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Sammanfattning
Alkohol dricks på grund av olika anledningar. Det kan vara på grund av
traditioner såsom fester, kräftskivor och midsommar, men det kan också drickas i
andra syften såsom att lindra smärta och sorg. Sjuksköterskor inom primärvården
har som arbetsuppgift att samtala om alkoholvanor då alkohol påverkar kroppen
negativt oavsett hur mycket eller ofta det dricks. Däremot ökar risken stort om
alkoholkonsumtion föreligger ett riskbruk. Syfte: Syftet var att genom att
sammanställa litteratur, undersöka sjuksköterskors erfarenheter att samtala om
alkoholvanor i möten med patienter inom primärvården. Metod: Litteraturstudien
baserades på både kvantitativa och kvalitativa artiklar som hittades genom tre
omvårdnadsrelaterade databaser, Cinahl, PubMed och PsycINFO. Artiklarna har
granskats utifrån HKR:s granskningsmall för kvantitativa och kvalitativa artiklar
samt Fribergs (2017) trestegsmodell har tillämpats vid analysen. Resultat: Tre
huvudkategorier och sex underkategorier framkom efter sammanställning av
artiklarnas resultat. Diskussion: Metoddiskussionen är baserat efter Shentons
(2004) kvalitébegrepp. Vidare lyfts fyra fynd; erfarenheter av negativa reaktioner
från patienter vid samtal om alkohol, erfarenheter av osäkerhet på grund av
bristande kunskap, erfarenheter att alkoholsamtal är tidskrävande respektive viljan
att värna om vårdrelationen i resultatdiskussionen. Fynden diskuteras utifrån ett
systemteoretiskt synsätt, etiska aspekter samt Halldorsdottirs omvårdnadsteori.
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Abstract
Alcohol is consumed for various reasons. It can be due to Swedish traditions such
as parties, crayfish parties and midsummer parties, but it can also be consumed for
other purposes such as relieving pain and grief. Nurses in primary care have the
main task assigned to discuss alcohol habits since alcohol affects the human body
negatively regardless of the amount or how frequent it is consumed. On the other
hand, the risk increases greatly if alcohol consumption qualifies as risky use. Aim:
The aim was to, by compiling literature, examine nurses' experiences of
discussing alcohol habits with patients in primary care. Method: The literature
study is based on both quantitative and qualitative articles found through three
nursing-related databases, Cinahl, PubMed and PsycINFO. The articles have been
reviewed based on HKR's review template for quantitative and qualitative articles
and Friberg's (2017) three-step model has been applied in the analysis. Results:
Three main categories and six subcategories emerged after compiling the results
of the articles. Discussion: The method discussion is based on Shenton's (2004)
quality concept. Furthermore, four findings are discussed; experience of negative
reactions from patients when discussing alcohol, experience of insecurity due to
lack of knowledge and education, experiences of that discussions about alcohol
are time consuming and willingness to protect the nurse-patient care relationship.
The findings are discussed based on a system theory approach, ethical aspects and
Halldorsdottir's nursing theory.
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Inledning
Femton procent av Sveriges befolkning beräknas ha ett riskbruk av alkohol

(Folkhälsomyndigheten, 2021 b). En livsstil med riskbruk av alkohol kan leda till

sjukdomar, skador och förtidig död. Det är därför viktigt att sjuksköterskor arbetar

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande i möten med patienter, genom att till

exempel samtala om riskerna med alkoholbruk. Primärvårdens uppgifter är bland

annat att erbjuda hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser

(Socialstyrelsen, 2016) och på vårdcentraler är det vanligt att möta funktionen att

fråga om alkoholvanor.

Bakgrund

I sin profession har sjuksköterskor som mål att bland annat främja hälsa och

förebygga ohälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Sjuksköterskans

hälsofrämjande arbete grundar sig på kärnkompetenser där omvårdnadsprocessen

och personcentrerad vård ingår (Svensk sjuksköterskeförening, 2017 a). Nämligen

ska sjuksköterskor vårda i partnerskap med patienter och närstående samt etablera

en förtroendefull relation till dem för att omvårdnaden ska bli bra. Dahlberg

(1994) menar att det är i mötet mellan vårdare och patient som patienten kan

uttrycka sina behov och problem. Mötet är nödvändigt för att sjuksköterskor ska

kunna vårda samt identifiera behov och problem genom till exempel samtal. När

patienter får möjlighet att berätta om sin situation och bli lyssnad på kan det ha

salutogen effekt genom att det kan lindra lidande, gynna läkning och förebygga

sjukdom hos dem (Paal, 2013). Enligt Ottosson (1999) har

vårdaren/sjuksköterskan tre uppgifter i mötet. Att skapa en relation till patienten,

att tillsammans med patienten utforska problemet samt informera patienten om sin

bedömning samt komma överens om handläggning och eventuell behandling

under samtalet.

Begreppet samtal kan innebära att människor har en dialog, konversation eller

diskussion och samtal används ofta i kunskapssökande syfte (Fossum, 2019).

Samtal är ett viktigt redskap inom vården och många av sjuksköterskans
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arbetsuppgifter är samtalsrelaterade (Baggens och Sanden, 2019). Ett exempel är

hälsosamtal, vilket skiljer sig från andra samtal genom att det ofta är vårdaren

eller sjuksköterskan som tar initiativ till det och används vid hälsofrämjande och

sjukdomsförebyggande arbete (Baggens och Sanden, 2019). Hälsofrämjande och

sjukdomsförebyggande arbete innebär bland annat att identifiera hälsorisker,

förebygga ohälsa samt främja hälsa genom att till exempel motivera till förändring

av ohälsosamma levnadsvanor (Willman, 2019). I denna riktning används också

motiverande samtal vilket beskrivs som ett personcentrerat samtal initierat av

vården för att främja beteendeförändringar hos patienter med ohälsosamma

levnadsvanor (Östlund et al, 2015). Hälsosamma levnadsvanor är hälsofrämjande

och sjukdomsförebyggande (Willman, 2019; Folkhälsomyndigheten 2021 a;

WHO, 2021a; WHO, 2021 b). Socialstyrelsen (2018) poängterar att primärvården

har en central roll i det förebyggande arbetet eftersom den har potentialen att nå ut

till alla i befolkningen. Primärvårdens uppgifter är bland annat att erbjuda

hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser (Socialstyrelsen, 2016).

Sjuksköterskor oavsett verksamhet de är yrkesverksamma i, förväntas arbeta

hälsofrämjande och förebyggande för att bidra på så sätt till jämlik vård och bra

hälsa och välbefinnande för människor i samhället (Svensk sjuksköterskeförening,

2017 b; hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 2017:30; Världshälsoorganisationen

WHO, 2014). Det kan handla om att sjuksköterskan samtalar med patienter om

alkoholvanor och alkoholens påverkan på hälsan. Socialstyrelsen (2018 a)

understryker att en ökad prevention och behandling vid ohälsosamma

levnadsvanor skulle kunna leda till förbättrade levnadsvanor och hälsa i

befolkningen och innebära samtidigt minskade kostnader. I denna riktning har det

arbetats fram nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma

levnadsvanor där alkoholriskbruk berörs och de flesta rekommendationer vid

denna levnadsvana är rådgivning eller samtal (Socialstyrelsen, 2018 a).

Samtal om alkoholvanor tas upp i denna studie eftersom alkoholbruk är en

livsstilsfaktor som tillhör de vanligaste faktorer som påverkar hälsan.

Alkoholvanor är en av de största riskfaktorerna för sjukdomsbörda i Sverige

(Folkhälsomyndigheten, 2021 a; Livsmedelsverket, 2021); och även globalt
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skattas alkohol som tredje vanligaste riskfaktorn för ohälsa (WHO, 2018).

Alkoholbruk kan leda till många olika sjukdomar, såväl somatiska som psykiska,

och även skador, förtidig död och sociala problem (Global Burden of Diseases

[GDB], 2016; WHO, 2018; Taylor et al., 2010; Brottsförebyggande rådet [BRÅ],

2015). Alkohol tillhör droger därför kan det bära på en viss illegal samt tabu

aspekt, dock är alkohol legaliserat. Droger är substanser som kan inverka på

hjärnans funktion och orsaka rus hos användaren (Ottosson, 2009). Många droger,

inklusive alkohol, kan orsaka beroendesjukdom genom att de aktiverar hjärnans

belöningssystem (Allgulander, 2019; CAN, 2018). Även om alkoholkonsumtionen

i svensk befolkning anses ha minskat sedan mitten av 00-talet, har det skett en

ökning av riskabel konsumtion bland äldre och männen är majoriteten (CAN,

2019). Enligt Socialstyrelsen (2019) innebär riskbruk av alkohol en hög

genomsnittlig konsumtion eller intensiv konsumtion av alkohol minst en gång i

månaden. För män innebär det att dricka mer än 14 standardglas i veckan och för

kvinnor mer än 9 standardglas i veckan. Även att dricka mer än fem glas vid ett

eller flera tillfällen för män eller dricka mer än fyra glas för kvinnor avser också

en intensiv konsumtion eller riskbruk. Ett sätt att förebygga ohälsa är att

sjuksköterskor initierar samtal om drog- eller alkoholvanor i mötet med patienter

(Wiklund Gustin, 2019).

Ett bekymmer eller ett problem är att det kan kännas integritetskränkande för

patienter att samtala om levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2018 a), vilket kan bidra

till att samtalen vägras. Andersson (2019) menar att när problem hos patienter inte

tas upp i möten kan det i sin tur orsaka frustration hos patienter samt leda till nya

vårdbesök, vilket i sin tur kräver och utnyttjar mer resurser. Andra problem är den

hälsoproblematik som alkoholbruk kan leda till. Dessutom anser Socialstyrelsen

(2018 a) att riskbruk av alkohol har en stor svårighetsgrad vilket innebär att det är

ett allvarligt problem. Patienters alkoholvanor och det förebyggande arbetet

avseende denna levnadsvana behöver även uppmärksammas i större utsträckning

eftersom Socialstyrelsen (2018 a) poängterar att många personer med riskbruk av

alkohol inte identifieras av hälso- och sjukvården. En litteraturstudie som belyser

primärvårdssjuksköterskors erfarenheter att samtala om alkoholvanor i möten med
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patienter skulle kunna bidra till ökad kunskap om arbetet med dessa levnadsvanor.

Det skulle kunna medvetandegöra hälso-och sjukvården speciellt sjuksköterskor

om sitt ansvar i det sjukdomsförebyggande arbetet. Denna studie skulle även

kunna synliggöra utmaningar och förbättringsområde i fråga om det förebyggande

arbetet avseende alkoholvanor.

Syfte

Syftet var att genom sammanställd litteratur undersöka sjuksköterskors

erfarenheter att samtala om alkoholvanor i möten med patienter inom

primärvården.

Metod

Design

För att besvara studiens syfte användes en litteraturöversikt. Det innebär att

utifrån valt område och ett formulerat syfte söka, välja och sammanställa

vetenskapliga artiklar från tidskrifter på ett metodiskt sätt och därefter kritiskt

granska och diskutera förfarande och resultat (Friberg, 2017). Metoden används

för att skapa en beskrivande översikt över kunskapsläget inom ett valt område

(Friberg, 2017).

Sökvägar och urval

Inför arbetet genomfördes en pilotsökning i databasen Cinahl av båda författarna

för att få en uppfattning om det fanns lämplig forskning kring ämnet som skulle

undersökas. Cinahl användes eftersom den är adekvat på grund av att den

innehåller rikligt med artiklar inom omvårdnadsvetenskap (Karlsson, 2017;

Friberg, 2017; Polit & Beck, 2021). Förutom Cinahl användes även databaserna

PsycINFO och PubMed. Enligt Polit och Beck (2021) är dessa databas relevanta
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för studie inom omvårdnad. Inför sökningen identifierades sökord utifrån studiens

syfte vilka användes för att söka artiklar. Sökorden sjuksköterskor, erfarenheter,

alkoholsamtal och primärvård användes i alla tre databaserna. Sökorden

översattes sedan till engelska till följande: nurses, experiences, alcohol discussion

respektive primary health care, med hjälp av MeSH, google och nyckelord från

artiklar som hade liknande ämne som studiens. Det gjordes eftersom de flesta

artiklar i databaserna är engelskspråkiga. För varje sökord hittades så många

synonymer som möjligt för att få en variation och stort antal artiklar. Under

sökordet experiences tillades även orden attitudes och qualitative study för att få

med kvalitativa artiklar i träffen medan under sökorden tillades ord såsom alcohol

drinking, drinking behaviors och alcohol risk consumption för att styrka

alkoholvanor aspekten i sökningen. Artikelsökning gjordes både som ämnesord-

och fritextsökning i databaserna i kombination med trunkering (*) och där

användes även booleska operatorerna OR och AND, dock användes ingen

trunkering i Pubmed. Ämnesord är ord som anses beskriva innehållet i en artikel

och med ämnesord blir sökningen mera exakt (Karlsson, 2017). För

ämnesordsökningarna användes MeSH för PubMed medan Thesaurus användes i

PsycINFO och Cinahl Headings för Cinahl. Fritextsökning görs genom att skriva

ett eller flera ord in i sökfältet för att söka på alla ord som finns med i artiklarnas

abstrakt. Trunkering används i fritextsökning för att få med fler ändelser av ordet i

sökningen. Booleska operatorerna OR används för att bredda sökningen och AND

används för att koppla ihop sökblocken (Karlsson, 2017; Polit & Beck, 2021).

Frassökning har använts i artikelsökningen och Karlsson (2017) skriver att det

används för att söka på ord som är nära varandra. Genom att använda

citationstecken så hålls begreppen ihop. Efter begränsningar av sökningarna som

resulterade i färre artiklar valdes det tio artiklar. En manuell sökning gjordes även

i en av de artiklarna från Cinahl (se bilaga 1), vilket resulterade till att ytterligare

två artiklar hittades. Sammanlagt valdes tolv artiklar till denna studie varav fyra

hade en kvalitativ ansats (se bilaga 1). Författarna var tvingade att inkludera både

kvalitativa och kvantitativa studier i denna litteraturstudie därför att det insågs att

det inte fanns tillräckligt med studier inom området som de skulle undersöka vid

databassökningarna.
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Artiklarna som valdes skulle alltså uppfylla inklusionskriterier. Nämligen skulle

det vara artiklar med primärvårds sammanhang som behandlar på något sätt

sjuksköterskors erfarenheter att arbeta med och samtala om levnadsvanor med

fokus på alkoholbruk hos vuxna patienter. Ytterligare inklusionskriterier var att

artiklarna skulle vara antingen av kvalitativ eller kvantitativ ansats med ett

sjuksköterskeperspektiv, vara publicerade år 2002 och uppåt samt att de skulle

vara peer-reviewed, forskningsartiklar och engelskspråkiga.

Granskning och analys
Granskning och analys genomfördes av båda författarna. För att välja artiklarna

som skulle analyseras läste författarna först samtliga artiklars titlar för att välja ut

dem som var relevanta i enlighet med studiens syfte. Sedan lästes både abstrakt

och resultatdel till valda artiklar för att kontrollera samt välja ut de artiklar som

svarade på studiens syfte och som skulle ingå i studien. Artiklarnas genomläsning

gjordes både individuellt och i par. Valda artiklar har kvalitetsgranskats med hjälp

av Högskolan Kristianstads granskningsmallar (se bilaga 2) för kvalitativ

respektive kvantitativ artiklar hämtade från Blomqvist, et al. (2016) och

artikelöversikter har gjorts. Enligt Friberg (2017) innebär en kvalitetsgranskning

att studera trovärdigheten av artiklarna med hjälp av olika trovärdighetsbegrepp.

Det är väsentligt att granska de valda artiklarnas kvalitet för att undvika att

studiens analys blir oklar. Fribergs modell (Friberg, 2017) för litteraturöversikt

användes för analysen. Analysmetoden gick ut på att i första steg läsa igenom de

valda artiklarna och deras resultatdel flera gånger för att få en helhetsuppfattning

av texten och därefter gjordes en sammanställning av artiklarnas resultatdel. I

andra steget diskuterades artiklarnas resultatdel för att komma överens och det

skapades koder samt gjordes en sortering av artiklarnas resultat efter skillnader

och likheter. I sista steget skapade författarna kategorier och subkategorier utifrån

koderna och därefter skapade en ny text.
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Etiska överväganden

En studie betraktas som etisk om den uppfyller tre krav, att de etiska

övervägandena beaktas, studien behandlar väsentliga frågor och att den har god

vetenskaplig kvalitet (Sandman och Kjellström, 2018). Med etiska överväganden

menas det att fyra etiska krav ska uppfyllas nämligen informations-, samtycke-,

konfidentialitets- och nyttjandekrav (Sandman och Kjellström, 2018). Alla artiklar

som använts i denna studie har kontrollerats utifrån de etiska övervägande och att

deltagarna i respektive studier har fått information om syftet med studien samt

gett sitt samtycke. Enbart en del av studierna har godkänts av etiska kommittéer,

vilket författarna är medvetna om. Dock är artiklarna som inte har framfört etiska

resonemang peer reviewed vilket innebär att ämnesexperter läser samt granskar

forskningen innan den accepteras för publicering (Polit & Beck, 2021). Sandman

och Kjellström (2018) lyfter om hur en god vetenskaplig studie är utformad, det

vill säga en design där teorier, metoder, resultat och diskussioner stämmer överens

med och svarar på studiens syfte. Författarna har tagit hänsyn till detta i respektive

artiklar som granskats.

Förförståelse

För att undvika att bli påverkade av sin förförståelse och på så sätt påverka studien

har författarna skrivit ner sin förförståelse. Båda författare har varit på VFU inom

primärvården. Författarna har erfarit under sin primärvårds praktik att en del

sjuksköterskor inte frågade patienter om deras alkoholvanor, det gällde även

patienter med alkoholproblem som kom för sin behandling med antabus (alkohol

avvänjningsmedel). Författarna tror att det kan bero på att man inte ville framkalla

skamkänslor eller obehag hos patienter. Författarna tror att det kan även bero på

bristande kunskap eller osäkerhet.
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Resultat

Studiens resultat sammanställdes av totalt 12 vetenskapliga artiklar som på något

sätt svarade på syftet, vilket var att genom att sammanställa litteratur undersöka

sjuksköterskors erfarenheter att samtala om alkoholvanor i möten med patienter

inom primärvården. Analysen resulterade till tre kategorier med respektive

underkategorier (se Figur 1). Kategorin samtal om alkoholvanor utförs i mindre

grad än andra levnadsvanor saknar underkategori medan de två resterande

kategorierna hade två samt fyra underkategorier.

Figur 1. Kategorier och subkategorier

Kommunikations aspekter och erfarenheter att
initiera samtalet
Denna huvudkategori behandlar två underkategorier, nämligen sjuksköterskors

erfarenheter att initiera alkoholsamtal och erfarenheter att kommunicera vid

samtalet om alkoholvanor.
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Erfarenheter av att initiera alkoholsamtal
Olika erfarenheter av sjuksköterskor att initiera samtal om alkohol med patienter

nämndes i fem studier (Aalto et al., 2003; Johansson et al., 2005; Holmqvist et al.,

2008; Lacey, 2009; Lock et al., 2002). En del sjuksköterskor frågade när de hade

en tro att patienter hade alkoholrelaterade symtom. Vissa ansåg att det var en

arbetsplikt eller att det ingick i arbetsrutiner att ställa frågor om alkoholvanor

medan vissa tyckte att det var lämpligt i samband med en ny patientregistrering. I

två kvantitativa studier, Holmqvist et al. (2008) och Aalto et al.,(2003) lyftes det

gemensamt att sjuksköterskor samtalade om alkoholvanor i samband med en tro

att patienten hade alkoholrelaterade symtom eller vid fynd som de ansåg vara

alkoholrelaterat. Medan i en kvalitativ studie, Lock et al., (2002) angav de

deltagande sjuksköterskorna att de samtalade om alkoholvanor främst vid en ny

patientregistrering samt vid hälsokontroller. När de pratade om alkohol erfor

sjuksköterskor att patienter var positivt inställda. I både en kvantitativ studie

(Aalto et al,. 2005) och en kvalitativ studie (Lock et al,. 2002) framfördes det

erfarenheter från sjuksköterskor av att patienter var positivt inställda i samband

med samtal om alkoholvanor. Sjuksköterskor i dessa två studier ansåg att de fick

positiv respons från patienter och sjuksköterskor upplevde även att vissa patienter

var raka och inbjudande att samtala om sina alkoholvanor.

Erfarenheter att kommunicera vid alkoholsamtal
Sjuksköterskors erfarenheter att kommunicera under alkoholsamtalet återgavs i tre

studier. Vissa fokuserade mest på att ge information för att underlätta patientens

beslutfattande, medan andra tyckte att det var upp till patienterna att vara redo och

inse eller erkänna att det fanns ett problem (Lacey ., 2009; Bareham, et.al., 2021).

I en kvalitativ studie berättade en sjuksköterska sin erfarenhet på följande sätt:

‘’[we are] making sure that they’ve got that information so they can make their own

informed choice.’ (Bareham, et.al., 2021, s.764).
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I en mixed design studie, Lacey (2009) nämnde sjuksköterskor att användning av

modellen “The Stages of Change” vid alkoholsamtalet var en förutsättning för att

lyckas. En deltagande sjuksköterska uttryckte sig på följande sätt:

They need to be ready to acknowledge and recognise there could be a problem if not

now, in the future. I would ask and ‘test the water’. I’d talk to a young mum, a teenager,

even a man in his 50s. Perhaps ask how alcohol affects things at home ‘ (PN1) (Lacey

,2009, s.32).

Sjuksköterskor rapporterade även att de hade kunskap om hur man pratar med

patienter om alkoholvanor. I en kvantitativ studie (Aalto, et.al.,2005) där 106

sjuksköterskor tillfrågades om sin kunskap om hur man pratar med patienter om

deras alkoholkonsumtion, framkom det att mer än hälften av deltagande

sjuksköterskor rapporterade både före och efter projektet att de visste hur man

pratar om alkohol med patienter.

Potentiella hinder för samtal om alkoholvanor
Denna huvudkategori består av fyra underkategorier. Osäkerhet på grund av

kunskap och utbildningsbrist, erfarenheter av tidsbrist och tidskrävande arbete,

viljan att värna om vårdrelationen respektive negativa reaktion från patienter vid

samtal om alkoholvanor.

Osäkerhet på grund av kunskap och utbildningsbrist
Det framkom i två kvantitativa studier att många sjuksköterskor hade erfarenheter

av bristande kunskap och kände sig osäkra och inkompetenta när det gäller att

ställa frågor om alkohol (Geirsson et al., 2005; Holmqvist et al., 2008; Lacey,

2009 ). I Lacey (2009) där 301 sjuksköterskor deltog,   uttryckte sjuksköterskorna

en viss osäkerhet att ställa frågor om alkoholvanor, de hade erfarenheter av att de

inte ingav förtroende och att de kände sig oskickliga och osäkra i att ställa frågor

om alkohol. Även Holmqvist et al. (2008) studien där 2549 sjuksköterskor deltog,
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visar att sjuksköterskorna i deras studie var osäkra på hur de ska fråga patienterna

om deras alkoholkonsumtion. I en kvantitativ studie rapporterade 41% av de

tillfrågade 193 sjuksköterskorna att de inte hade fått någon utbildning om alkohol

och alkoholrelaterade problem (Geirsson et al, 2005). En känsla av osäkerhet och

bristande kunskap gällande förmågan till alkoholrådgivning uttrycktes av

sjuksköterskor i fyra studier (Geirsson et al, 2005; Holmqvist et al., 2008; Lock et

al., 2002; Johansson et al., 2005). I en kvantitativ studie, Holmqvist et al., (2008)

rapporterade 89% av de tillfrågade 2549 sjuksköterskorna att de behövde förbättra

sina kunskaper gällande rådgivnings metod och 13% av sjuksköterskorna som

tillhörde gruppen som mindre ofta frågade patienter om deras alkoholkonsumtion,

angav att de var osäkra på sin rådgivnings förmåga. I en annan kvantitativ studie

(Holmqvist et al., 2008) nämndes att 63% av deltagande sjuksköterskor ej erhållit

utbildning om hantering av riskabel alkoholkonsumtion. Vidare nämndes att

sjuksköterskorna i studien kände sig därför osäkra om hur man ska fråga om

alkoholvanor och denna osäkerhet var anledningen till att de inte frågade

patienterna om deras alkoholkonsumtion. Sjuksköterskor i den kvalitativa studien

Lock, et. al., (2002) tyckte att rekommendationerna för alkoholkonsumtion var

otydligt och förvirrande för dem och denna otydlighet gjorde det svårt för dem att

ge råd till patienter om måttlig eller förnuftig alkoholkonsumtion. I en kvalitativ

studie (Lock et al., 2002) angav de flesta sjuksköterskorna att de inte hade gått

någon specifik utbildning om alkoholproblem och denna utbildningsbrist gjorde

att de i låg utsträckning tog upp alkoholämnet med sina patienter. Även Johansson

et al. (2005) visar att sjuksköterskorna i deras studie hade otillräcklig kompetens

gällande rådgivning om alkohol.

Erfarenheter av tidsbrist och tidskrävande arbete
Fyra studier har lyft gemensamt sjuksköterskors erfarenheter av att samtal med

patienter om alkoholvanor var tidskrävande. (Bareham, et.al., 2021; Johansson

et.al.,2005; Kardaski, et.al., 2018; Johansson, et.al., 2002). I en kvalitativ studie

framkom det att vissa sjuksköterskor undvek att ställa frågor om alkohol, trots

misstanke, utifrån att det var för tidskrävande (Johansson et al., 2005). Liknande
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uttryckte sjuksköterskorna i Bareham, et.al., (2021) att det var tidskrävande att se

till att äldre patienter var informerade och göra dem medvetna om sin

alkoholkonsumtion samt hälsoriskerna som kan medfölja. En gemensam nämnare

i fyra studier var även erfarenheter av tidsbrist och att den kunde hindra

möjligheten till samtal om alkohol mellan sjuksköterskor och patienter inom

primärvården (Bareham, et.al., 2021; Aalto, et.al.,2003; Holmqvist et al., 2008;

Johansson, et.al., 2002). I Holmqvist et al., (2008) angav 34% av de deltagande

sjuksköterskorna att tidsbrist var den största anledning till att de inte berörde

alkoholproblem eller alkoholkonsumtion hos sina patienter. Även i en kvalitativ

studie, Aalto, et.al. (2003) där syftet var att identifiera möjliga hinder i

genomförandet av alkohol interventioner rapporterade sjuksköterskor deras

erfarenheter av att det inte fanns tid till att prata om alkohol med patienterna som

hade en hög alkoholkonsumtion. Sjuksköterskorna i studien kände att de redan

hade många andra tidskrävande arbetsuppgifter att göra samtidigt.

Viljan att värna om vårdrelationen
Tre studier nämnde att en del sjuksköterskor erfor att frågeställningen gällande

patientens alkoholvanor kunde ha en negativ påverkan på, eller avsluta

vårdrelationen, därför var sjuksköterskor försiktiga med eller undvek att fråga

patienter för att värna om vårdrelationen (Aalto et al., 2003; Bareham, et.al.,2021;

Johansson, et.al., 2005). En kvalitativ studie, Johansson, et.al. (2005) visar att

sjuksköterskor hade erfarenheter av att vårdrelationen kunde påverkas negativt

eller upphöras när de ställde frågor om alkoholkonsumtion till patienter. Enligt

sjuksköterskorna i studien var det en anledning till att de inte ställde frågor om

alkohol. En annan aspekt är att en god vårdrelation ansågs av sjuksköterskor vara

viktig för att kunna initiera alkoholsamtal eller kunna prata om alkoholvanor med

patienter (Aalto et al., 2003; Bareham, et.al., 2021; Lacey, 2009). En kvantitativ

studie, Lacey (2009) visar att alla deltagarna inklusive sjuksköterskorna var

överens om vikten av att etablera en god relation till patienterna och detta för att

kunna känna sig trygga med att ta upp alkoholkonsumtionen med dem.
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Erfarenheter av negativa reaktioner vid samtal om alkohol
Många sjuksköterskor har erfarit negativa reaktioner från patienter när de berörde

alkoholfrågor, vilket framkommer i de flesta studier i denna litteraturstudie

(Holmqvist et al.,2008; Johansson, et.al, 2002; Johansson, et.al., 2005; Carmona,

et.al., 2017; Lacey, 2009; Lock et al., 2002; Aalto et al., 2003; Bareham,

et.al.,2021). En kvantitativ studie Carmona, et.al. (2017), där det analyserades

hinder som vårdpersonal inklusive sjuksköterskor upplevde i sitt försök att

identifiera och behandla alkoholproblem hos patienter, visade att ett hinder var att

patienter kunde känna sig förolämpad av att deras alkoholkonsumtion togs upp.

Detta bekräftas av en annan kvantitativ studie (Lacey, 2009) där alla deltagare

uttryckte en viss oro över negativa reaktioner från patienter i samband med

alkoholfrågor. Äldre personer beskrevs i en kvalitativ studie Bareham, et.al (2021)

som svåra på grund av deras motstånd till att ta till sig råd. I en kvalitativ studie

Lock et al. (2002) berättade en sjuksköterska att frågor till patienter om deras

alkoholkonsumtion lätt kunde väcka upprördhet hos patienterna. Vidare berättade

en del sjuksköterskor i studien om att patienters negativa reaktioner fick dem att

avsluta samtalet då de upplevde att patienterna kunde känna sig “blottade”.

Patienternas negativa reaktioner beskrevs av sjuksköterskorna i studien som två

dimensioner, nämligen från aggressiva reaktioner till uppvisande av förlägenhet

och skuldkänslor. Samtal om alkoholvanor kunde väcka eller vara förknippad med

etiskt dilemma (Lock et al., 2002; Aalto et al., 2003; Bareham, et.al.,2021; Lacey

,2009). Sjuksköterskor i den kvalitativa studie Lock et al. (2002) avbröt eller

undvek samtal om alkoholvanor då patienter visade negativa reaktioner och detta

för att inte kränka patientens integritet med de känslosamma frågorna. I ytterligare

en kvalitativ studie framkom det att sjuksköterskor erfarit det som att moralisera

patienterna när de tog upp deras alkoholvanor vilket i sin tur kändes påfrestande

för sjuksköterskorna (Aalto et al, 2003).
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Samtal om alkohol utförs i mindre grad än andra
levnadsvanor
I flera studier framkom det att sjuksköterskor hade erfarenhet av att ställa frågor

och samtala om alkoholvanor med patienter, däremot erkändes det att det gjordes

mer sällan än vid andra levnadsvanor (Holmqvist et al.,2008; Nordman et al.,

2013; Lacey, 2009). I en kvantitativ studie, Holmqvist et.al., (2008) nämndes det

att sjuksköterskorna (n= 2549) frågade patienter om deras alkoholvanor i olika

grader dock motsvarade gruppen som mindre ofta frågade patienter den största

andelen, vilken var 69% av urvalet. Medan gruppen som ofta frågade patienter om

deras alkoholvanor motsvarade 28%. Dessutom var en gemensam nämnare i fem

kvantitativa studier (Holmqvist et.al., 2008; Johansson et.al, 2002; Geirsson et. al,

2005; Nordman et. al, 2013; Kardaski et. al., 2018) och i en kvalitativ studie

(Lock et. al., 2002) att sjuksköterskor hade mindre erfarenheter av att arbeta med

alkoholvanor det vill säga interventionsarbete, jämfört med andra levnadsvanor.

Diskussion
Syfte med denna studie var att genom att sammanställa litteratur, undersöka

sjuksköterskors erfarenheter att samtala om alkoholvanor i möten med patienter

inom primärvården. Trovärdighetsbegreppen tillförlitlighet, verifierbarhet,

pålitlighet och överförbarhet har använts för metoddiskussionen.

Metoddiskussion

Tillförlitlighet (Credibility)

Författarna har utgått från Shenton (2004) i metodavsnittet. Litteraturstudiens

resultat bedöms svara på studiens syfte vilket enligt Shenton (2004) styrker

tillförlitligheten. I denna omvårdnadsinriktad litteraturstudie har tre relevanta

databaser inom omvårdnad använts, vilket ökar tillförligheten. Henricson (2017)

menar att sökningar i omvårdnads fokuserade databaser och i mer än en databas

ger större chans att hitta relevanta artiklar. En manuell sökning gjordes i
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referenslistan i en av studierna vilket resulterade till att ytterligare två artiklar

hittades, detta ökar tillförligheten (Östlundh, 2017). Sökningens tillförlitlighet

stärks ytterligare av att båda författarna har medverkat i artikelsökningen och har

gjort sökningar vid flera tillfällen. Pilotsökning har gjorts och författarna tog även

emot hjälp av Högskolan Kristianstads sökverkstad inför artikelsökning. Studien

har kritiskt granskats av handledare och andra studenter vid handledningstillfällen

och seminarium vilket Henricsson (2017) också benämner som en stärkande

faktor. I denna litteraturstudie har relevanta sökord samt blocksökning använts,

sökorden och sökblocken var omfattande samt varierande och både fritext- och

ämnesordssökning har gjorts, vilket även styrker tillförlitligheten (Henricson,

2017). Sökblocket för sökordet alkoholsamtal var lite för begränsad till

alkoholämnet, vilket kan ha lett till få träffar i databasen Cinahl samt att relevanta

artiklar kanske har förbisetts och detta sänker studiens tillförlitlighet. Till sökordet

alkoholsamtal var det svårt att hitta relevanta ämnesord och fritextord, det vill

säga ord som fångade just samtalsaspekten, därför har författarna valt att lägga till

ord i sökblocken som var relaterade till alkohol interventioner och alkoholvanor,

vilket kan påverka tillförlitligheten. Ett annat alternativ hade varit att skapa ett

sökord till, exempelvis alkoholvanor, för att underlätta och precisera sökningen

ännu mer. Sökningarna begränsades till peer reviewed studier i databaserna

förutom i Pubmed, samt till studier som publicerats efter 2000 och

engelskspråkiga. Hälften av de inkluderade studier publicerades mellan år 2002

och 2005, vilket sänker tillförlitligheten på grund av risken för att information i

studierna inte var så uppdaterade. En begränsning till år 2010 och uppåt gjordes

vid sökningen vilket resulterade till få träffar därför valde författarna att även

inkludera artiklar publicerade mellan år 2002 och 2008 för att få tillräckligt med

artiklar. Att träffarna gav studier utanför önskad tidsram kan bero på att det inte

har gjort så många studier de senaste åren, som just behandlar området som

författarna undersökte. Tillförlitligheten höjs däremot av att peer reviewed studier

har inkluderats. Henricson (2017) skriver att studiens tillförlitlighet och

trovärdighet stärks av att studier med samma design används i en litteraturstudie.

Däremot i denna litteraturstudie har det inkluderats både kvalitativa och

kvantitativa studier vilket sänker tillförlitligheten. Men det inkluderades studier
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med olika design för att få tillräckligt med artiklar. Kategorierna som skapades

tycks svara på syftet då de på något sätt beskriver sjuksköterskors erfarenheter av

samtal om alkoholvanor inom primärvården. Författarna gick tillbaka till

originaldata under hela analysarbetet och granskade dem för att undvika

tolkningsfel vilket stärker analysens tillförlitlighet. Studiens tillförlitlighet stärks

även av att författarna har gjort dataanalysen tillsammans, även om en liten del

såsom genomläsning av artiklarna och deras resultatdel samt artikel översikter har

gjorts individuellt. Henricsson (2017) menar att tillförlitligheten ökas av studier

med etiskt godkännande. Därför sänks tillförlitligheten av att hälften av de

inkluderade studier i denna litteraturstudie inte har redovisat för etiskt

resonemang. En annan svaghet i denna litteraturstudie är att alla inkluderade

studier var engelskspråkiga vilket kan innebära risk för feltolkning vid

översättningen till svenska, vilket kan påverka tillförlitligheten. Citat finns i

resultatet vilket stärker tillförlitligheten. Tillförlitligheten kan påverkas även av att

författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att skriva en litteraturstudie.

Enligt Henricson (2017) när litteraturstudier skrivs av oerfarna kan det påverka

datainsamling, granskning och analys.

Verifierbarhet (Confirmability)

Genom att ha en väl beskriven metod och analys bland annat att sökord,

datainsamling, analys och tillvägagångssätt beskrivs, stärks verifierbarheten då

sökning kan göras om och liknandes resultat uppnås (Shenton, 2004).

Litteratursökningen bedöms som väl beskriven därför att ett sökschema har

bifogats (Bilaga 1), vilket stärker verifierbarheten. Analysmetoden (Fribergs

analysmodell) finns beskriven i text vilket styrker verifierbarheten, däremot om en

figur eller liknande hade bifogats för att illustrera analysmetoden hade studiens

verifierbarhet styrkts ännu mer. Med stöttning av handledare under arbetets gång

och genom att arbeta efter en tydlig struktur så anses verifierbarheten i studien

vara stärkt och därför kan studien göras om av utomstående. Verifierbarhet styrks

även av att granskningsmallar av Blomqvist et al. (2016) respektive Beck et.al.

(2020) för kvalitativa respektive kvantitativa studier har använts samt bifogats (Se
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bilaga 3) avseende metoden för kritisk granskning av studierna och

artikelöversikter. Dessa skapar möjlighet att genomföra liknande analys.

Pålitlighet (Dependability)

Bedömning av en litteraturstudies pålitlighet handlar om att bedöma och diskutera

ifall litteraturstudiens resultat härstammar från de inkluderade studier och om den

egna förförståelsen kan ha påverkats studien eller inte (Shenton, 2004). Båda

författarna har varit med och deltagit i analysprocessen och kritiskt granskat

litteraturstudien resultat som stärker pålitligheten. Slutligen diskuterade

författarna fynden tillsammans och sammanställde resultatet från studierna i

kategorier och subkategorier. Analysen samt resultaten har vid seminarium blivit

granskat av medstudenter samt handledare och därefter har författarna erhållit

både muntlig och skriftlig feedback. Ovanstående punkter höjer därmed

pålitligheten. Enligt Shenton (2014) höjs pålitligheten av att flera har varit med i

analysprocessen och granskat analysen och resultaten. Författarnas förförståelse

finns väl beskriven för att inte förvrida resultatet vilket stärker pålitligheten.

Enligt Polit & Beck (2021) ska resultatet återspegla deltagarna i de valda

studierna och inte författarnas förförståelse eller perspektiv. Ett faktum som dock

kan sänka pålitligheten är att en del fynd stämmer med författarnas förförståelse.

Polit och Beck (2021) menar att det inte går att hindra att förförståelse påverkar

dataanalysen och resultaten. Däremot bedöms det ändå att författarnas

förförståelse inte har påverkat studien avsevärd. Användningen av högskolan

Kristianstads granskningsmallar av Blomqvist et al., (2016) och Beck et al.,

(2020) samt Fribergs modell (2017) för analys har bidragit till att författarnas

förförståelse inte påverkat studien vilket i sin tur stärker pålitligheten. Ett annat

bevis på att förförståelsen inte har påverkat studien är att en större del av fynden

som kommit fram är fynd som författarna inte tänkte de skulle kommit fram till,

vilket är en styrka. I sin förförståelse nämner författarna enbart om negativa

erfarenheter eller aspekter såsom sin tro på att sjuksköterskor på vårdcentralerna

där de genomfört sin VFU undvek att samtala om alkoholvanor med patienter för

att inte framkalla jobbiga känslor hos patienterna eller att sjuksköterskorna

undvek samtalet kunde bero på bristande kunskap eller osäkerhet hos
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sköterskorna. Men litteraturstudiens resultat lyfter både andra negativa

erfarenheter som inte alluderas i förförståelsen och positiva erfarenheter, vilket

överraskade författarna. Detta bekräftar att förförståelsen inte har påverkat

resultatet. Det har även granskats av medstudenter samt handledare för att

garantera att litteraturstudien grundar sig på data och inte på författarnas

förförståelse. Pålitligheten kan ha påverkats då artiklarna som ingår i studien är

skrivna på engelska. Engelska som inte är författarnas modersmål kan gjort en

felaktig översättning och kan därmed sänka studiens pålitlighet. I denna

litteraturstudie inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier och även om

författarna försökte hela tiden förhålla sig rättvist till datamaterialen så var det tre

artiklar som har fått mest plats i studien, nämligen Holmqvist., et.al, (2008),

Aalto., et.al. (2003) och Lock., et.al. (2002). De ovannämnda artiklarnas innehåll

ansåg författarna svara på studiens syfte. Dock har de andra studierna som inte har

bekräftat författarnas förförståelse fått plats i resultatet och redovisats tidigt i

litteraturstudien där nya fynd har upptäckts. Under analysprocessen upptäckte

författarna hur en del av artiklarna var skrivna ur två eller fler perspektiv, bland

annat ur sjuksköterske- och läkarperspektiv. Det gjorde att författarna fann det

emellanåt svårt att identifiera vems perspektiv de var skrivna utifrån. Detta kan i

sin tur sänka pålitligheten om felaktig tolkning har gjorts. En annan aspekt som

författarna också lyfte var att fynden kan ifrågasättas därför att hälften av

studierna som inkluderades i denna litteraturstudie var publicerade mellan år 2002

och 2005. Detta menar författarna på att det kan sänka pålitligheten då få studier

gjorts på senaste år.

Överförbarhet (Transferability)

Fridlund & Mårtensson (2017) beskriver att överförbarhet handlar om i vilken

grad resultatet i litteraturstudien kan överföras och tillämpas till andra grupper och

verksamheter. För att kunna bedöma resultatens överförbarhet så krävs det att

resultatet är väl beskrivit. Då vårt syfte handlar om att undersöka sjuksköterskors

erfarenheter att samtala om alkoholvanor i möten med patienter inom

primärvården så kan det hindra överförbarheten till andra verksamheter då

alkoholvanor först och främst lyfts och diskuteras inom primärvården.
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Sjuksköterskor och läkare är de yrkeskategorierna som också dessutom har som

arbetsuppgift att ställa dessa frågor och sedan utföra eventuell

interventionsarbetet. Studien stärker överförbarheten inom primärvården i olika

länder då studierna som ingår i arbetet är utförda i Sverige (n=5), Storbritannien

(n=3), Finland (n=2), Spanien samt Nederländerna. Detta stärker därmed studiens

överförbarhet. Resultatet grundar sig på artiklar där deltagarna är vuxna patienter,

det vill säga att överförbarheten är begränsad och kan inte generaliseras till

patienter under 18 år. Med hjälp av artikel översikten har vi också kunnat kritiskt

granska vilka personer som ingått i studien.

Resultatdiskussion
Syftet med denna litteraturstudie var att genom att sammanställa litteratur,

undersöka sjuksköterskors erfarenheter att samtala om alkoholvanor i möten med

patienter inom primärvården. Litteraturstudiens resultat visar att sjuksköterskornas

erfarenheter är mångsidiga. Dock återfanns det fyra fynd som författarna valt att

diskutera; erfarenheter av negativa reaktioner från patienter vid samtal om

alkohol, erfarenheter av osäkerhet på grund av bristande kunskap och

utbildningsbrist, erfarenheter av att alkoholsamtal är tidskrävande respektive

viljan att värna om vårdrelationen. Halldorsdottirs omvårdnadsteori (1996),

samhällsperspektiv och etiska aspekter kommer att diskuteras i relation till dessa

fyra fynd. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete inom primärvården kan hindras av

att patienter uppvisar negativa reaktioner när alkoholrelaterade ämnen tas upp.

Det första fyndet som ska diskuteras är att många sjuksköterskor inom

primärvården hade erfarenheter av negativa reaktioner från patienter vid samtal

om deras alkoholvanor. Patienternas negativa reaktioner kunde te sig som

motstånd, upprördhet, genans och känsla av förolämpning eller skuld.

Sjuksköterskorna uttryckte en oro över patienters negativa reaktioner och vissa

avbröt samtalet eller undvek att ställa frågor om alkohol på grund av patienternas

reaktion och för att undvika att kränka deras integritet. Liknande fynd om

patienters negativa reaktioner visas av Bornhoeft (2018), som berör patienter med

fetma. Sjuksköterskor i studien beskrev att patienterna oftast inte var redo att gå in
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i ett samtal om sin övervikt och matvanor, och inte heller tillmötesgående. Sådan

inställning hos patienterna resulterade i sin tur att sjuksköterskorna valde att inte

heller initiera hälsosamtalet tills patienterna själva var redo för det. Det verkar

som människor har blivit mera öppna om att diskutera om sina alkoholvanor

nuförtiden jämfört med tjugo år sedan. Denna hypotes stärks av Hörnsten, et.al.

(2014) som undersökt sjuksköterskors strategier vid hälsofrämjande samtal inom

primärvården. Sjuksköterskorna i studien menade att även om alkoholämnet var

ett känsloladdat ämne erfors det som lättare att samtala om nu, jämfört med förr.

Det finns även annan studie som motsäger dessa fynd och säger att de flesta

patienter/vårdtagare är positiva till att diskutera om sina levnadsvanor med

vårdpersonal i samband med vårdbesök (Sveriges Kommuner och Landsting,

2017). Socialstyrelsen (2018 a) menar även att det gäller enstaka patienter som är

negativt inställda till samtal om levnadsvanor därför poängteras vikten av att

sjuksköterskor inte undviker att ställa frågor om eller samtala om levnadsvanor

med patienterna. När sjuksköterskan undviker att samtala eller ställa frågor om

alkoholvanor trots att patienterna har ett alkoholriskbruk bortser de patienternas

behov av stöd och råd för att förändra deras levnadsvanor. Sjuksköterskorna felar

även i sitt professionella ansvar att främja hälsa och förebygga sjukdom (Svensk

sjuksköterskeförening, 2016; 2017 b; ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2017;

[HSL] 2017:30). Socialstyrelsen (2016) menar även att primärvården har som

uppgift att erbjuda hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Då

riskbruk av alkohol är vanligt förekommande bland befolkningen

(Folkhälsomyndigheten, 2021 b) behöver sjuksköterskor ta ansvar och sätta in

adekvata och evidensbaserade åtgärder såsom rådgivande samtal som det

rekommenderas i Socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2018 a). Genom att

sjuksköterskan tar sitt arbete på allvar om levnadsvanor kan det bidra till att

förbättra befolkningens levnadsvanor samt minska risken för framtida sjuklighet.

Detta i sin tur kan innebära på sikt minskade hälso-och sjukvårdskostnader för

samhället (Socialstyrelsen, 2018 a). Dock behöver riktlinjerna och

verksamheterna göra ansvaren mera tydlig och skapa förutsättningar för arbetet.

En annan aspekt som behöver diskuteras i relation till patienters negativa reaktion

vid alkoholsamtal är att sjuksköterskorna inom primärvården bör inneha tillräcklig
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etisk kompetens eftersom fynden framför etiska dilemma. Etisk kompetens och

professionalitet kan utvecklas till exempel genom att sjuksköterskor deltar i etiska

ronder och reflektioner. Däremot understryker studier gjorda i Sverige att etiska

ronder enbart förekommer på ett par sjukhus (Silén M. et.al, 2008; Svantesson M,

et.al., 2014).

I resultatavsnittet framkommer även att sjuksköterskorna erfor samtalen som

integritetskränkande gentemot patienten. Känslan av oro och rädsla över

patienternas negativa reaktioner var en anledning till att de avbröt samtalen eller

valde att inte ställa frågor om alkohol. Sådan handling kan betraktas som ett sätt

för sjuksköterskan att visa respekt för patientens integritet och autonomi, vilket i

sig är ett tecken på gott etiskt förhållningssätt, vilket förväntas av

sjuksköterskorna i sin yrkesutövning (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; 2017

a; ICN:s, 2017; [HSL] 2017:30; Patientlagen, 2014:821). Parallellt har varje

individ enligt Sandman och Kjellström (2018) en skyldighet inför andra att ta

ansvar för sin egen hälsa, vilket kan innebära att välja hälsosamma levnadsvanor

såsom ett måttligt alkoholintag. När en person inte tar ansvar för sin egen hälsa

påverkas samhället genom att personen kommer att göra av med

samhällsresurserna i högre grad och på så sätt minskar andras möjlighet att få vård

och uppleva hälsa (Sandman och Kjellström, 2018). Hörnsten et.al (2013)

förklarar även att ansvaret att förändra ohälsosamma levnadsvanor till största del

ligger hos patienten och livsstilsförändring kan ske enbart om patienten tar sitt

ansvar, och menar vidare att sjuksköterskan med sin kunskap kan erbjuda stöd och

ge råd på vägen mot motivation och förändring. Ett sätt att göra det är att

sjuksköterskan ser till att patienten är informerad bland annat om innebörden av

måttlig konsumtion av alkohol samt konsekvenserna med ett alkoholriskbruk.

Sjuksköterskor är skyldiga enligt lag att informera patienterna om deras vård och

behandling men samtidigt visa respekt för deras beslut att avstå från information

och även göra dem delaktiga i den mån som önskas (Patientlagen, 2014:821;

patientsäkerhetslagen, 2010:659).

Sjuksköterskors viljan av att etablera en bra vårdrelation är positiv i sig då en bra

vårdrelation bidrar till ökat tillit, trygghet, tillhörighet samt respekt. Patienter kan
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känna sig trygga med att vara öppna om frågor samt känna att respekten ges och

fås på båda håll. Det andra fyndet som diskuteras är viljan att värna om

vårdrelationen som enligt sjuksköterskorna kunde vara ett hinder för

alkoholsamtal. När patienter uppvisar negativa reaktioner i samband vid

alkoholsamtal så kan det indikera brister i vårdrelationen. En studie av Björk

Brämberg et al. (2018) visade att både patienter med svår psykisk ohälsa och

vårdpersonal inom den somatiska vården hade negativa attityder gentemot

varandra och attityderna skapade bristande kommunikation och bristande tillit.

Sådana situationer utgjorde i sin tur hinder för god vård. I litteraturstudiens

resultat nämnde sjuksköterskorna en väl etablerad och förtroendefull relation med

patienten som en förutsättning för att kunna initiera alkoholsamtal eller prata om

alkoholvanor med patienterna. Ovannämnda fynd kan relateras till

omvårdnadsteoretikern Sigridur Halldorsdottirs teori (1996). När en patient

uppvisar negativ reaktion i samband med att sjuksköterskan ställer frågor om

alkohol byggs det en mur mellan patienten och sjuksköterskan. Muren kan även

byggas emellan när sjuksköterskans väljer att inte ställa fråga om alkohol trots att

det föreligger problem relaterad till alkoholintag. Halldorsdottir (1996) bygger sin

teori på vad som karakteriserar professionell och icke professionell omvårdnad-

och omsorg och utgår från två metaforer för att argumentera teorin. Den första är

att en bro kan skapas mellan sjuksköterskan och patienten. Bron symboliserar en

öppenhet i kommunikation, god kontakt och förtroende sinsemellan. Medan den

andra metaforen är att det alternativt kan bildas en mur, vilket innebär att det finns

en dålig kontakt mellan sjuksköterskan och patienten samt brister i

kommunikationen och omvårdnaden. Halldorsdottir (1996) menar att avsaknad av

förtroende mellan sjuksköterskan och patienten kan ge upphov till att en mur

skapas dem emellan och förklarar att när muren bildas är detta karakteristisk för

icke professionell omvårdnad. Förtroende är viktigt när man ska bygga en bra

relation och finns inte förtroende kan det vara svårt att öppna sig till den andre.

Halldorsdottir (1996) poängterar att det är viktigt att broar det vill säga förtroende

skapas mellan sjuksköterskan och patienten för att patienten ska känna tillit i

vårdrelationen. Förutsättningar enligt omvårdnadsteoretikern är att sjuksköterskan

är öppen och engagerad samt visar respekt och genuin närvaro i patientmöten, att
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hen skapar goda kontakter och professionella relationer med patienterna. När

patienten har förtroende för sjuksköterskan leder det till en öppenhet i

kommunikationen och relationen, vilket innebär att patienten ska öppna sig till

sjuksköterskan och berätta om sina tankar och känslor (Halldorsdottir, 1996).

Sjuksköterskor behöver utveckla sina kunskaper och utbildas vidare om arbetet

med levnadsvanor. Den tredje fynden som ska diskuteras är att sjuksköterskorna i

många studier erfor bristande erfarenheter och kunskap och även bristande

utbildning i just alkoholfrågor och rådgivning om alkohol. I resultaten

framkommer det att sjuksköterskorna hade en viss osäkerhet att ställa frågor om

alkoholvanor och kände sig oskickliga i att ställa frågor om alkohol.

Sjuksköterskorna uttryckte även sin osäkerhet och brist i fråga om att ge råd om

alkoholvanor och angav ett behov av att förbättra sina kunskaper om det. Andra

upplevde riktlinjerna de skulle utgå ifrån som otydliga och förvirrande, vilket

försvårade sjuksköterskornas arbete att ge råd om alkohol till patienterna.

Liknande fynd framkommer i en studie av Brobeck et al. (2011) där

sjuksköterskorna rapporterade att de inte hade kunskap om var gränserna låg för

ett riskabelt alkoholintag utantill. Då användes formulär som var lättillgängliga av

sjuksköterskorna som underlag. WHO (2013) lyfter detta som en viktig punkt då

screening av ett riskfyllt drickande lär patienten om sin alkoholkonsumtion och

patienter kan diagnostiseras med rätt verktyg och hjälp. Sjuksköterskorna i en

studie av Nilsen (2010) om kort alkoholintervention rapporterade även sina behov

av utbildning om just alkoholvanor. MI: samtal (Motivational Interviewing) är en

evidensbaserad metod som rekommenderas för att motivera patienter till

livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2019).   Studie har visat att motivation är

viktigt för att få människor att komma underfund med och förändra sin livsstil

(Miller & Rollnick, 2013). Deltagarna i de inkluderade studierna är sjuksköterskor

där det är oklart om de har fått undervisning om MI: samtal under sin

sjuksköterskeutbildning eller om eventuell vidareutbildning skett.

Sjuksköterskorna i Brobeck et al. (2011) beskrev att deras erfarenheter av att

använda sig av MI som en metod för just hälsofrämjande arbeten var låg och de

önskade att mer erfarenhet för just användning av metoden hade varit aktuell.
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Efter en tre års lång utbildning så krävs det inte heller att sjuksköterskor ska

besitta all kunskap och inte heller komma ihåg allt utantill för den delen. Däremot

krävs det att sjuksköterskor får fortsatt utbildning samt träning av metoden för

vidareutveckling i deras arbete. Internutbildning på primärvården om hantering

och samtal vid alkoholvanor ska bidra till en säkrare och bättre vård. Att

vårdpersonal såsom sjuksköterskor har bristande kunskap och utbildning om

alkoholvanor samt en otydlighet i riktlinjerna kan vara en anledning till att

sjuksköterskor inte engagerar sig i ett samtal om alkohol. Socialstyrelsen (2018 a)

menar att enbart en liten andel patienter får ett samtal om levnadsvanor då de

söker vård. När sjuksköterskor har bristande kunskap ger den upphov till att en

mur byggs upp mellan sjuksköterskan och patienten; detta i sin tur leder till brister

i omvårdnaden och i kommunikationen med patienten bland annat att patientens

behov av information nonchaleras (Halldorsdottir, 1996). Men enligt Clavein och

Hurst (2020) kan patienterna inte hållas ansvariga för sina ohälsosamma

levnadsvanor om de inte erhållit information om riskerna från vårdgivaren.

Samtal om alkoholvanor kräver tid och primärvårdens verksamheter behöver

skapa avsedd tid till det för att omvårdnaden som ges ska bli så bra som möjligt.

Fjärde fyndet som ska diskuteras är sjuksköterskornas erfarenheter av att alkohol

interventioner såsom alkoholsamtal var tidskrävande samt att tiden gick emot

dem. Sjuksköterskor uttryckte att den tiden som fanns gick åt deras vanliga

vardagliga arbetsuppgifter såsom att ge vård och behandla symtom därför erfor de

att tiden inte fanns för arbetet med just levnadsvanor. Tidsaspekten blev därmed

ett hinder då det resulterade i att sjuksköterskor undvek helt och hållet att initiera

samtalen. Liknande fynd presenteras av Hutchings., et al (2006) där

sjukvårdspersonal uttryckte att brist på resurser och tid var ett stort hinder för

alkohol interventionsarbete. En studie av Östlund, et.al (2015) som undersökte

sjuksköterskors erfarenheter av att använda MI samtal lyfte även fram tidsbristen

och att det var tidskrävande att utföra MI samtal. Sjuksköterskorna i studien

uttryckte att de hade för lite tid och för många patienter för att kunna utöva MI

men det rapporterades att när metoden väl användes så uppskattade patienterna att

sjuksköterskorna tog sig tiden att lyssna på dem. I studien skriven av Nordman
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et.al. (2013) framkom det att samtal om alkoholvanor varade högst 1,4 minuter.

Sådana omständigheter kan leda till att samtalen inte blir läkande och fullföljda.

Det vill säga en öppning till djupare samtal nås inte, frågor från både parter hinns

inte med samt att utvärdering och vidare rådgivning inte kan genomföras. Risken

är stor att patientens behov inte tillgodoses eller nonchaleras. Dessutom blir det

svårt att arbeta i enlighet med riktlinjerna. Enligt Socialstyrelsen (2018 a) ska

rådgivande samtal utföras vanligen i 5 till 15 minuter. Brist på tid kan även vara

en anledning till varför sjuksköterskor inom primärvården inte initiera samtal om

levnadsvanor.

Slutsats
Viktiga fynd i denna litteraturstudie avslöjar att samtal om alkoholvanor med

patienter är en delikat uppgift för sjuksköterskor inom primärvården. Det krävs att

sjuksköterskorna har kompetens om bemötande och kommunikation samt har

förmågan att etablera en bra och förtroendefull vårdrelation för att kunna samtala

om alkohol. Detta kan förvärvas genom utbildning, reflektioner över ämnet och

genom att sjuksköterskorna utvecklar etiskt och professionellt förhållningssätt.

Samtidigt behöver primärvårdens sjuksköterskor göras medvetna om att det finns

patienter som är positiva till att samtala om sina levnadsvanor därför ska de inte

vara rädd för att initiera samtalen. Det krävs även att primärvårdens verksamheter

samt sjuksköterskorna ges resurserna som behövs som att skapa tid för arbetet

med levnadsvanor. Denna litteraturstudie belyser även primärvård

sjuksköterskornas behov av mera kunskap och kompetensutveckling gällande

interventioner såsom samtal och rådgivning. Regelbunden utbildning om just

arbetet med alkoholvanor kan främja kunskapen och kompetensutvecklingen.

Författarna bedömer att det även finns ett behov av mera forskning inom

kommunikation och samtal om levnadsvanor mellan sjuksköterskor och patienter

inom primärvården då de hittade få studie som berörde just detta ämne.

Författarna upptäckte även att ett fåtal studier genomfördes år 2015 och uppåt

därav också mer behov av mera aktuell forskning.
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Bilaga 1. Sökschema

Databas: Cinahl
Datum: 2022-03-03

Syfte: genom att sammanställa litteratur undersöka sjuksköterskors erfarenheter att samtala om alkoholvanor i möten
med vuxna patienter inom primärvården.

Sökning nr och namn Sökord Antal

träffar

Valda

artiklar

1 Sjuksköterskor Community Health Nursing [MH] OR

Nursing Interventions [MH]OR

Addictions Nursing [MH] OR

Nursing Practice [MH] OR

Nursing Role  [MH]OR

Nursing Care [MH]OR

Nurses  [MH]OR

Nurse Practitioners [MH] OR

nursing* [fritext] OR

practical* nurse* [fritext] OR

primary* nursing* [fritext]OR

nursing* practice* [fritext]OR

alcohol* abuse* nursing* [fritext]

233,905

2-Erfarenheter Attitude of Health Personnel [MH] OR

Nurse Attitudes [MH] OR

attitudes OR experience [MH] OR

Qualitative Studies [MH] OR

experience* [fritext] OR

nurs* experience* [fritext] OR

attitude* [fritext] OR

nurs* skills* [fritext] OR

qualitative* study*  [fritext]

597,947

3- Alkohol samtal Alcohol Drinking [MH] OR

Alcohol Abuse [MH] OR

Alcohol Abuse Control [MH] OR

LifeStyle Changes [MH] OR

87,448
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Counseling [MH] OR

lifestyle*counseling*[fritext] OR

alcohol*intervention*[fritext] OR

alcohol*discussion* [fritext] OR

alcohol* drinking* [fritext] OR

alcohol* behavior* [fritext]

4-Primärvård Primary Health Care [MH] OR

Community Health Centers [MH] OR

Community Health Nursing [MH] OR

primary* health care* [fritext] OR

community* health care* [fritext] OR

community* health*center* [fritext] OR

neighborhood* health center*[fritext]

105,590

5- S1 AND S2 AND S3 AND S4 123

Begränsningar S5 + Engelskspråkig + peer reviewed 103 3

Manuell sökning i referenslistan av Holmqvist,et.al., (2008). 2
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Databas: PubMed
Datum: 2022-03-05

Syfte: att genom att sammanställa litteratur undersöka sjuksköterskors erfarenheter att samtala om alkoholvanor i
möten med patienter inom primärvården.

Sökning nr och namn Sökord Antal

träffar

Valda

artiklar

1-Sjuksköterskor nursing [Title/Abstract] OR

nurses[Title/Abstract] OR

nurse practitioners[Title/Abstract] OR

primary nursing [Title/Abstract] OR

practical nursing [Title/Abstract] OR

nursing practice[Title/Abstract] OR

Primary Care Nursing [Mesh] OR

Nursing Care [Mesh] OR

nursing [Subheading] OR

Nurses [Mesh] OR

Nurses, Community Health [Mesh] OR

Nurse Practitioners [Mesh]

603,033

2-Erfarenheter experience[Title/Abstract] OR

nurse experience[Title/Abstract] OR

nurse skills[Title/Abstract] OR attitudes[Title/Abstract] OR

nurse attitudes[Title/Abstract] OR interviews[Title/Abstract] OR

qualitative study[Title/Abstract] OR

qualitative research[Title/Abstract] OR

Attitude of Health Personnel[Mesh] OR Qualitative Research

[Mesh] OR

Interview [Publication Type]

1,202,066

3-Alkohol samtal alcohol counseling[Title/Abstract]) OR

(alcohol interventions[Title/Abstract])) OR (alcohol

discussion[Title/Abstract])) OR

(advice alcohol[Title/Abstract])) OR

96,885
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(lifestyle counseling alcohol[Title/Abstract])) OR (discuss

alcohol[Title/Abstract])) OR

(alcohol drinking[Title/Abstract])) OR

(drinking behaviors[Title/Abstract])) OR Counseling"[Mesh]) OR

Risk Reduction Behavior [Mesh]) OR

Alcohol Drinking/diagnosis"[Mesh] OR

Alcohol Drinking/nursing"[Mesh] OR

Alcohol Drinking/prevention and control[Mesh] OR Drinking

Behavior/nursing [Mesh] OR Drinking Behavior/prevention and

control [Mesh] OR "Early Medical Intervention"[Mesh]

4-Primärvård primary health care[Title/Abstract] OR

primary care[Title/Abstract] OR

community health center[Title/Abstract] OR community health

care[Title/Abstract] OR neighborhood health center[Title/Abstract]

OR Primary Health Care"[Mesh] OR

Community Health Centers[Mesh] OR

Community Health Nursing[Mesh] OR Community Health

Services[Mesh]

573,023

5- S1 AND S2 AND S3 AND S4 1477

Begränsningar S5 + vuxna + år 2002–2022 923 5
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Databas: PsycINFO

Datum: 2022-03-05

Syfte: att genom att sammanställa litteratur undersöka sjuksköterskors erfarenheter att samtala om alkoholvanor i

möten med patienter inom primärvården.

Sökning nr och namn Sökord Antal

träffar

Valda

artiklar

1-Sjuksköterskor nursing* noft OR

nurs* noft OR

nurse practice* noft OR

primary* nursing* noft OR

nurse practitioners* noft  OR

Nursing[MAINSUBJECT.EXACT] OR

Nurses[MAINSUBJECT.EXACT]

190,126

2-Erfarenheter experience* noft OR

nurse experience* noft OR

attitude* noft OR

nurse attitudes* noft OR

nurses skills* noft OR

interview*noft OR

qualitative studies* noft OR

Experiences (Events) [MAINSUBJECT.EXACT]OR

Attitudes

[MAINSUBJECT.EXACT] OR

Health Personnel Attitudes [MAINSUBJECT.EXACT] OR

Qualitative Methods[MAINSUBJECT.EXACT]

1,565,337

3-Alkohol samtal Drinking Behavior[MAINSUBJECT.EXACT] OR

Behavior [MAINSUBJECT.EXACT]OR

Alcohol Treatment[MAINSUBJECT.EXACT] OR Alcohol

Drinking Patterns [MAINSUBJECT.EXACT]OR

Counseling[MAINSUBJECT.EXACT]OR

Health Education [MAINSUBJECT.EXACT]OR alcohol

related discussion* noft OR

125,036
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alcohol interventions* noft OR

alcohol brief intervention* noft OR

health counseling* noft OR

advice alcohol reducing* noft OR

conversation alcohol* noft OR

motivational interview alcohol* noft

4-Primärvård primary health care*  noft OR

community health center*  noft OR

primary care* noft  OR

community health care* noft OR

neighborhood health center* noft  OR

Primary Health Care [MAINSUBJECT.EXACT]

56,061

5- S1 AND S2 AND S3 AND S4 279

Begränsningar S5 + peer reviewed + engelskspråkig + vuxna + år

2002-2022

226 2
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvalitativ)

Författare, Titel
Land, År

Syfte Urval,
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Lock, C.A., Kaner, E.,
Lamont, S., & Bond, S.

A qualitative study of
nurses’ attitudes and
practices regarding brief
alcohol interventions in
primary health care.

Storbritannien, 2002

Att undersöka
sjuksköterskors
attityder och praxis
inom primärvården
gällande alkohol
interventioner samt att
förstå varför det är
outnyttjat

Semistrukturerad
intervju.

24 sjuksköterskor.
Datainsamling och
analys på ett iterativt
sätt

Frågorna i intervjun
handlade om attityder och
praxis gällande
interventionsarbete.
Materialet transkriberades
och analyserades.
Grounded theory metod

Sjuksköterskorna hade många
möjligheter att delta i alkohol-
intervention arbete men ansågs
ha för lite/ ingen förberedelse
alls. Saknade utbildning &
bristande kunskap. Andra
faktorer som ansågs som ett
hinder var negativa reaktioner
från patienter & integritet där
sjuksköterskor valde att dra sig
ur diskussionen för att inte
kränka patientens integritet.

Pålitlighet: Stärks då studien svarar på syftet.
Intervjuer genomförts av CAL= utbildning och flera
års erfarenheter av att arbeta med primärvårdens
personal och kort alkoholintervention.

Verifierbarhet: Stärks av etiskt resonemang och
informerat samtycke finns. Alla deltagare
anonymiserades, grundmaterialet förvarades i låst
utrymme. Inga patientuppgifter behandlades i
studien.

Tillförlitlighet: Sänks då ingen förförståelse finns
skriven. Stärks då deltagarna fick
kommentera/ändra sin tolkning av åsikter.

Överförbarhet: Stärks då det kan överföras inom
primärvården i andra länder i Europa.

Aalto, M., Pekuri, P.,
Seppä, K.

Obstacles to carrying out
brief intervention for heavy
drinkers in primary health
care:  a focus group study

Finland, 2003

Denna studie syftade
till att identifiera möjliga
hinder mot att utföra
insatser och för att
tidigt upptäcka
personer som
storkonsumerar alkohol

18 allmänläkare,

19 sjuksköterskor från
sex olika vårdcentraler
som deltog i
fokusgrupper

Sex fokusgrupper med 4–8
deltagare i varje grupp.

Inspelning av samtal gjorde
och sedan transkriberades.

Innehållsanalys med
deduktiv ansats.

Läkarna och sjuksköterskorna
hade överlag en positiv
inställning till att arbeta med
alkoholintervention men ansåg
att tidsbrist, okunskap och brist
på lämpliga verktyg gjorde det
svårt att identifiera dessa
personer och tyckte det var svårt
att veta när det var som
lämpligast att samtala om just
alkoholfrågor.

Pålitlighet: Stärks då studien svarar på syftet.

Verifierbarhet: Stärks då metoden är väl
beskriven samt att citat används i resultatet.

Tillförlitlighet: Sänks då ingen förförståelse finns
skriven. Stärks då alla forskare har deltagit i
analysen.

Överförbarhet: Stärks av en väl beskriven kontext
och kan därmed överföras inom primärvården i
andra länder i Europa
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Bareham, K-B., Stewart,
J., Kaner, E., Hanratty, B.

Factors affecting primary
care practitioners ‘
alcohol-related
discussions with older
adults: a qualitative study.

Storbritannien, 2021

Att undersöka
primärvårdens
uppfattningar om
faktorer som främjar
och utmanar deras
arbete för att stödja
äldre människor i
alkohol riskminskning.

Semistrukturerad
intervju med
sammanlagt 35
vårdpersonal där 6 var
kvinnliga
sjuksköterskor.
Intervjuerna gjordes
muntligt antingen via
direkt möte eller över
telefon om det
önskades

intervjuerna spelades in
och sedan transkriberades
ordagrant. Frågorna
handlade om utövarnas
erfarenheter av att
handskas med
alkoholanvändning i sitt
arbete med äldre
människor, faktorer som
påverkar hur de arbetar
samt deras syn på alkohol
och äldres alkoholbruk

svårigheter att få äldre
människor att känna igen när
deras alkoholkonsumtion kan
utgöra en risk för hälsan.
Negativa reaktioner från
patienterna var också en
erfarenhet personalen hade vid
samtalen.

Att diskutera om alkohol samt ge
nödvändig information och stöd
ansågs tidskrävande och
personalen var begränsade i
sina möjligheter att samtala om
alkoholvanor med de äldre pga.
de ofta har multimorbiditet

Pålitlighet: Sänks av att förförståelse inte
beskrivs. Stärks då studie svarar på syfte, andra
forskare har involverats i analys.

Verifierbarhet: Stärks av att metod är väl
beskriven och intervju beskrivs, intervjutid finns.

Tillförlitlighet: Stärks av att teman svarar på
syftet, en väl vald metod och analysmetod. Sänks
av att ingen pilotstudie har gjorts.

Överförbarhet: Stärks av att kontext är beskriven,
abstraktionsnivå fångar de professionellas
uppfattningar.

Johansson, K., Åkerlind, I.,
& Bendtsen, P.

Under what circumstances
are nurses willing to
engage in brief alcohol
interventions? A
Qualitative study from
primary care in Sweden

Sverige, (2005)

Att identifiera under
vilka omständigheter
primärvårds sköterskor
i Sverige är villiga att
engagera sig i
alkoholprevention.

Gruppintervjuer.
26 sjuksköterskor från
tre olika vårdcentraler

En intervjuguide
användes där frågorna
bestod av fyra ämnen:
ansvar och organisation,
patientperspektiv, rutiner
och utbildning

Intervjuerna spelades in
och transkriberades
ordagrant och analys
utfördes med hjälp av dator
programvaran QSR
NUD*IST 4.0

Sjuksköterskor ställer frågor och
samtalar om alkoholvanor då de
ansåg att det var deras plikt men
tyckte det var en viktig del i
alkohol preventionsarbetet.
sjuksköterskorna undviker att
samtala pga. obekvämt och rädd
att påverka relationen med
patienten negativt. Känsla av
bristande själv förmåga och
kunskap om alkohol
interventioner upplevdes också.

Pålitlighet: Sänks av att förförståelse inte
redovisas och vet inte om flera har deltagit i
analysen.

Verifierbarhet: Stärks av att metod är väl
beskriven och att citat används i resultatet.

Tillförlitlighet: Sänks då inget etiskt resonemang
finns skriven.

Överförbarhet: Stärks av en väl beskriven kontext
och kan därmed överföras inom primärvården i
andra länder i Europa
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Bilaga 2. Artikelöversikt (kvantitativ)

Författare, Titel
Land, År

Syfte Studiedesign, Urval
Datainsamlingsmetod

Genomförande
Analys

Resultat Kvalitet

Holmqvist, M., Bendtsen,
P., Spak, F., Rommelsjö,
A., Geirsson, M., Nilsen,
P.

Asking patients about
their drinking. A national
survey among primary
health care physicians
and nurses in Sweden

Sverige, 2008

Att undersöka i vilken
utsträckning
allmänläkare och
sjuksköterskor inom
svenska primärvård
diskuterar
alkoholfrågor med
sina patienter.
Orsakerna till och
betydelsen för och
emot att samtala om
patienter om alkohol

Enkätstudie.
Allmänläkare och
sjuksköterskor med
förskrivningsrätt i
Sverige. 1790 läkare och
2549 sjuksköterskor från
olika vårdcentraler i
Sverige.

Enkäten bestod av 23
frågor om hur ofta alkohol
och livsstilsfrågor lyftes
och samtalades om med
patienterna, hur man
värderar vikten av att
identifiera och erbjuda
hjälp till patienter i
riskzonen samt orsaker till
att man inte tar upp
respektive tar upp frågor
om alkoholvanor. Statistisk
analys gjordes i SPSS

28% av sjuksköterskorna
diskuterar ofta alkoholvanor
med patienter. De två
vanligaste anledningarna att
fråga om alkohol var att det
främst var en del av deras
rutiner samt när de trodde att
patienten hade alkohol-
relaterade symtom.
Andra hinder var tidsbrist,
negativa reaktioner från
patienter och kunskapsbrist.

Intern validitet: Höjs av att resultat svarar på syfte
och bortfall beskrivet. Sänks av urvalstyp är lite
oklart.

Extern validitet: Höjs av ett hög svars-
frekvens och kontext väl beskriven. Går att
generaliseras till samma kontext i andra europeiska
länder. Sänks av att externt bortfall inte redovisas

Reliabilitet: Höjs av att frågeformulär ha testats och
en väl beskriven analys. Inget etiskt resonemang
finns.

Objektivitet: höjs av dataanalys är väl beskriven,
statistisk signifikans finns.

Johansson, K.,
Bendtsen, P., Åkerlind, I.

Early intervention for
problem drinkers:
Readiness to participate
among general
practitioners and nurses
in Swedish primary
health care.

Sverige, 2002

Syftet med denna
studie var att
undersöka om attityd
och praxis skiljer sig
åt mellan
allmänläkare och
sjuksköterskor vid
identifiering av
patienter som har
problem med
alkoholdrickandet
och korta
interventioner

Enkätstudie.
65 läkare.
141 sjuksköterskor.
Oklar om antal bortfall.

Enkäten bestod av 28
frågor som var uppdelad i
3 områden med olika
frågeställningar i vardera
gruppen. Statistisk analys
gjordes i SPSS

Sjuksköterskor anger att de
ställer frågor om alkoholvanor
mer ofta när det tror patienter
har alkoholrelaterade symtom
än när de inte misstänker det
kan vara orsaken.

Tidsbrist var också en
påverkande faktor. Negativa
reaktion från patienter & en
rädsla att patienter inte
kommer att söka vård om de
vet de blir tillfrågade om
alkoholvanor.

Intern validitet: Höjs då resultat svarar på syfte.

Extern validitet: Sänks av att externt bortfall är oklar
samt svarsfrekvens otydligt beskrivit. Höjs då
kontexten är väl beskriven, går att generalisera till
samma kontext i andra europeiska länder.

Reliabilitet: Sänks av att pilotstudie inte gjorts. Höjs
av att etiskt resonemang finns beskriven,
frågeformulär inspirerats av en testad frågeformulär.

Objektivitet: Höjs av att dataanalys beskrivs,
adekvat statistikprogram använts för analys.
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Aalto, M., Pekuri, P., &
Seppä, K.

Implementation of brief
alcohol intervention in
primary health care: Do
nurses' and general
practitioners' attitudes,
skills and knowledge
change?

Finland, 2005

Utvärdera
självrapporterade
förändringar gällande
attityder, färdigheter
och kunskaper i
relation till kort
interventionsarbete
bland sjuksköterskor
och allmänläkare,
under ett
genomförandeprojekt
om kort alkohol
interventioner.

Longitudinell studie.
Ändamålsmässigt/bekvä
mlighet urval. Läkare och
sjuksköterskor. 254
tillfrågades vars 177
sjuksköterskor,
svarsfrekvens i
follow-up=106 st.
Sjuksköterskegrupp=
majoritet kvinnor,
medelålder 43.
Bortfall redovisas inte.
Primärvårds kontext.
Frågeformulär.

Frågeformulär skickades
via mejl till alla deltagare
som hade deltagit.
Studien godkänd av etisk
kommitté. Frågeformulär
inte testad; Signifikans: p ≤
0.05 Beskrivande samt
analytisk statistik
användes.
Statistikprogram SPSS.
Beräkning av frekvenser,
SD. X2-test respektive
T-test finns.

Före projektet var sjuksköter-
skorna positiva till att diskutera
om alkohol med patienterna än
efter projekten= från 67,3% till
50,9%.
88,7% av sjuksköterskorna
efter projekten tror att patienter
har positiva attityder till att bli
tillfrågade. 59,4% (63/106) av
sjuksköterskorna i follow up
studie tycker att de visste hur
man pratar med patienterna
om deras alkoholkonsumtion

Intern validitet: Höjs av resultat svarar på syftet.
Extern validitet: höjs av att kontexten är beskriven
och det går att generalisera till.

Extern validitet: höjs av att kontexten är beskriven
och det går att generalisera till liknande kontext.
Sänks av att externt bortfall inte redovisas.

Reliabilitet: stärks av att analysmetod väl beskriven.
Sänks av att ingen pilotstudie är beskriven och
redovisas inte om frågeformulär psykometriskt testad

Objektivitet: höjs av att adekvata statistiska tester
använts, signifikansnivå anges.

Lacey J.

“Alcohol brief
interventions: exploring
perceptions and training
needs. “

Storbritannien, 2009

Undersöka
uppfattningar och
utbildningsbehov hos
hälsobesökare,
skolsköterskor,
barnskötare och
praktiserande
sjuksköterskor i
samband med
primärprevention av
alkoholmissbruk och
tillhandahållande av
alkohol korta insatser
i deras dagliga
arbete.

Mix-metodstudie.
Otydlig urvalsmetod.
Inklusionskriterier
redovisas inte.
590 anställda inom
primärvård tillfrågades.
51% var praktiserande
sjuksköterskor.
svarsfrekvens= 35%
bortfall redovisas inte.
Primärvård kontext.
2 fokusgrupper, intervju
och frågeformulär
använts.

Tillvägagångssätt för att
finna deltagare redovisas
inte. Studie godkändes av
etikkommitté. 20 semi-
strukturerade intervjuer
genomfördes vars 8
intervjuer gjorts av
praktiserande sjuk-
sköterskor. Frågeformulär
med slutna frågor och
svarsalternativ skickades
till deltagare. Pilotstudie
gjorts för intervju och
frågeformulär. Instrument
MAXQDA användes för
kodning. Statistikprogram
SPSS användes för analys
av frågeformulärens data.

De flesta lyfte fram brist på
sociala och kommunikativa
färdigheter som ett problem i
att kunna prata om alkohol-
vanor. De flesta uttryckte en
oro över sin förmåga att ställa
frågor om alkoholvanor och att
man känner sig tafatt eller
oskicklig att ställa frågor
alkoholvanor tas upp under ny
patientregistrering men sällan
under övriga samråd med
patienter. Bra vårdrelation
anses av alla som viktigt för att
kunna ta upp alkoholvanor
med patienter. Alla uttryckte en
viss oro över negativa
reaktioner från patienter.

Intern validitet: Höjs av resultat svarar på syftet.
Sänks då det inte redovisas hur forskarna hitta
deltagarna till studien.

Extern validitet: höjs av att kontexten är beskriven
och det går att generalisera till liknande kontext i
andra europeiska länder. Sänks av att externt bortfall
inte redovisas.

Reliabilitet: Höjs av att frågeformulär ha testats och
en väl beskriven analys. Inget etiskt resonemang
finns. Höjs då pilotstudie har gjorts på intervju
schemat samt frågeformulären.

Objektivitet: Höjs då dataanalys är väl beskriven
samt att adekvata statistiska tester använts.
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Geirsson, M., Bendtsen,
P., Spak, F.

Attitudes of swedish
general practitioners and
nurses to working with
lifestyle change with
special reference to
alcohol consumption

Sverige, 2005

Att utforska svenska
allmänläkares och
sjuksköterskors
attityder till sekundär
alkoholprevention
och jämföra det med
deras attityder till
andra viktiga
livsstilsbeteenden
såsom rökning,
stress, träning och
övervikt

Tvärsnittsstudie men
oklart. Ändamålsmässigt
urval. Läkare & sjuk-
sköterskor från 25
offentliga   vårdcentraler
(oklart beskrivet).
193 sjuksköterskor
svarade formuläret;
svarsfrekvens=67%
Sjuksköterskegrupp=
medelålder 48 år; kvinnor
i majoritet.
Bortfall redovisas inte.
Primärvård kontext.
Version av WHO fråge-
formulär för läkare
anpassades till sjuk-
sköterskor. SAAPPQ
frågeformuläret.

Frågeformulär &
information om studien
skickades med post till alla
läkare och sjuksköterskor
på 25 offentliga
vårdcentraler inom
Skaraborgs län.
Sjuksköterskors fråge-
formulär innehållande 72
domäner, inte pilot testat.
Enkäten godkänd av etisk-
kommitté. Beskrivande
samt analytisk statistik
användes= procent, SD.
Mann-Whitney u-test
användes för
signifikansberäkning.

Sjuksköterskor som gick 4
timmar eller över 4 timmar
alkoholutbildning fick mer ofta
information från patienter om
deras alkoholvanor än de som
fick mindre utbildning.
Sjuksköterskor som gick 4
timmar eller över 4 timmar
forskare utbildning om alkohol
fick betydligt högre poäng
gällande rådgivning förmåga.
Sjuksköterskor betygsatt sina
rådgivnings förmågor för
minskning av alkohol-
konsumtion lägre än
rådgivning för övriga
levnadsvanor.

Intern validitet: Höjs av att resultat svarar på syftet.
Sänks av att bortfall inte redovisas.

Extern validitet: Höjs av att deltagarna är från olika
vårdcentraler, att sjuksköterskors svarsfrekvens är
hög, att kontext är väl beskriven. Kan generaliseras
till andra vårdcentraler i Norden. Sänks av att externt
bortfall inte redovisas.

Reliabilitet: Stärks av att frågeformulären är
välbeprövade och metod och analys är välbeskrivna.
Sänks av frågeformuläret för sjuksköterskor inte är
pilottestad.

Objektivitet: Höjs av att en lämplig analysmetod
samt adekvata statistiska tester.

Kardakis, T., Jerdén, L.,
Nyström, M. E.,
Weinehall, L., &
Johansson, H.

Implementation of clinical
practice guidelines on
lifestyle interventions in
Swedish primary
healthcare – a two-year
follow up

Sverige, 2018

Syftet med denna
tvååriga uppföljning
var att bedöma
framstegen i arbetet
med livsstils-
interventioner i
primärvården samt
upptagande och
användning av de
nya riktlinjerna för
livsstilsinterventioner
i klinisk praxis.

Longitudinell studie.
Ändamålsmässigt urval.
Inklusionskriterier inte
nämns. n=645 st vid 1:e
studie respektive n=223
st uppföljningsstudie.
Svarsfrekvens: 49%
respektive 50%.
72 sjuksköterskor och 39
läkare. Externt bortfall
422 st. Primärvård
kontext. Två fråge-
formulär =Q1 och Q2.

Formulär länk skickades
via mejl till deltagare år
2011 och 2013. Fråge-
formulär med slutna och
öppna frågor. En fråge-
formulär som är pilot
testad.   Likert skala:
(1=håller inte med alls, 5=
håller med helt) Statistisk
signifikans p ≤ 0.05.
Deskriptiv och analytisk
statistik. Tematisk
innehållsanalys använts
för kvalitativa data

Lägst andel kunskap om
livsstil interventionsmetoder
angetts för levnadsvana farlig
alkoholkonsumtion = 66% för
sjuksköterskorna (högst för
fysisk inaktivitet 90%).
Omfattning av att arbeta med
farlig alkoholkonsumtion hade
lägst nivå= 65% vars 66% för
sjuksköterskor.

Intern validitet: Höjs av att studiens resultat svarar
på syftet. Sänks av att internt bortfall inte redovisas.

Extern validitet: höjs av att kontext är väl beskrivet
och externt bortfall redovisas. Sänks av ett relativt
stort bortfall. Resultat kan troligtvis generaliseras till
primärvård kontext inom Skandinavien.

Reliabilitet: höjs av att frågeformulär baseras på
vetenskapsteorier och har pilottestas, att metod och
analys är välbeskrivna.

Objektivitet: höjs av att lämplig metodanalys
använts och statistisk signifikans redovisas.
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Carmona, C-A., Carballo,
L-J., González, T-S.

Barriers for identification
and treatment of problem
drinkers in primary care

Spanien, 2017

Att analysera de
hinder som
vårdpersonal från
olika spanska
vårdcentraler
uppfattar när de
försöker identifiera
och behandla
alkoholproblem hos
patienter och vikten
av denna aspekt,
samt att analysera
möjliga skillnader
som en funktion av
vårdpersonalens
hälsoteam.

Tvärsnittsstudie (nämns
inte). Ändamålsenligt
urval (oklart beskrivet).
Inklusions-/exklusionskrit
erierna nämns inte.
Medicinsk- och
omvårdnadspersonal
tillfrågades,107 st
tackade ja. 67st
(63%)=medicinskt team;
40 st (32%)=
omvårdnadsteam.
bortfall ej beskrivet.
Vårdcentral kontext.
Frågeformulär.

Kontakt med
verksamhetschefer tagits.
Muntligt informerat
samtycke gavs i samband
med formulär utdelning på
arbetsskift. Anonym
undersökning. Studien
godkänd av etisk
kommitté. Frågeformulär
med 9 punkter/hinder.
Likert skala: (1= håller inte
alls med, 5=håller helt
med). Användes IBM
SPSS 20.0 statistik
datorprogram för
dataanalys. Analytisk och
deskriptiv statistik gjordes

Enligt omvårdnadsteamet var
det tre huvud hinder i deras
arbete med alkoholvanor=Tron
om att patienterna kommer att
ljuga om deras
alkoholkonsumtion (punkt 6),
att patienterna inte ska inse de
negativa effekterna av deras
alkoholkonsumtion (punkt 7)
och att patienterna ska vägra
gå med på behandling av
deras alkoholproblem (punkt
8). Hindren fanns på
patienternas sida.

Intern validitet: Höjs av att resultat svarar på syftet
och etiska överväganden tagits hänsyn. Sänks av att
bortfall inte redovisas.

Extern validitet: Höjs av att studien genomfördes på
nio olika vårdcentraler, att kontext är beskriven och
hög svarsfrekvens. Sänks av att bortfall inte
redovisas.

Reliabilitet: Höjs av att metod och analys är väl
beskriven. Sänks av att frågeformulären inte testad
och pilotstudie inte gjort.

Objektivitet: Stärks av att adekvat analysmetod
samt statistik tester har använts

Noordman, J.,
Koopmans, B., Korevaar,
C-J., Weijden, V.D-T.,
Dulman, V-S.

Exploring lifestyle
counseling in routine
primary care
consultations: the
professionals role

Nederländerna, 2013

Att undersöka hur
allmänläkare och
sjuksköterskor utför
livstilsrådgivning
under rutinmässiga
mottagningar när det
gäller nivån på
anpassning av
information och
rådgivning samt
deras tillämpning av
MI.

2 videoobservation
studie.
Ändamålsmässigt urval
(oklar beskrivet). Allmän
läkare, sjuksköterskor
och vuxna patienter från
vårdcentraler
inkluderades. Varav 20
sjuksköterskor tackat ja.
Internt bortfall= en
sjuksköterska och en
läkare. Allmänmedicin
kontext.
Videoinspelningar vid
rutinmässiga
mottagningar.

Deltagande sjuksköterskor
rekryterades via
allmänläkare och
vårdcentraler. Informerat
samtycke gavs.
Obemannad kamera
använts. Statistikprogram
använts för beskrivande
statistik. 2 observatör
program och BECCI bok
använts för analys av
inspelningarna. 5
poäng-Likert skala (1= inte
alls, 5= i hög grad).
Beräkning Kappas
respektive Cronbach's
alpha poäng gjordes.

Av 141 mottagningar
diskuterades alkoholvanor
med patienter på 51
mottagningar. Medelvärdet
alkohol samtals varaktighet=
1,04 minuter (lägst värdet).I
67% av fallen tog
sjuksköterskor initiativ till
alkoholsamtal. Av 13
mottagningar gav
sjuksköterskorna allmän
information om alkohol under
12 mottagningar. Av 4
mottagningar gavs
individanpassade råd om
alkoholvanor under 3
mottagningar

Intern validitet: Höjs av att resultat svarar på syftet
och interna bortfall redovisas.

Extern validitet: Höjs av att deltagarna är från olika
vårdcentraler. Resultat kan troligtvis generaliseras till
samma kontext även i andra länder. Sänks av att
externt bortfall inte redovisas.

Reliabilitet: Stärks av att metod och analys är väl
beskriven, att cronbach's alfanivån har beräknats, att
BECCI är etablerad och psykometriskt testad. Sänks
av att pilotstudie inte gjorts.

Objektivitet: Höjs av att lämplig metod och adekvat
statistisk test och analysmetod har använts. Sänks
av att ingen powerberäkning är beskriven.
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