patientens autonomi 

Att skapa goda relationer 

Utmanande arbetssituation Arbetsmiljön i hemmet 

Medicinsk vård 

Den organisatoriska arbetsmiljön 

Samverkan för patienten  Samverkan i vårdkedjan 

Samarbete och kommunikation med anhöriga 

Alla måste ta ansvar 
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Komplex patientgrupp att vårda 

Distriktssköterskorna upplevde att det är komplext att vårda patienter med alkoholmissbruk i 

hemsjukvården vilket gav upphov till kategorierna Frustrerande och hopplöst, Patientens 

autonomi och Att skapa goda relationer. 

Frustrerande och hopplöst 

I alla tre intervjuerna diskuterades att äldre med alkoholmissbruk inte upplevs vara en 

prioriterad grupp och att de befinner sig i ett utanförskap. Distriktssköterskorna uppgav att de 

kände frustration och hopplöshet i vårdandet av patientgruppen och att det var mycket svårt 

att genomföra livsstilsförändringar. Vissa distriktssköterskor upplevde att om patienten varit 

yngre hade det funnits en större kraft att hjälpa patienten, istället blev åldern den faktor som 

avgjorde att de inte fick den vård och behandling som andra grupper erbjöds. En 

distriktssköterska uttryckte detta som en form av åldersdiskriminering.  

 

“Jag tänker kanske att man inte ska åldersdiskriminera och inte ska ge upp. Alltså ni vet så. Men det är 

ändå viktigt att tänka på för jag tror att man gör det. Det känns ju lite hopplöst ibland och man känner sig 

frustrerad.” -Distriktssköterska från intervju 3 
 

Det var andra distriktssköterskor som ansåg att åldern inte var en lika avgörande faktor utan 

att det var gruppen missbrukare som var en stigmatiserad grupp. Alkoholmissbruket 

upplevdes oavsett leda till en ökad arbetsbelastning för ansvarig distriktssköterska som 

beskrev att de ofta stod ensamma. När det inte gick att hjälpa patienten trots stora 

ansträngningar ledde det till en känsla av misslyckande, en känsla som kunde dröja kvar även 

efter arbetsdagens slut. Särskilt i de fall där patienterna har haft ett långvarigt missbruk 

upplevde distriktsköterskorna att det fanns stora hinder. Patienterna var ofta kända inom 

missbruksvården och hade haft många inläggningar och utskrivningar som inte lett till någon 

förändring. Gruppen äldre med långvarigt missbruk sågs av distriktssköterskorna som en 

särskilt utsatt grupp eftersom de ofta hade andra psykiatriska diagnoser, var ekonomiskt svaga 

samt att beroendet präglat deras liv under lång tid. 

 
“A1- Jag tror risken är större just när det är äldre patienter att det kanske har hållit på i många år och 

därmed är tuffare att få bukt med. Den här personen är kanske känd inom missbruksvården sedan tidigare 

och det har varit många inläggningar och utskrivningar. Så ja det kan absolut va tuffare tror jag när det 

gäller äldre.. 

A2- Det tror jag att man gör. Att det är inte riktigt, jag skulle inte vilja säga värde men det är det enda 

ordet jag kommer på, inte riktigt finns samma värde i att va 20 och alkoholmissbrukare eller att va 85, 90. 

Att det finns ett annat liv och rädda kanske, jag vet inte hur man ser på det men det kan kännas som att 

det är lite så. Sen kan man inte bota någon som inte vill bli botad det är ju helt omöjligt och som i mitt fall 

med min patient som är runt 80 har ju inget intresse alls av att sluta med detta. Det är liksom patientens 
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liv och har varit det i nästan 30 år. Det är svårt att ta på. Man vill ju att dem ska ha det bra men det är 

väldigt komplicerat.. 

A3- Ja det är inte lätt. Det är absolut väldigt svårt.” 

-Diskussion från intervju 1 

 

Alkoholmissbruket var inte alltid synligt och beroende av att patientens socioekonomiska 

förutsättningar men beskrevs likväl som frustrerande och hopplöst. Distriktsköterskorna 

berättade om flertalet patienter från samhällets övre klasser som hade det “fint på ytan” men 

som drack alkohol i smyg och tog läkemedel vilket ökade fallrisken och gav upphov till 

alkoholrelaterade skador. Dessa patienter kunde vara komplicerade på så vis att de inte ville 

erkänna att det fanns en problematik vilket ökade risken att utveckla ett svårare 

alkoholmissbruk. 

 

“Men jag har ganska spridda problem. Allt ifrån där det är kaos och socialen men också där det är fint på 

ytan. Det är en liten drink till middagen och lite sånt. Men sen tenderar det till att det blir mer också en 

liten korsning med läkemedel och så ramlar man och så får vi ännu mera jobb.” -Distriktssköterska från 

intervju 2 

Patientens autonomi 

Distriktssköterskorna upplevde det som komplext när det kom till patientens autonomi. De 

kunde till exempel vara patienter som drack väldigt mycket, var nedgången och att det var en 

fara för dennes liv. När de föreslog åtgärder och erbjöd olika medicinska insatser tackade 

patienten ofta nej vilket ledde till att distriktssköterskan upplevde det svårt att hjälpa. 

 
“Ibland är det svårt att hjälpa dem för att det bestäms på en vårdplanering att de ska ha hjälp och sen när 

de kommer hem är det mer deras regler och vilja och då blir vi ibland inte insläppta, ja svårt. De går med 

på vad som sägs under en vårdplanering för att de ska få komma hem, sen står vi där.” -Distriktssköterska 

från intervju 3 
 

Distriktssköterskorna beskrev att de stod inför ett dilemma att respektera patientens vilja 

samtidigt som de förväntades agera. Det påpekades att det inte går att tvinga någon att sluta 

dricka och att patienterna är vuxna individer med eget ansvar för sina handlingar. Samtidigt är 

det en oerhört komplex sjukdom där patienten kan sakna insikt om konsekvenserna av 

drickandet. En annan aspekt som diskuterades i grupperna var att äldre med långvarigt 

alkoholmissbruk även kan ha kognitiv påverkan vilket påverkade deras 

beslutsfattningsförmåga. Orosanmälan var en vanlig åtgärd men informanterna beskrev även 

tvångsåtgärder när läkare måste utfärda ett LVM-beslut om det är akut fara för patientens liv. 

Distriktssköterskorna upplevde dock sällan att tvingande åtgärder ledde till förändring då 

patienten behövde “vara med på tåget”. 
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“Sen har man ju också det där att man inte kan tvinga en patient till någonting utan vill de inte så vill de 

inte och så vidare i det oändliga. De kan ju vara farliga för sig själva nästan. Det är lite svårt att få rätsida 

på såna saker.” -Distriktssköterska från intervju 2 
 

“Så kan vi ju inte gå in och styra och ställa. Vi är oroliga för att patienten far illa så tillsvida att kroppen 

mår ju inte bra av detta. Men vi kan tycka och vi kan tänka men vi kan ju inte bestämma det går inte det 

är inte det de handlar om. Sen har vi ju också ett ansvar och då ibland undrar man hur långt går vårt 

ansvar”  -Distriktssköterska från intervju 1 

Att skapa goda relationer 

När distriktssköterskorna diskuterade den komplexa upplevelsen av att vårda patienter med 

alkoholproblem framkom det återkommande att det var avgörande att skapa goda relationer. 

Goda relationer skapades genom att möta patienten där den är och att se människan bakom 

missbruket. För att lyckas med detta behövde de ta patienten på allvar och se helheten. För att 

skapa en god relation undvek informanterna att ställa för höga krav och komma med 

moralpredikningar. Istället fokuserade de på att bygga upp ett förtroende och att jobba sakta 

men säkert mot långsiktiga mål. De lyfte vikten av att individanpassa vården utifrån 

patientens önskemål och förutsättningar. Distriktssköterskorna diskuterade vidare kring att 

patientens vilja skulle respekteras och att kraven skulle vara rimliga men att det samtidigt var 

viktigt att uppmuntra till livsstilsförändringar. 

 

“Man måste ta dem på allvar och se helheten. De är människor och det ska vi inte glömma. Det är en 

sjukdom, samma som vi behandlar diabetes. Det är samma sak. Och absolut måste vi respektera deras 

vilja men samtidigt måste vi komma fram och uppmuntra till något annat.” -Distriktssköterska från 

intervju 2 
 

Det påpekades av flera att distriktssköterskan var gäst i patientens hem och att det därför var 

viktigt att tänka på bemötandet. En risk med att inte skapa en god relation i hemmet var att 

patienten då kunde kasta ut distriktssköterskan eller på annat sätt vägra vård. Det i sin tur 

skulle leda till ett ökat lidande för patienten och i slutändan en större arbetsbelastning för 

distriktssköterskan. Det ansågs generellt vara bättre att inte hamna i konflikt utan att ta små 

steg med patienten för att skapa förtroende och göra skillnad. Även om patienten inte slutade 

dricka kunde de i vissa fall dra ner på alkoholkonsumtionen vilket minskar den skadliga 

effekten.  
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“Vi går ju hem till dem i deras miljö och då måste man använda sig av sunt förnuft. Jag tror att man kan 

närma sig bättre då. Inte få dem att sluta dricka men att dra ner konsumtionen så att säga.” -

Distriktssköterska från intervju 2 
 

Distriktssköterskorna upplevde att de ibland spände sig innan de gick in till patienter med 

alkoholmissbruk då de inte visste vad som skulle möta dem. Oavsett hur hemsituationen såg 

ut ansåg de att det var viktigt för relationen med patienten att inte visa vad de egentligen 

kände även om det var svårt ibland att hålla masken. Återkommande i diskussionerna var 

medkänsla för patienterna och att det väsentliga var att skapa en god relation för att kunna ge 

bästa möjliga vård utefter förutsättningarna.  

“Det här att när man går in till någon där det är så smutsigt och typ nästan bajs på golvet, ni vet den här 

stilen. Och så ska man se ut som att man är helt oberörd av det och att det alltid är såhär när man går in 

till en patient. Det är jättesvårt att hålla masken, eller hur? Man ska inte se ner på någon men sen 

samtidigt så är man ju chockad inombords.” -Distriktssköterska från intervju 3 

Utmanande arbetssituation 

Distriktssköterskorna beskrev sin egen arbetssituation som utmanande på flera olika sätt. Det 

uppgavs en rad olika hinder för att utföra de medicinska omvårdnadsåtgärderna samt en 

arbetssituation där distriktssköterskorna kunde behöva vistas i arbetsmiljöer som var sanitära 

olägenheter eller direkt otrygga. Distriktssköterskorna erfarenheter utmynnade i tre 

subkategorier Arbetsmiljön i hemmet, Medicinsk vård samt Den organisatoriska arbetsmiljön. 

Arbetsmiljön i hemmet 

Distriktssköterskans arbetsplats är patientens hem vilket beskrevs vara en stor utmaning. 

Patienternas hem kunde enligt distriktssköterskorna vara en sanitär olägenhet där personen 

levde i misär. Arbetsmiljön kunde vara svår att vistas i på grund av vad som beskrevs som 

outhärdliga odörer, avföring och urin på möbler och golv, fimpar, spritflaskor, djur som 

vanvårdas, flugor och vägglöss etc. En del patienten hade svårt att sköta sin hygien och låg i 

värsta fall i sin egen urin när distriktssköterskan kom dit. I vissa fall var hemtjänsten ansvarig 

för att hjälpa patienten med omvårdnad men distriktssköterskorna upplevde trots det stora 

brister i hygienen. Arbetsmiljön påverkade även distriktssköterskornas möjlighet att utföra sitt 

uppdrag när de till exempel skulle genomföra en såromläggning eller sätta kateter. Utöver 

detta var det svårt att vistas i miljön en längre tid på grund av ovan nämnda faktorer. 
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“Ja eller en annan sak är att de inte tänker på hygien heller när de är i missbruket. Hygienen är ju totalt. 

Vissa bor i misär trots att de har en kontaktperson som säger att de får städa och göra det men det gör de 

inte. Så att lägga om sår i en säng som är proppad med bajskorvar, det är hemskt.” -Distriktssköterska 

från intervju 2 
 

Distriktssköterskorna uppgav att de försökte göra det bästa av situationen och att det ibland 

gick så långt att arbetsplatsen fick stängas i väntan på sanering. Ofta togs beslut om sanering 

och att stänga arbetsplatsen när hemtjänsten inte kunde utföra sitt uppdrag i hemmet. När 

hemmet sanerades kunde det hända att patienten var tvungen att klara sig utan vård eller flytta 

tillfälligt till ett korttidsboende.  

 

“Jag hade en som kom hem från sjukhuset och då hade han inte haft någon hjälp sedan tidigare. Då såg ju 

inte hemmet så trevligt ut, ja flaskor, kiss och bajs. Massa disk. Alltså ett riktigt vanvårdat hem. På 

vårdplaneringen bestämdes det att han skulle ha hjälp med mediciner. Men så kan inte hemtjänsten gå dit 

för det är en sanitär olägenhet hemma. Och det tog ju fyra veckor innan de tog tag i att sanera så att vi 

kunde gå hem och dela mediciner. För de fick ju inte gå dit, hemtjänsten. Så han gick i detta i fyra 

veckor.” -Distriktssköterska från intervju 3 
 

Distriktssköterskorna uppgav att de inte kände sig rädda när de vistades i patienternas hem 

men att en del haft obehagskänslor. De var sällan rädda för att patienterna skulle bli fysiskt 

våldsamma men flera hade erfarenhet av olämpliga kommentarer. Främst uppgavs oro när 

patienten hade vänner hemma och de drack tillsammans. Situationerna var då oftast förlagda 

till kvällar och helger men det skedde även dagtid. Hemtjänsten ansågs vara mer utsatta och 

det uttrycktes sympatier för arbetsgruppen då de i vissa fall var unga och oerfarna. 

Distriktssköterskorna upplevde själva att de hade mer kunskap och erfarenhet för att hantera 

situationen varför de ansåg sig ha ett bättre utgångsläge. 

 

“Nä jag kan ju också känna det att hemtjänsten inte är rustade att bemöta den problematiken som det för 

med sig. Så det är ju synd om dem också, det är ju unga tjejer och killar som känner sig osäkra på hur de 

ska göra. De vill inte gärna gå dit för de blir skrämda av situationen. Särskilt om det är så, vi har haft 

något fall när de träffas flera stycken i sällskap som sitter och då blir det extra skrämmande att komma 

dit. Då blir det obehagligt.” -Distriktssköterska från intervju 3 

Medicinsk vård 

Distriktssköterskorna upplevde utmaningar i utförandet av den medicinska vården när 

patienten hade alkoholmissbruk. Dålig följsamhet och patientens prioriteringar diskuterades i 

alla grupper och var viktiga faktorer vilka skapade hinder i sjuksköterskans möjlighet att 

utföra den medicinska vården. Patienterna stod ofta på flera olika läkemedel som i 

kombination med alkohol ledde till allvarliga fallskador. Förutom polyfarmaci upplevdes det 

vara ett problem med överkonsumering av receptbelagda centralstimulerande läkemedel som 
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lugnande eller sömntabletter i kombination med alkohol. I dessa fall låstes läkemedlen in i ett 

läkemedelsskåp så att det blev oåtkomligt för patienten vilket var ett krav för att 

distriktssköterskan skulle ta ansvar för läkemedel. Det upplevdes även vara ett vanligt 

problem när patienten prioriterade att köpa ut alkohol istället för läkemedel vid dålig 

ekonomi.  

 

“B2-Ytterligare utmaning är ju om det finns problem med ekonomin och sådär att man kanske prioriterar 

bort att köpa mat och så och då är man i en riktig rävsax. 

B3-Eller när man inte betalar sin apodosfaktura utan pengarna går till alkohol istället. Det brottas vi ju 

med lite då och då här.”  

-Diskussion från intervju 2 

 

Det upplevdes särskilt krävande att vårda patienter med insulinbehandlad diabetes. På grund 

av alkoholkonsumtionen var blodsockret ofta oregelbundet och svårreglerat. 

Distriktssköterskorna upplevde även att det var problem när det kom till att följa 

rekommendationer gällande kost. I värsta fall fanns det ingen mat hemma att möta upp ett lågt 

blodsocker med då patienten, liksom vid inköp av livsnödvändiga läkemedel, prioriterat 

alkohol framför mat. Distriktssköterskorna beskrev att de fick göra det bästa av situationen 

men att det var svårskött och olyckligt. 

 

”B1-Jag tycker det är svårt med de patienter som har ett alkoholmissbruk och är diabetiker där 

blodsockret ibland ligger väldigt väldigt högt och ibland väldigt väldigt lågt. Och där finns ingen 

följsamhet. Det tycker jag är en utmaning faktiskt. 

B2- Ja precis! Har du något tips på hur du brukar göra i de situationerna? 

B1- Eh…(skratt). Det är bättre att patienterna ligger lite för högt än för lågt men...Nä men täta tillsyner 

och så göra det bästa av situationen. Det är liksom lite olyckligt. Lite svårskött.” 

-Diskussion från intervju 2. 

 

 

Samma faktorer påverkade även den medicinska vården vad gällde sårläkning och nutrition. 

Distriktssköterskan försökte samtala med patienten om vikten av god nutrition för att 

möjliggöra sårläkning men upplevde att det inte hjälpte. Distriktssköterskorna uppgav att de 

arbetade i motvind och att det ledde till känsla av uppgivenhet och otillräcklighet.  

 

“Sår, alkohol, diabetes. Då jobbar vi ju så mycket i motvind att vi aldrig får någon sårläkning på de här 

patienterna. Man gör och gör och gör och så ingen compliance, det blir inte alls bra. Tyvärr. Det känns så 

hopplöst och man känner sig så himla otillräcklig i vissa situationer.” -Distriktssköterska från intervju 2  
 

Distriktssköterskorna beskrev att de försökte göra det bästa av situationen men att de kunde se 

att alkoholproblemen påverkade vården som patienterna fick. Om patienten blev dålig kunde 

det vara svårt att avgöra om det berodde på alkoholen eller var tecken på akut sjukdom och 
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man upplevde att patienterna inte alltid togs på allvar. En distriktssköterska poängterade att 

risken med att alltid utgå från att patienten är berusad är att det är lätt att feldiagnostisera 

vilket sin tur kunde leda till skador eller i värsta fall död. 

 

“Så att det kan också hända att man måste ta dem på allvar varje dag oavsett. Om de dricker varje dag ta 

dem på allvar. Man kan inte utgå från att kanske patienten bara är berusad. Det är mycket möjligt att det 

kan vara något annat som har hänt. Kanske idag det är ingenting men imorgon det kan bli.” -

Distriktssköterska från intervju 2 
 

Hemtjänstpersonal var de som först såg om en patient blev dålig men distriktssköterskorna 

upplevde att de inte var rätt rustade för att hantera situationerna. Distriktssköterskorna tyckte 

att hemtjänstpersonalen behövde mer stöd och utbildning och upplevde att de inte litade på att 

de hade kompetens att bemöta den här patientgruppens behov eller att utföra medicinsk 

omvårdnad. Det medförde att distriktssköterskorna valde att inte delegera ut uppgifter som 

t.ex. såromläggningar hos patienter med alkoholmissbruk.  

 

“C1-Jag tycker att när hemtjänsten jobbar på delegering från mig så upplever jag att de inte är tillräckligt 

rustade för att möta och vårda den här gruppen av patienter. Jag skulle önska att de fick mer handledning 

och mer stöd. 

C2-Nä men jag håller med om det. Just hemtjänst behöver mer stöd. Vi träffar ju patienterna en del men 

inte ens i närheten av vad de gör och det är oftast dem som kontaktar oss när det är något. I alla fall från 

min sida. De ringer när patienten har ramlat och de ringer när patienten inte är kontaktbar eller inte vill ta 

sina tabletter. Så är det ju oftast dem som är där ute. 
C-Jag tänker ju att vi med vår utbildning är bättre rustade också för att bemöta den här patientgruppen 

även om vi också hade varit betjänta av mera kunskap och mer utbildning så är ju vi långt mycket bättre 

rustade än vad hemtjänstpersonalen är. Om de ska göra en såromläggning t.e.x på den patientgruppen så 

är jag ju lite orolig att det inte blir ordentligt gjort för de är lite rädda och man gör det snabbt och man vill 

ut därifrån. Så kan det ju va.”-Diskussion från intervju 3 
 

Den organisatoriska arbetsmiljön 

Majoriteten av distriktssköterskorna upplevde att de hade ett bra socialt stöd på arbetsplatsen 

när de var ansvariga för patienter med alkoholmissbruk samt att ledningen tog snabba beslut. 

De flesta uppgav att de kunde vända sig till sina kollegor som man uppfattade hade förståelse 

för och erfarenhet av problematiken. Med kollegor kunde de “bolla” patientfall och få råd och 

stöd i hur de skulle förhålla sig. De kunde även hämta stöd från sina närmaste chefer men det 

var inte chefen som de i första hand vände sig till. När hemmet upplevdes vara en sanitär 

olägenhet eller om det var en otrygg miljö att vistas i blev chefen eller facket involverade. 
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Därifrån togs beslut om att t.ex. alltid gå två till en patient, eller om sjuksköterskorna skulle 

bära personlarm eller om arbetsplatsen behövde stängas. 

 

“A1: Så här på min arbetsplats tycker jag att jag får ett jättebra stöd av ledningen. Om det är alldeles för 

komplicerat där jag behöver bolla både med kollegor och min chef så tycker jag på nåt vis att jag...det är 

jättesvåra ärende och det tar lång tid men jag tycker ändå att jag inte står ensam i det. Det gör jag absolut 

inte… 
A2: Jag tycker också jag har ett bra stöd, sen vet jag inte hur klara rutiner de finns, alltså riktlinjer, 

egentligen som finns nedskrivna. Det vet jag faktiskt inte.”   
-Diskussion från intervju 1 

 

Distriktssköterskorna upplevde att de saknade strukturer i den organisatoriska arbetsmiljön i 

form av rutiner och riktlinjer för handhavande av patienter med alkoholproblematik. De hade 

heller inga mätbara instrument att använda sig av för att upptäcka risk för alkoholberoende 

utan bedömning utgick från information från hemtjänst eller det som de såg i hemmet 

gällande frekvens och antal flaskor. Ingen distriktssköterska uppgav att de använde AUDIT i 

sin bedömning. En dialog fördes i en av intervjuerna gällande att de inte såg AUDIT som ett 

reliabelt verktyg då antal och mängd på standardglasen inte var anpassade till äldre. 

 

“C1- Standardglaset på AUDIT behöver ju snart uppdateras för jag tänker 12 cl är det väl inte många som 

har i sina glas nuförtiden. 
C2- Precis och det är också så att äldre tål mindre, det gör man ju för kroppen förändras, vilket innebär att 

standardglasen för en medelålders är inte samma för någon som är 80–90 år. Men det finns inget AUDIT 

för äldre. 
C1- Nä och sen inte heller hänsyn till läkemedel. För många äldre har ju polyfarmaci och sen alkohol på 

det. Då kan det ju räcka med ett glas för att det ska snurra till det” -Diskussion från intervju 3 

 

 

Avsaknad av rutiner och riktlinjer inom organisationen troddes bero på att varje situation är 

unik vilket försvårar användandet av ett standardiserat arbetssätt. Samtidigt tyckte majoriteten 

av distriktssköterskorna att de hade varit bra om det fanns mer struktur och rutiner då det hade 

underlättat arbetet. Rutinen som flest distriktssköterskor tog upp var orosanmälan till 

socialtjänsten när de uppfattade fara för patientens liv i samband med alkoholmissbruket. 

Distriktsköterskorna uppgav även att de var noga med att dokumentera alla åtgärder för att 

kunna visa på att de försökt hjälpa patienten efter förutsättningarna. 

 

“Det här med att dokumentera allt man gör. Ibland känns det som om att man inte kommer någonstans så 

att säga men just att allting finns nedskrivet, allt som händer, alla kontakter man tar som sjuksköterska 

och allt man faktiskt försöker göra. Det är jätteviktigt både för patientens skull och ens egen och då syns 

det ju vilken process det här är och att man faktiskt har försökt.” -Distriktssköterska från intervju 1  
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Samverkan för patienten 

Det framkom under intervjuerna att det spelade stor roll vilket nätverk som fanns runt 

patienten. Förutsättningarna förbättrades när det fanns en välfungerande organisation, en 

strukturerad samverkan med övriga vårdgivare samt ett gott samarbetet med anhörig. 

Samordning för patienten mynnade ut i tre subkategorier: Samverkan i vårdkedjan, Samarbete 

och kommunikation med anhöriga och Alla måste ta ansvar. 

Samverkan i vårdkedjan 

Samverkan i vårdkedjan diskuterades i alla intervjugrupper och ansågs vara den viktigaste 

framgångsfaktorn i arbetet med patienter med alkoholproblem. Distriktsköterskorna hade flera 

exempel på när det lyckats hjälpa patienterna på grund av att de arbetade i team tillsammans 

med bland annat läkare, kurator, socialsekreterare, biståndshandläggare m.fl. vilka skapade ett 

nätverk runt patienten. Flera distriktssköterskor efterfrågade mer teamarbete och samverkan 

gällande äldre med alkoholmissbruk liksom det finns kring patienter med andra somatiska 

diagnoser.  

 

“Jag har ju här ute haft förmånen att jobba väldigt nära socialtjänst för jag har varit i ett socialpsykiatriskt 

team och då har jag bildat mig ett nätverk eller vi hade ett nätverk tillsammans. Det är ovärderligt för att 

där har jag kommit in så att jag vet liksom va vuxenmottaget tar sig an och vad ekonomiskt bistånd tar sig 

an. Jag har fått ett nätverk så att jag har en ingång“-Distriktssköterska intervju 1 

 

Samarbetet med patientansvarig läkare (PAL) var det mest återkommande diskussionsämnet 

bland informanterna när det kom till samverkan i vårdkedjan. Distriktssköterskorna upplevde 

att vårdkvalitet samt tillgänglighet till medicinsk vård hade direkt koppling till vilken läkare 

eller vårdcentral som patienten var listad på. När läkaren upplevdes ointresserad eller okunnig 

kände distrikstsköterskorna att det blev en ständig kamp att få till en förändring. Irritation 

uttrycktes gällande att en del läkare skrev ut beroendeframkallande läkemedel till patienterna 

utan att ha diskuterat detta med ansvarig sjuksköterska. En distriktssköterska beskrev det som 

att den fick driva sitt eget “korståg” för att få till det så bra som möjligt och att det skulle 

underlätta om ansvarig läkare också engagerade sig. Det viktigaste var enligt 

distriktssköterskorna att ha en god kommunikation och kontinuitet i samarbetet med 

primärvården. Läkare som upplevdes engagerad i patienten och som vågade ta ett steg fram 

och fatta svåra beslut kunde göra stor skillnad för patienterna vilket det gavs flera exempel på.  
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“Jag har en sån solskenshistoria egentligen. Fick en patient för några år sen som skulle ha hjälp med 

läkemedelshantering och patientens kök va alltså tapetserad med tomma bag-in-box. Det gick faktiskt så 

långt, det va en driftig läkare som vi hade här då som gjorde en orosanmälan efter ett tag och vi tog ju dem 

här alkohol-proverna, PETH-proverna, och det va ju skyhögt givetvis. Men patienten åkte uppåt landet på 

LVM och det hade inte hänt något, hen hade inte fallit eller skadat sig men for illa. Och idag är patienten 

nykter och lever ett fantastiskt liv. Men man tackar ju den här läkaren som faktiskt lyssnade, stannade upp 

och gjorde någonting. För det är lätt att ingen bryr sig riktigt, precis det du är inne på B2” -

Distriktssköterska från intervju 2 
 

Socialtjänsten uppgavs vid flertal tillfällen som en viktig länk i vårdkedjan. Samverkan 

påbörjades när en orosanmälan initierades. Ibland var det via distriktssköterskan själv men det 

kunde också gå via en orolig hyresvärd, hemtjänstpersonal eller läkare. Socialtjänsten gjorde 

hembesök, ibland tillsammans med sjuksköterska från hemsjukvården, och patienten kunde på 

så vis få möjlighet att komma till ett annat boende. Det poängterades dock att detta endast 

hjälpte i de fall då patienten själv önskade hjälp.  

 

“Samarbetet med socialtjänst är jättebra om man kan ha det. För gången är att hyresvärden ringer till 

socialtjänst, socialtjänst kontaktar mig och frågar om jag vill följa med på ett hembesök och då har där 

skickats brev hem till patienten att vi kommer.” -Distriktsköterska från intervju 1 
 

Samverkan med hemtjänstpersonal återkom vid alla intervjutillfällen och väckte starka 

känslor hos distriktssköterskan. De upplevde att kommunikationen inte alltid fungerade och 

att hemtjänsten varken hade kunskap eller var rustade att möta patienterna. Trots det var det 

hemtjänsten som spenderade mest tid med patientnära vård. Hemtjänst hade en särskilt viktig 

roll i samverkan runt patienten när det kom till att uppmärksamma problematiken och utföra 

ordinerade åtgärder i hemmet som kunde förbättra patientens möjlighet till ett nyktert liv. 

Samarbete och kommunikation med anhöriga 

Distriktssköterskorna upplevde att samarbetet och kommunikationen med patientens anhöriga 

var en viktig framgångsfaktor. I en del fall var anhöriga mycket engagerade och närvarande 

vilket kunde leda till att personal inom sjukvården var mer benägen att hjälpa patienten. Det 

betonades att situationen runt patienten är avgörande och att anhöriga har en stor betydelse 

som talesperson för patienten och bidrar i bästa fall till ökad livskvalitet och bättre vård.  

 

“Tyvärr tror jag så här att hur situationen runt patienten ser ut spelar en stor roll. Om där finns närstående 

som engagerar sig. Om där finns en sur make som är vrång på en eller en dotter. De sakerna spelar också 

stor roll för hur vi närmar oss. Vården ska ju vara samma men hur tillgängligt det är skiljer sig på något 

sätt åt.” -Distriktssköterska i intervju 3 
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När samarbete och kommunikation inte fungerade upplevdes det vara ett hinder. 

Distriktssköterskorna beskrev att den största utmaningen var medberoende anhöriga som 

köpte ut alkohol eller till och med drack ihop med patienterna. Distriktssköterskorna trodde 

att det i vissa fall skedde för att bibehålla relationen eller att det finns ett mönster i familjen 

som är svårt att bryta. Distriktssköterskorna beskrev att de kunde ha en god kontakt med 

anhöriga samt långa samtal om att inte köpa någon alkohol varpå de senare upptäckt att 

anhörig trots det gjorde tvärtemot överenskommelsen. Distriktssköterskorna uppgav att de 

förstod att anhöriga ville bibehålla relationen med patienten och de kände sympati för deras 

svåra situation. Samtidigt upplevde de vanmakt då anhöriga bidrog till att upprätthålla ett 

skadligt beteende. 

 
“C1: Jag hade en alkoholiserad man som vägrade ta emot hjälp och hans särbo va väldigt emot det här 

alkoholbeteendet. Men en gång när jag gick ut från honom och hon kom så tänkte jag “det är något lurigt 

här” så jag satt bara och tittade när hon gick till Systembolaget. Så det är mycket sånt också eh att man 

kan prata med en anhörig som håller med fullständigt men sen går hon till Systembolaget. 
C2: De vågar väl inget annat för att kunna va där. 
C1: Exakt. 
C3: Det känner jag också att det är för att upprätthålla en relation. Anhöriga känner sig nog till viss mån 

tvingade för att ha en relation.” 

 -Diskussion från intervju 3 
 

Alla måste ta ansvar 

Distriktssköterskorna betonade att det var svårt när inte alla i vårdkedjan tog ansvar och det 

var många aktörer inblandade. Diskussionen fördes framförallt kring att distriktssköterskorna 

upplevde att läkarna på vårdcentralerna inte tog sitt ansvar utan antingen sköt det framför sig 

eller hänvisade till annan vårdinstans. Vidare diskuterades hemtjänstens, socialtjänsten och 

anhörigas ansvar i situationen. 

 
“A1-...och proceduren...var ligger ansvaret också, hur mycket ansvar ska hemtjänsten ha, hur mycket ska 

dem röja i hemmet så att säga rent praktiskt om där är flaskor överallt när dem kommer dit tex hur långt 

ska det gå. Var ligger ansvaret när det gäller anhöriga, socialtjänsten och läkaren? 

A3- Som du sa A1 de är ju ett dilemma det här med vem ska ta över och vem ska bestämma över den här 

personen både doktorn och vi sjuksköterskor kan ju se att fortsätter den här personen med sin 

alkoholkonsumtion kommer det sluta väldigt illa. Det är jättesvåra ärende. Målgruppen den blir större 

tycker jag och den är mycket komplicerad för att vi är många aktörer som är involverade i ärendet oftast. 

Jag kan göra min del men jag måste ha andra med på banan också och framförallt patienten så det är 

oerhört tidskrävande den upplevelsen har jag.” 

-Diskussion från intervju 1 

 

Distriktssköterskorna ansåg att även patienten hade ett visst ansvar men poängterade att det 

ofta fanns en kognitiv påverkan som skapade hinder i deras beslutsfattningsförmåga. 

Huvudproblemen i ansvarsfrågan ansågs vara att det var många olika aktörer, otydliga 
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riktlinjer samt en komplex problematik. Distriktssköterskorna upplevde att deras 

arbetssituation påverkas negativt då det kunde vara tidskrävande och att de kände att de stod 

som ensamma på fältet när inte alla tog ansvar. 

Diskussion  

Metoddiskussion  

 

En kvalitativ studie med induktiv ansats valdes för att undersöka distriktssköterskor 

upplevelser och erfarenheter av att arbeta med äldre patienter med alkoholmissbruk. 

Kvalitativa studier riktar sig mot studier som syftar till att undersöka 

människors erfarenheter av fenomen (Henricson & Billhult, 2017) 

vilket gjorde en kvalitativ metod passande. Författarna valde en induktiv ansats eftersom 

slutsatser dras baserat på deltagarnas erfarenhet och upplevelse vilket beskriver fenomenet så 

korrekt som möjligt (Pribe & Landström, 2017). 

 

Metoden diskuteras utifrån begreppen trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet vilka används för att fastställa en kvalitativ studies kvalitet (Polit & Beck, 

2017). Trovärdighet är ett övergripande begrepp och belyser tilliten till datan som är samlad 

och att tolkningen av den är sanningsenlig. För att uppnå trovärdighet skall forskare sträva 

efter att utföra studien på ett sätt som ökar datans trovärdighet samt att beskriva det i studien. 

Pålitlighet handlar om omständigheterna kring hur datan samlades in. En viktig fråga är; kan 

fynden av studien upprepas om den genomförs med liknande deltagare och under liknande 

omständigheter. Bekräftelsebarhet är ett begrepp som belyser om den insamlade datan 

representerar informanternas uttalande och att tolkningen inte är av fiktiv natur. Överförbarhet 

bedömer i vilken utsträckning som resultatet kan överföras till andra grupper eller miljöer. 

Det är författarens uppgift att ge så mycket beskrivande fakta som möjligt för att läsaren ska 

kunna avgöra detta (Polit & Beck, 2017).   

Strategiskt urval gjordes vilket ger en så informationsrik redogörelse av fenomenet som 

möjligt enligt Henricsson och Billhult (2017). Strategiskt urval kan även ge en djupare insikt 

genom få antal deltagare (Wibeck, 2010). Informanterna behövde vara distriktsköterska, 
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arbeta inom kommunal hemsjukvård och ha erfarenhet av att vårda patienter med 

alkoholmissbruk. Inga begränsningar på kön, ålder eller arbetslivserfarenhet inom 

hemsjukvård gjordes. Inte heller exkluderades sjuksköterskor med eller utan 

specialistutbildning då det motsvarar personalsammansättningen inom hemsjukvården. Att 

inte göra begränsningar på kön, ålder, arbetslivserfarenhet eller utbildningsnivå ökade 

möjligheterna att få en beskrivning av fenomenet från olika perspektiv, vilket enligt Polit & 

Beck (2017) ökar överförbarheten. Det fanns enbart en man bland informanterna vilket kan 

tala emot trovärdigheten och bekräftelsebarheten. Enligt Socialstyrelsen (2021) var 88% av de 

sjuksköterskor som arbetade inom hälso- och sjukvård kvinnor och 12% män. Dessa siffror 

stämmer inte exakt med fördelningen mellan könen av informanter i studien, men kan ändå 

visa på att sammansättningen av informanter skulle kunna återge fördelning som råder i 

yrkeskåren i helhet. Författarna har återgett en tydlig beskrivning av informanternas 

demografiska data i metoden vilket enligt Polit och Beck (2017) ökar trovärdigheten. 

 

En semistrukturerad intervjuguide skapades. Semistrukturerad intervjuguide innebär att 

frågorna inte behövs ställas i någon specifik ordning (Wibeck, 2017) vilket var en fördel då 

författarna turades om att vara moderator. Utöver den inledande öppna frågan ställdes 

resterande frågor enbart om de ej lyftes i gruppdiskussionerna vilket ökar säkerheten att alla 

tre grupper blev intervjuade på samma sätt. Att vara konsekvent i datainsamlingen höjer 

pålitligheten (Graneheim & Lundman, 2004). Utöver att intervjumallen användes konsekvent 

var båda författarna med vid varje intervju och alla intervjuer spelades in på en diktafon. 

Ingen provintervju utfördes då Kreuger och Casey (2014) uppgav att man kan göra justeringar 

i frågorna efter intervjuerna. Denna fråga diskuterades efter första intervjun men inga 

ändringar upplevdes nödvändiga. Intervju inleddes med att upplysa informanterna om syftet 

med intervjun samt hur intervjun skulle fortgå och alla informanterna verkade införstådda 

med tanken bakom en fokusgruppsintervju.  

 

Fokusgruppsintervjuer användes som datainsamlingsmetod. Fokusgrupper används för att 

samla in kvalitativ data och passar väl för att undersöka personers åsikter, uppfattningar och 

känslor (Kreuger & Casey, 2014), vilket passade studiens syfte. På grund av rådande pandemi 

under våren 2021 med de restriktioner som den svenska regeringen infört skedde intervjuerna 

via det digitala kommunikationsverktyget Zoom. En stor fördel med att använda Zoom var att 

informanterna inte behövde förflytta sig utan kunde stanna på sin arbetsplats. Författarna tror 

att det har underlättat för att få informanter till studien. Det har också möjliggjort att ha 
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informanter från många olika kommuner i samma intervju. Om intervjuerna hade skett på en 

specifik plats och informanterna hade behövt ta sig långa avstånd, tror författarna att det hade 

påverkat antalet möjliga deltagare negativt. En annan fördel var att sekretessen ökade, då 

informanterna kunde sitta själva på enskilt rum.  

 

En stor nackdel som kom av att använda Zoom var att diskussionerna inte uppstod lika 

spontant som vid ett riktigt möte. Forumet försvårade möjligheten för informanterna att läsa 

av varandra, vilket ledde till att det blev långa uppehåll mellan deras uttalanden. Vid flera 

tillfällen uppkom spontana diskussioner men i vissa fall övergick det i enskilda uttalande som 

inte alltid kommenterades av andra informanter. Bristen på diskussion kan även bero på att 

informanterna upplevde det svårt att öppna sig, att det var första gången författarna agerade 

moderator samt att det finne en risk att syftet med fokusgrupper inte var tillräckligt penetrerat 

hos informanterna. Författarna vill dock lyfta att flertalet informanter betonade att det tack 

vare uttalande från övriga informanter som gjorde dem varse om sina egna erfarenhet och 

upplevelser. Enligt Kreuger och Casey (2014) är det något som eftersträvas i 

fokusgruppsstudier. Detta sampel hade författarna inte kunnat kompensera för om enskilda 

intervjuer hade använts som metod istället och resultatet hade troligen inte blivit lika 

innehållsrikt. 

 

Intervjuerna spelades in på diktafon och transkriberades sedan ordagrant. En noggrann 

transkribering av de ljudinspelade intervjuerna ökar överförbarheten och trovärdigheten i en 

studie (Polit & Beck, 2017). Författarna inledde analysprocessen genom att den initiala 

tolkningen gjordes separat för att sedan jämföras. Författarnas enskilda tolkning stämde väl 

överens med varandra. Detta tyder på att tolkningen var sanningsenlig, vilket enligt Polit & 

Beck (2017) talar för bekräftelsebarheten, trovärdigheten  och pålitligheten av studien. Den 

initiala kategoriseringen gjordes tillsammans, därefter bedömdes den av handledare och 

korrigerades efter uppnådd konsensus genom diskussioner. Att en extern granskare bedömde 

kategoriseringen är enligt Polit och Beck (2017) också en aspekt som stärker 

bekräftelsebarheten , trovärdigheten och pålitligheten i en kvalitativ studie. 

 

Författarna förförståelse av fenomenet lyftes inte i studien, vilket kan ses som en nackdel för 

trovärdighet och pålitligheten (Polit & Beck, 2017). Det var dock enbart en av författarna som 

hade erfarenhet av fenoment. Då intervjuerna skedde enligt intervjumallen och att den 
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separata initiala tolkningen var påfallande lika, upplevs det ej ha haft en påverkan på det 

slutgiltiga resultatet.  

 

Forumet som intervjuerna utfördes i medförde ytterligare val. Ett dilemma var att besluta om 

enskilda citat skulle finnas med i resultatet tillsammans med citat i diskussionsform. Enligt 

författarna fångade de enskilda citaten innebörden av resultatet väldigt bra men det gjorde 

även citaten som fördes i diskussion. Författarna valde således att ha med båda citatformerna 

för att sanningsenligt representera både resultatet och intervjuernas utfall. Valet innebar att 

fokusgruppmetoden inte följdes helt enligt tradition. Användning av citat är ett sätt att påvisa 

att tolkningen av data är trovärdig det som förmedlades av informanterna vilket även främjar 

trovärdighet och överförbarheten i studien (Polit & Beck, 2017). Att inte använda enskilda 

citat hade enligt författarna påverkat trovärdigheten negativt.   

 

En av intervjuerna hade enbart tre informanter. Kreuger och Casey (2014) rekommenderar 4-6 

informanter per grupp. Författarna valde att fortgå med intervjun med stöd av Kreuger och 

Casey (2014) som uppger att en mindre gruppstorlek är att föredra när strävan efter insikter 

sker vid komplicerade fenomen samtidigt som det råder tidsbegränsning. Författarna tog med 

informationen från intervjun i slutresultatet. Gruppen hade en bra dynamik, där alla fick lika 

mycket plats samt att informanterna hade mycket erfarenhet av fenomenet som hade gått 

förlorat annars. Alla informanterna från de tre olika intervjuerna lyfte samma typ av 

erfarenheter, upplevelser och tankar kring fenomenet, vilket författarna tolkade som teoretisk 

mättnad (Kreuger & Casey, 2014). Teoretisk mättnad är en viktigt faktor för trovärdigheten 

och överförbarheten av en kvalitativ studie (Polit & Beck, 2017). Om teoretisk mättnad 

verkligen fanns efter dessa tre intervjuer är svårt att fastställa. Om en intervju till hade 

genomförts hade kanske ytterligare information framkommit.  

 

För att en tolkning av överförbarhet skall ske är det viktigt att urval, egenskaper hos 

deltagarna, datainsamlingsmetod och analysprocess är tydligt beskrivna (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna har försökt uppnå detta genom att beskriva alla steg i processen 

så tydligt som möjligt både i löpande text och i tabeller. 
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Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka distriktssköterskans upplevelser och erfarenheter av att 

arbeta med äldre med alkoholmissbruk i hemsjukvården. Tre huvudkategorier framkom vilka 

var Komplex patientgrupp att vårda, Utmanande arbetssituation och Samverkan för patienten 

och varje huvudkategori innefattade tre subkategorier som gav en djupare förståelse för 

innebörden. Resultatet har analyserats med utgångspunkt i Katie Erikssons teori om caritativ 

vård. 

 

Begreppet caritas står för människokärlek och barmhärtighet och belyser människan som en 

unik individ vilken ska bemötas med kärlek och värme (Näslund, 2020). Synen på 

människovärde i förhållande till ålderdomen och alkoholmissbruk samt distriktssköterskors 

förutfattade meningar var områden som lyftes i resultatet. I kategorin Frustrerande och 

hopplöst ses äldre med alkoholmissbruk som en särskilt utsatt grupp relaterat till både åldern 

och missbruket. Detta gav upphov till känslor av frustration och hopplöshet då det ansågs 

särskilt svårt att upprätthålla en god vård och omsorg för patientgruppen. Resultatet pekar på 

att distriktssköterskorna uppfattade att det fanns många förutfattade meningar om patienter 

som haft ett långvarigt missbruk. En sådan mening kunde vara att det är för sent för äldre att 

ändra livsstil. Denna uppfattning bekräftas av Wadd och Galvani (2014) som menar att 

fördomarna kan hindra äldre med alkoholmissbruk från att få vård för sitt beroende. Det 

föreligger även en bild av att äldre inte önskar prata om sina alkoholproblem på grund av 

tabun och stigman vilket inte stämmer enligt tidigare forskning (Wadd & Galvani, 2014). 

 

Resultatet visar att distriktssköterskorna i möjligaste mån respekterade patientens 

självbestämmanderätt samt att det inte ansågs effektivt att använda `pekpinnar och 

moralpredikningar´. När patientens självbestämmande stöds bidrar det till att upprätthålla 

värdigheten (Näslund, 2020), vilket även framkom i kategorin Patientens autonomi. När 

patienten tackade nej till vård ledde det till motstridiga känslor där distriktssköterskorna 

tvingades balansera respekt för patientens vilja mot vad som var bäst för patientens hälsa och 

välmående. I Patientlag (2014) står det att vård ej får ges utan patientens samtycke samt att 

dennes integritet och vilja ska respekteras. Samtidigt kom det fram i resultatet att patientens 

vilja inte alltid är tydlig, särskilt om det förekommer missbruk eller kognitiv påverkan.  
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I studien av Gunnarsson och Karlsson (2017) intervjuades biståndshandläggare om deras syn 

på äldre med alkoholmissbruk. De lyfte patientens autonomi och beskrev att det var 

komplicerat när personer vägrar acceptera insatser via socialtjänsten. Biståndshandläggarnas 

förutfattade mening var att äldre med alkoholmissbruk inte hade viljan att ta sig ur missbruket 

och att deras självbestämmanderätt var överordnat allt. Detta skilde sig något från resultatet i 

denna studie som visade att om patienten motsatte sig vård försökte distriktssköterskan 

övertyga på olika sätt genom att uppmuntra till livsstilsförändringar genom samtal och 

motivation. Distriktssköterskorna ansåg sig ha ett ansvar att agera även om patienten tackat 

nej till insatser vilket innebar ett etiskt dilemma. I kompetensbeskrivningen för 

distriktssköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2019) står det att det etiska 

förhållningssättet hos distriktssköterskan är särskilt viktigt och att det innebär respekt för 

patientens integritet och autonomi men även stärka och motivera patientens beslutsfattande 

och makt med ett hälsopedagogiska förhållningssätt. 

 

Kategorin Att skapa goda relationer beskrev vikten av relationsbyggande för att komma nära 

patienten vilket förbättrade förutsättningar till ökat välmående. Distriktssköterskorna beskrev 

att de ofta samlade kraft innan de gick in genom dörren då de inte visste vad som skulle möta 

dem. Väl inne tog de på sig en mask för att inte visa sina egentliga känslor inför 

hemförhållandena. Beteendet förklarades av att de inte ville såra patienten då det fanns en risk 

att den skulle vägra ta emot vård. Den caritativa vårdteorins etiska förhållningssätt beskriver 

detta som den etiskt medvetna vårdarens strävan efter att skapa en god relation med patienten 

genom att “göra gott”, “göra rätt” och “ta ansvar” för att på så vis visa patienten respekt 

(Frilund et al., 2014). Att agera etiskt innebär att vårdgivaren gör medvetna val och skapar 

goda vårdande relationer med patienterna vilket lindrar lidandet (Frilund et al., 2014).  

 

Vidare utläses i kategorin att distriktssköterskorna har mycket empati för patienterna och de 

lägger stor vikt vid att se människan bakom missbruket och dennes unika egenskaper vilket 

även andra studier har visat (Koivula et al., 2016; Flesland, 2014; Wadd & Galvani, 2014). I 

Karlsson och Gunnarsson (2018) intervjuades vårdpersonal inom hemtjänst gällande deras 

känslor inför att vårda patienter med alkoholmissbruk. Hypotesen var att vårdpersonal hade 

förutfattade meningar om äldre med missbruk samt att de skulle ge uttryck för känslor av 

avsmak och ovilja inför denna grupp. Hypotesen motbevisades då personalen snarare såg 

patienten som ett offer för omständigheterna och det uttrycktes känslor av medlidande, 
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förståelse och humanitet. De lade även vikt vid att bygga upp en god relation vilket liknar det 

som framkommit i resultatet av denna studie. 

 

I resultatet beskrevs arbetssituationen och miljön i vilken de utförde arbetet som utmanande 

vilket bildade kategorin Arbetsmiljön i hemmet. Distriktssköterskorna vittnade om att 

patienternas hem kunde vara en sanitär olägenhet och den personliga hygienen undermålig 

vilket innebar att det var svårt för distriktssköterskan att utföra sina arbetsuppgifter. Resultatet 

speglar det som tidigare studier har beskrivit om svårigheterna med hemmet som arbetsplats 

(Karlsson & Gunnarsson, 2018; Koivula et al., 2016; Gunnarsson, 2013). Det framkom av 

resultatet att distriktssköterskorna upplevde att det var värre för personalen i hemtjänsten att 

vistas i dessa miljöer än för dem själva. Stängning av en arbetsplats för sanering baserades 

ofta på att hemtjänst inte kunde utföra sitt arbete medan distriktssköterskan tenderade att 

anpassa sig och göra det bästa av situationen. Liknande resultat framkom i fråga om den 

psykiska arbetsmiljön där distriktssköterskorna sällan var rädda för sin egen del, även om 

flera upplevt obehagliga situationer och olämpliga kommentarer. Att sätta egna behov framför 

andras kan tolkas som en uppoffring för att lindra lidande och främja hälsa. Enligt Näslund 

(2020) utgör uppoffringen en av de tre grundläggande etiska värderingarna tillsammans med 

ansvar och kärlek. 

 

Det var problematiskt att ge Medicinsk vård till patienter med alkoholmissbruk vilket 

framkom i resultatet. Distriktssköterskorna gjorde det bästa av situationen för att tillgodose 

patienten god vård och fokuserade på att uppnå tillfredsställande hälsa snarare än optimal 

hälsa då detta inte var möjligt. I den caritativa vårdteorin är detta ett synsätt som alla 

sjuksköterskor bör sträva mot (Näslund, 2020). Särskilt svårt för distriktssköterskorna att 

utföra medicinsk vård var det om patienten var diabetiker, hade sår, nedsatt nutritionsstatus 

eller om det fanns ekonomiska svårigheter som hindrade patienten från inköp av mat och 

läkemedel vilket även andra studier har kommit fram till (Koivula et al., 2016; Karlsson & 

Gunnarsson, 2018).  

 

Brister i följsamhet till ordinationer var ett annat problem som lyftes i resultatet. Patienter 

valde att missbruka alkohol trots att de informerats om risker i relation till läkemedel och 

sjukdomar. Att få bestämma över sin egen kropp och vad man stoppar i den är en lagstadgad 

rätt i Sverige och även äldre får lov att göra saker som är skadliga för hälsan (Jonsson, 2018). 

Samtidigt vilar en stor del av det medicinska ansvar på distriktssköterskan vilket sågs som 
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utmanande. Det synliggjordes vidare i resultatet att distriktssköterskorna tyckte det var svårt 

att delegera medicinska uppgifter till hemtjänsten relaterat till att de ofta saknade relevant 

erfarenhet och kunskap för att vårda äldre med alkoholmissbruk. Uppfattningen framkom 

även i Karlsson och Gunnarsson (2018) där undersköterskorna själva uppgav att de inte var 

rustade för att vårda patientgruppen och att de önskade mer utbildning om alkoholmissbruk. I 

den finska studien av Koivula et al. (2016) upplevde distriktssköterskorna att de saknade 

kompetens för att ge medicinsk vård till patientgruppen men detta var inget som framkom i 

resultatet av den här studien.  

 

I resultatet beskrevs Den organisatoriska arbetsmiljön vilken visade sig ha betydelse för 

distriktssköterskornas arbetssituation. Positiva aspekter lyftes av distriktssköterskorna som 

ansåg att de hade ett gott stöd från ledningen och kollegorna på arbetsplatsen. Negativa 

aspekter som lyftes var avsaknad av rutiner och riktlinjer för att upptäcka och bedöma 

patienter med alkoholmissbruk. Problemet belyses i tidigare studier vilka menar på att det 

lämnas till den enskilde att bedöma situationen vilket skapade en ojämlik vård (Karlsson & 

Gunnarsson, 2018; Gunnarsson & Karlsson, 2017).  

 

Att tidigt uppmärksamma och behandla ett problematiskt drickande leder till minskad risk för 

att utveckla allvarligare missbruk, även för äldre (Rao, 2014). Det framkom dock i resultatet 

att mätinstrumentet AUDIT sällan användes för att screena äldre, istället var det genom 

observationer på plats eller via information från hemtjänst som problemen upptäcktes. Enligt 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer (Socialstyrelsen, 2020b) bör hälso- och sjukvården och 

socialtjänsten alltid använda AUDIT som standardiserat mätinstrument. Det ska tas i 

beaktande att AUDIT inte är anpassat för äldre patienter vilket framkom som ett problem i 

resultatet. Tidigare forskning har dock pekat på att det går att använda AUDIT vid screening 

av äldre om frågorna anpassas av den som utför bedömningen (Aalto et al., 2011; Berks & 

McCormick, 2008; Conigliaro & McNeil, 2000). Frågan är hur denna anpassning av AUDIT 

ska se ut. Socialstyrelsen (2012) skriver att definitionen av ett standardiserat 

bedömningsinstrument är ett formulär med fastställda frågor som bygger på forskning och 

beprövad erfarenhet och som utförs på samma sätt vid varje bedömning. Det är således 

problematiskt för distriktssköterskorna att använda sig av AUDIT då Socialstyrelsen inte gett 

ut en version som anpassas för äldre med alkoholmissbruk vilket resultatet i denna studie 

påvisar. 
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I kategorin Samverkan i vårdkedjan vidhöll distriktssköterskorna att det finns behov av att 

utöka det multiprofessionella teamarbetet kring patienterna. Ett sådant teamarbete menade 

man skulle minska belastningen för den enskilde distriktssköterskan samt ökar patientens 

förutsättningar att bli fri från missbruket vilket även tidigare forskningsresultat har pekat på 

(Koivula et al., 2016; Karlsson & Gunnarsson, 2018; Gunnarsson & Karlsson, 2017; Rao, 

2014; Wadd & Galvani; 2014). Trots denna uppfattning framkom det i resultatet att det endast 

var enstaka distriktssköterskor som hade erfarenhet av ett sådant samarbete. Vidare fanns det 

en uppfattning om att vårdkvalitén som patienten erhåller beror på vilken vårdcentral den är 

listad på samt vem som är patientansvarig läkare. Om resultatet speglar verkligheten strider 

det mot HSL (2017) som slår fast att alla ska erbjudas vård på lika villkor. En annan åsikt som 

distriktssköterskorna framhöll i resultatet var att läkarna såg äldre med alkoholmissbruk som 

en komplex grupp vilken var svår att arbeta med och att det därför ofta saknades engagemang 

och kunskap. Resultatet i denna studie bekräftas i en norsk studie av Johanessen et al. (2015) 

som intervjuade allmänläkare om att bedöma och behandla äldre med alkoholmissbruk eller 

som missbrukade psykofarmaka. Deras uppfattning var att det var svårt att behandla 

patientgruppen då de inte hade tillräckligt med specifika kunskaper eller riktlinjer och att de 

inte uppfattade missbruksenheten som lämplig för äldre patienter vilket ledde till att de kände 

att de inte kunde hjälpa.  

 

Samverkan och kommunikation med anhöriga var en kategori som kom fram i resultatet. 

Betydelsen av anhörigas närvaro diskuterades ur olika perspektiv. Det fanns ett mervärde i en 

engagerad anhörig men en negativ aspekt i de fall där den anhörige bidrog till ett fortsatt 

missbruk. Tidigare studier som författarna granskat har inte gått in på anhörigas relation och 

betydelse för äldre med alkoholmissbruk. Det framkom vidare i kategorin Alla måste ta 

ansvar att även anhöriga ansågs ha ett ansvar i vården av patienten. Dock framhölls det att 

anhöriga i många fall inte fanns med i bilden då de sagt upp relationen med patienten. 

Ansvarsfrågan var återkommande och resultatet ger en bild att det upplevs otydligt vem som 

är ansvarig för vad i vårdkedjan. Det föreligger en önskan om att förtydliga 

ansvarsfördelningen vilket även andra studier belyser (Gunnarsson & Karlsson, 2013; 

Karlsson & Gunnarsson, 2018; Koivula et al., 2016).  
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Konklusioner och implikationer 

 

Att vårda äldre med alkoholmissbruk inom kommunal hemsjukvård är en komplex uppgift. 

Patienterna upplevs ingå i en stigmatiserad grupp som lätt hamnar mellan stolarna vilket 

väcker många känslor hos distriktssköterskorna. Ett stort dilemma för de som arbetar inom 

hemsjukvården är hur dessa personer ska tas om hand för att de ska kunna leva ett värdigt liv. 

Brister i hemmiljön och följsamheten hos de som missbrukade ledde till svårigheter för 

distriktssköterskorna att utföra den medicinska vården vilket i förlängningen kan leda till ökad 

risk för patienternas hälsa och liv. Resultatet visade på att det föreligger ett behov av fler 

samverkade insatser i multiprofessionella team samt ett förtydligande kring fördelningen av 

ansvar mellan de olika organisationerna. Det har framkommit att bedömningsinstrumentet 

AUDIT sällan används i hemsjukvården då det upplevs bristfälligt i förhållande till 

målgruppen. Författarna anser att det behövs en uppdaterad version av AUDIT, anpassad till 

äldre patienter, för att i ett tidigt skede upptäcka riskbruk av alkohol eftersom det minskar 

risken att utveckla ett allvarligare missbruk. Rutiner och riktlinjer behöver sedan fastställas 

för att vården ska bli likvärdig för alla patienter. 

 

Resultatet av studien visade på upplevda brister och behov i vården av äldre med 

alkoholmissbruk i kommunal hemsjukvård. Författarna anser att fynden i studien kan ses som 

en indikation på att vidare forskning behövs för att förbättra vården kring äldre med 

alkoholmissbruk.  
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Bilaga 1 

 

Fokusgruppsintervjuer 

Introduktion och uppvärmning 

• Välkomna 

• Författarna presenterar sig och tackar för att informanterna deltar i studien. 

• Syftet med intervjun 

• Deltagarna får snabbt presentera sig. 

 

Intervjumall: 

Övergripande diskussionsfråga: 

• Hur upplever du det att arbeta med äldre patienter med ett alkoholmissbruk/riskbruk i 

hemmet/hemmiljön? 

Kompletterande diskussionsfrågor: 

• Har du erfarenhet av att vårda någon i hemmet som varit tydligt påverkad av alkohol. Hur 

upplevde du det?  

• Vilka känslor har du upplevt vid eller inför ett hembesök hos en patient med ett känt 

alkoholmissbruk? 

• Har det funnits situationer som inneburit att patientens alkoholmissbruk hindrat dig från att ge 

den personen adekvat vård? Hur hanterade du situationen. 

• Vilket stöd upplever du att det finns på arbetsplatsen? Vilket stöd skulle du behöva? 

• Vilka möjligheter har du att hjälpa en äldre person med alkoholmissbruk? Vilka redskap, 

vilken kompetens saknar du?  

 

Förtydligande frågor: 

• Hur menar ni? 

• Kan ni utveckla? 

• Något ni vill tillägga? 
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Bilaga 2 

 

 

 

 

 

 

Frågeformulär med demografiska frågor 

Vi ber dig fylla i dessa demografiska frågor innan intervjun påbörjas. 

 

Frågor:                                                                Svar: 

Titel (dsk/ssk) 
 

Kön 
 

Ålder 
 

Arbetslivserfarenhet (år) 
 

Antal år i hemsjukvården 
 

Vilken kommun samt område 
 

Antal patienter som du har patientansvar för  

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift: 

Namnförtydligande: 

Datum: 
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