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Abstrakt 

 

Syfte. Att belysa distriktssköterskors upplevelser av möten med patienter med misstänkt eller 

konstaterat alkoholberoende 

Bakgrund. Cirka 780 000 personer i Sverige har ett alkoholberoende och det är ofta till 

hälsocentralerna personer med alkoholberoende söker sig för vård först eller där problemet kan 

identifieras först. Distriktssköterskor ska arbeta preventivt när det gäller alkoholfrågor och det 

ställs större krav på och krävs mer kunskaper hos distriktssköterskorna.  

Design. Kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer.  

Metod. Informationsbrev har under 2015 skickats ut till hälsocentraler och efter insamling av 

deltagare har vi genomfört intervjuer med elva distriktssköterskor. Vi har spelat in intervjuerna 

och transkriberat dem till text och sedan analyserat transkriberingen med kvalitativ 

innehållsanalys och abstraherat meningsbärande enheter ur texterna till kategorier. 

Resultat. Tre kategorier och åtta underkategorier har vi identifierat: ‘Att inte vilja, få eller kunna 

hjälpa till’ med underkategorierna Uppgivenhet inför ett svårt uppdrag, Ytliga möten och Brist 

på kunskap och engagemang. ‘Ett känsloladdat och svårt ämne’ var andra kategorin med 

underkategorierna Vikten av balansgång och hänsynstagande, Sätt att närma sig känsligt ämne 

och Rädslor i möte. Sista huvudkategorin var ‘Intresse och förhoppningar om öppenhet’ med 

underkategorierna Förhoppningar om större öppenhet kring alkohol och Samtalet om alkohol 

som viktigt och positivt.  

Slutsats. Det behövs mer utbildning för distriktssköterskorna och mer samarbete mellan 

beroendevården, psykiatrin och primärvården. Vi ser ett behov av mer forskning kring hur 

alkoholberoende patienter själva upplever sig bli bemötta av primärvården. 

 

Nyckelord. distriktssköterskor, primärvården, alkoholberoende patienter, bemötande, 

prevention, kvalitativ intervjustudie  

 

Författarinstruktioner enligt Journal of Advanced Nursing har följts. 

 

 

 



District nurses' experiences of encounters with patients with suspected or 

determined alcohol addiction.  

 

Abstract  

 

Aim. To illuminate district nurses’ experiences of encounters with patients that have determined 

or suspected alcohol use disorder.  

Background. Approximately 780 000 people in Sweden have an alcohol addiction and it is often 

to the health centers people with alcohol dependence seek care first, or where the problem can be 

identified first. District nurses must work preventively when it comes to alcohol issues, placing 

increased demands and require more knowledge of district nurses.  

Design. Qualitative study using semi-structured interviews 

Methods. Information letters has during 2015 been sent out to health centers and after the 

collection of participants we have conducted interviews with eleven district nurses. We recorded 

the interviews and transcribed them verbatim and then analyzed the transcription with qualitative 

content analysis and abstracted identified meaningful sentences into categories. 

Results. We have identified three categories and eight subcategories: 'Not like, get or be able to 

help' with subcategories Resignation before a difficult task, Superficial meetings and Lack of 

knowledge and commitment. 'An emotional and difficult subject' was the second category with 

subcategories importance of balance and consideration, Way to approach the delicate subject 

and Fears in the meeting. The last category was 'Interests and aspirations of openness' with 

subcategories Hopes for greater openness about alcohol and Conversation about alcohol as 

important and positive.  

Conclusion. We need more education to district nurses and more cooperation between 

psychiatry and primary care. We see a need for more research on how dependent patients with 

alcohol use disorder themselves experience being treated by primary care nurses. 

 

Keywords. district nurses, primary care, alcohol dependent patients, treatment, prevention, 

qualitative interview study 

 

 



 

Innehållsförteckning 
 

BAKGRUND ................................................................................................................................................ 1 

STUDIEN .................................................................................................................................................... 5 

Syfte ...................................................................................................................................................... 5 

Metod........................................................................................................................................................ 5 

Design .................................................................................................................................................... 5 

Deltagare ............................................................................................................................................... 5 

Etiska övervägande ............................................................................................................................... 6 

Datainsamling ....................................................................................................................................... 7 

Dataanalys ............................................................................................................................................. 8 

RESULTAT .................................................................................................................................................. 9 

Att inte vilja, få eller kunna hjälpa till ................................................................................................. 10 

Ett känsloladdat och svårt ämne ......................................................................................................... 12 

Intresse och förhoppningar om öppenhet .......................................................................................... 15 

DISKUSSION ............................................................................................................................................. 17 

Resultatdiskussion .............................................................................................................................. 17 

Metoddiskussion ................................................................................................................................. 21 

SLUTSATS................................................................................................................................................. 24 

REFERENSER ............................................................................................................................................ 25 

 

    Bilaga 1 

    Bilaga 2 

    Bilaga 3 



 
 

BAKGRUND  

 

Det är till vård- och hälsocentraler de flesta individer med alkoholproblem och depression söker 

sig för hjälp. Vård- och hälsocentralerna runt om i Sverige hör till primärvården och är alltså 

första linjens vård. 

I Socialstyrelsens riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (2015) skriver de att den 

statliga missbruksutredningen som gjordes mellan åren 2009-2011 konstaterade att det finns 780 

000 personer över 18 år som har ett missbruk eller beroende av alkohol. Patienter som har 

alkoholrelaterade problem kan söka sig till primärvården med ett somatiskt besvär, som 

exempelvis högt blodtryck eller sömnproblem och risken är där stor att det sker en 

underdiagnostik bland risk- och missbruk. Det är oklart hur många patienter med risk- och 

missbruk som missas att diagnostiseras inom primärvården men det kan ställas i jämförelse med 

patienter som har ångest och depressiva besvär som ofta söker upp primärvården för en somatisk 

åkomma men där det i botten istället finns en annan problematik och i Socialstyrelsens riktlinjer 

för depression och ångest (2015) skriver de att uppemot 50 procent av de som har en depression 

och söker hjälp för sina besvär, som då ofta är av somatisk karaktär, inte blir diagnostiserade 

med depression eller ångest. Både sjuksköterskan och läkaren har ett gemensamt ansvar för att 

rätt diagnos och rätt hjälp ska kunna ges till patienterna och distriktssköterskans möte med 

patienten är därför viktigt.  

 

Relationen mellan vårdgivare och patient är viktig och en patientcentrerad vård ger oftare mer 

nöjda patienter. En patient som har ett missbruk av alkohol och som söker till vård-/hälsocentral 

behöver bli sedd som en enskild individ och inte som “missbrukaren” och den patientcentrerade 

vården mellan en distriktssköterska och en individ med missbruk handlar om att lyssna på 

personens egen berättelse och utefter det göra de insatser som de gemensamt kommer fram till 

och inte bara det som distriktssköterskan finner vara den rätta vägen. En studie av Gabrielsson et 

al. (2015) studerar vad personcentrerad vård innebär inom slutenpsykiatrin och de kommer där 

fram till att sjuksköterskorna bland annat ska vara ärliga, inge hopp, vara engagerade och att 

relationen mellan patient och vårdare avgör hur patientcentrerad vården kan bli. Detta går även 

att överföra till primärvården.   
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Sobczak (2009) har undersökt strategier för hur sjuksköterskor inom primärvården ska kunna 

hantera patienter med depression och hon tar i sin studie upp att till exempel substansberoende 

ofta finns samtidigt hos de patienter som har diagnosen depression och att den 

dubbeldiagnosgruppen är särskilt utmanande för primärvården att klara av att hantera. Vården i 

Sverige har omorganiserats och nu har primärvården ett allt större ansvar och fler patienter ska 

kunna vårdas via primärvården, vilket i sig gör att distriktssköterskorna behöver kunna klara av 

att möta patienter med både psykiska problem och substansberoende. Sobczak skriver vidare om 

vikten av att stärka patienten genom att dela med sig av kunskaper och att göra patienterna mer 

delaktiga och att primärvården behöver kunna ställa rätt frågor för att inte patienter ska behöva 

förbli osedda och obehandlade. Det finns ett behov av mer kunskap om distriktssköterskorna 

upplever att de kan ställa rätt frågor och hur de upplever mötet med patienter som har 

substansberoende och då främst alkohol som är den vanligaste drogen.  

 

Hos enskilda individer i riskzonen eller med etablerade alkoholproblem är information och 

behandling mycket effektivt och rådgivande samtal har visat sig ha mycket god effekt, särskilt 

hos riskkonsumenter som söker för något hälsoproblem (Wåhlin, 2012). I en studie som utfördes 

på hälsocentraler i England berättar de flesta distriktssköterskor att de behandlar alkoholfrågan 

med försiktighet och att de bland annat upplever ämnet spänt och förvirrat, för både dem själva 

och patienterna. De samtalade ändå med de patienter som drack överdrivet med alkohol och ville 

förvissa sig om anledningen till patientens tunga alkoholintag och även förklara inverkan 

alkoholen har på deras liv. De ansåg att arbeta preventivt i alkoholfrågor tillhör deras arbete och 

att det passade väl in i deras hälsoarbete och livsstilsfrågor (Lock et al. 2002). Det är viktigt att 

de sjuksköterskorna på hälsocentralen som möter patienterna först känner sig bekväma och 

kompetenta nog att fråga upp om alkoholvanor och kunna ge stöd och råd kring detta. Om en 

läkare spenderar 5-10 minuter på att råda personer som dricker mycket att dra ner på 

alkoholanvändandet så kan konsumtionen hos denna individ minska med 20-30 % (Andréasson 

et al. 2000). Inga vetenskapliga studier har identifierat att det skulle vara annorlunda resultat om 

även en distriktssköterska skulle lägga denna tid på preventionsarbete. Preventionsarbete, precis 

som mycket annat arbete som sjuksköterskan gör, handlar om kommunikation och att 

sjuksköterskan kan framföra det som hon har kunskaper om på ett pedagogiskt sätt är en 

förutsättning för ett bra möte mellan patient och sjuksköterska. I ett pedagogiskt möte sker ett 
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samarbete via en kommunikation i form av en dialog, som leder till ett ömsesidigt förtroende och 

delandet av erfarenheter och kunskap. I ett sådant möte ges patienten möjlighet att konkret pröva 

och söka bekräftelse på sina föreställningar eller tidigare erfarenheter, tolka kroppsliga signaler 

och finna nya vägar till lösningar. Det är ett möte som präglas av att patienten blir lyssnad på, 

bekräftad och sedd (Silén & Bolander Laksov, 2013).  

Att agera preventivt vid riskbruk av alkohol och kunna mötas i ett pedagogiskt samtal är viktigt 

oavsett yrkeskategori och då en distriktssköterska träffar en lika stor, eller större, andel av 

patienter som läkaren så är det betydelsefullt att få reda på deras syn på denna del av deras 

arbete.   

 

Eftersom sjuksköterskorna på vårdcentralen många gånger är den vårdpersonal som patienter 

möter först så är det viktigt att de sjuksköterskorna känner sig bekväma och kompetenta nog att 

fråga upp om alkoholvanor och kunna ge stöd och råd kring detta. Owens et al. (2000) skriver att 

primärvårdssköterskorna skulle kunna vara en viktig del av att upptäcka och behandla 

alkoholproblem, men att det då är viktigt att sjuksköterskorna är kvalificerade och tränade i att 

prata om alkohol och att upptäcka riskbruk. Studien de genomförda var en enkätstudie bland 

primärvårdssköterskor som visade att en stor del av sjuksköterskorna hade fel uppfattning om 

vad ett riskbruk var och de flesta sjuksköterskorna välkomnade att få mer utbildning kring 

alkoholrelaterade problem då många kände att de saknade den kunskapen. I en studie av 

Bendtsen och Åkerlind (1999) introducerar de ett nytt interventionsprogram under 1-2 månader 

för att tidigt upptäcka och behandla alkoholproblem. En enkät skickades till både läkare och 

sjuksköterskor före det nya programmet och efter att det implementerats. Resultatet efteråt 

visade större förändringar i arbetssättet hos läkarna än hos sjuksköterskorna och färre 

sjuksköterskor jämfört med läkarna kände att deras kommunikationsförmåga hade förbättrats. En 

annan svensk studie visade att endast 42% av de tillfrågade distriktssköterskorna kände att de 

kunde ge råd kring alkohol och endast 67% av samma tillfrågade grupp kände att de hade rätten 

att fråga upp sina patienter om alkohol samt slutligen att ingen av sjuksköterskorna diskuterade 

alkoholvanor med mer än 50% av sina patienter (Andréasson et al. 2000).  

I en nationell enkätstudie framkommer det att om en sjuksköterska under sitt yrkesliv hade fått 4 

timmars utbildning eller mer inom ämnet alkoholprevention så frågade de sjuksköterskorna upp 

sina patienter kring alkohol oftare jämfört med de sjuksköterskor som hade fått mindre 
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utbildning eller ingen utbildning alls och det var 58% av de deltagande sjuksköterskor som 

uppgav att de hade fått mindre än 4 timmar eller ingen utbildning alls inom ämnet (Geirsson et 

al. 2005). Allt detta tyder på att utbildning av sjuksköterskor kring alkohol är välbehövligt och 

viktigt för att förbättra det preventiva arbetet och för att sjuksköterskorna ska känna sig 

kompetenta nog att fråga dessa frågor som kan uppfattas som känsliga hos en del. De 

enkätstudier som redovisas i bakgrunden har delvis visat låg förmåga hos sjuksköterskor att 

kunna fråga upp och hjälpa personer med alkoholberoende och det finns ett behov av att få 

fördjupad kunskap om det stämmer. Eftersom titeln distriktssköterska innebär en genomgången 

specialistutbildning med fördjupade kunskaper om alkoholproblem är det viktigt att få fördjupad 

kunskap om denna yrkesgrupps inställning även om andra legitimerade sjuksköterskor ofta också 

arbetar inom primärvården.   

 

Gällande sjuksköterskors attityder mot patienter med alkoholproblem så visade enkätstudien av 

Crothers och Dorrian (2011) att en stor andel av de 49 medverkande sjuksköterskorna hade 

positiva eller neutrala tankar kring vården av dessa patienter men samtidigt var det 14,3% av de 

tillfrågade som helt och hållet ville avstå från att arbeta med patienter med alkoholproblem. Lock 

et al. (2002) tar upp i sin studie att de flesta sjuksköterskor såg till att frekvent fråga sina 

patienter om deras alkoholvanor. De beskriver dock att både patienternas och deras egen reaktion 

om alkohol och drickande upplevdes vara ett högt känslomässigt problem. En sjuksköterska i 

studien beskrev att alkoholkonsumtion var det svåraste ämne att prata om då det var väldigt lätt 

att göra patienten upprörd. En sydafrikansk studie av Peltzer et al. (2008) där 2670 patienter 

tillfrågades och där samtliga tillfrågade valde att medverka, screenas och delta i en kort 

intervention kring alkohol visar på att uppfattningen om att det är ett känsligt ämne att prata om 

kanske sitter mer hos personalen än hos patienterna. I en kvalitativ intervjustudie som gjordes 

med 10 sjuksköterskor visade resultatet bland annat att de såg på alkoholism som en sjukdom 

men samtidigt fanns tendenser till att koppla ihop det med en brist på egen vilja att sluta dricka 

(Vargas & Villar Luis, 2008). 

 

Bakgrunden beskriver den centrala roll som distriktssköterskor har och att det inom professionen 

finns delade attityder om patienter med alkoholproblem, att prevention kring alkoholfrågor är ett 

viktigt område och att utbildning kring dessa frågor är viktigt för primärvårdssköterskor för att 
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de ska kunna ta sig an denna uppgift att fråga patienterna om detta ämne. I 

litteraturgenomgången återfinns en del forskning kring attityder hos både läkare och 

primärvårdssköterskor men vi har endast funnit ett fåtal kvalitativa intervjustudier och det är 

således en viktig kunskapslucka att fylla genom att gå djupare in i hur första linjens 

sjuksköterskor tänker och upplever arbetet med riskbruks- eller missbrukspatienter. Studier i en 

svensk kontext som ytterligare undersöker hur primärvården möter patienter med 

beroendeproblematik är av stor vikt då det utifrån internationella studier förefaller vara 

avgörande för patienten att de blir sedda och hjälpta på rätt sätt i detta första möte. Att problemen 

upptäcks hos primärvården kan även vara avgörande för om de får hjälp från specialiserad 

psykiatri och/eller beroendevård. Detta stora krav på primärvården sätter i sin tur krav på 

distriktssköterskan. En djupare förståelse kring hur distriktssköterskan tänker i mötet med 

alkoholberoende patienter är viktigt dels för sjuksköterskorna själva i deras omvårdnadsarbete 

och dels för cheferna inom primärvården för att eventuellt se vilka förbättringar och 

utvecklingsmöjligheter som behövs i området. I förlängningen är det även något som kan 

påverka patienterna positivt, då mötet mellan sjuksköterska och patient är grundläggande inom 

omvårdnad.   

 

STUDIEN 

Syfte 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av möten med patienter med 

misstänkt eller konstaterat alkoholberoende. 

 

Metod 

Design  

För att på bästa sätt svara på syftet om upplevelser har en kvalitativ intervjustudie genomförts. 

Intervjuerna har varit individuella semistrukturerade intervjuer och som analysmetod har 

innehållsanalys använts. 

Deltagare 

Innan några deltagare tillfrågades om deltagande har ett informationsbrev (se bilaga 1) skickats 

ut till berörda chefer på flertalet hälsocentraler i tre län i Mellansverige samt norra Sverige. Efter 
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chefernas godkännande om medverkan har cheferna lämnat ut informationsbrev samt skriftligt 

samtycke (se bilaga 2) till distriktssköterskorna om studien med frågan om deltagande. De 

distriktssköterskor som velat delta har sedan kontaktats av författarna. Samtliga deltagande 

distriktssköterskor fick informationsbrev angående studiens syfte och de fick även information 

att de när som helst under studiens gång kunde tacka nej och avbryta sitt deltagande. I vår studie 

ingår förhållandevis få deltagare, som det ofta är vid en kvalitativ studie jämfört med en 

kvantitativ studie (Jfm. Henricson & Billhult, 2012). Vi har därför strävat efter ett så varierat 

urval av informanter som möjligt (Jfm. Bell, 2006). Elva distriktssköterskor från olika 

arbetsplatser valde att delta i studien, alla kvinnor och i åldrarna 29-61 år. Tio distriktssköterskor 

var verksamma på hälsocentraler och en inom företagshälsovård. Deltagarna hade olika lång 

erfarenhet av arbetet som distriktssköterskor, med som minst 1 års erfarenhet och som mest 34 

år, med en median på sju år. 

 

Etiska övervägande 

All forskning ska upprätthållas av en god forskningsetik. Vetenskapsrådet (2012) beskriver fyra 

huvudprinciper som gäller vid god forskningsed; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagarna ska få grundläggande information i studiens syfte och 

få veta vilken roll deltagaren har, samt att det är frivilligt deltagande och att de när som helst 

under studiens gång kan avbryta sin medverkan. Informationen ska ges både muntligt och 

skriftligt till både deltagarna och även verksamhetscheferna. Alla distriktssköterskor som deltog i 

studien har skrivit på skriftligt samtycke och har haft rätt att avbryta sin medverkan, utan att 

behöva meddela sin orsak till avbrottet 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva helt och hållet får bestämma om de vill delta i 

studien. Datainsamlingen har skett på deltagarnas arbetsplats under arbetstid, i en lokal de valt 

själva. Det enda önskemål på lokal vi hade var att det skulle vara i en ostörd miljö. Då 

intervjusituationen i sig kan upplevas stel är det bra att deltagarna själva kunde välja miljö som 

de var bekant med och kunde därmed vara mer avslappnade. 

Konfidentialitetskravet innebär att den data som samlats in är avidentifierad för att deltagarna 

inte ska kunna identifieras av utomstående, varken namn eller personnummer har tagits med i 

studien. Deltagarna har fått information om att det endast är författarna och handledaren till 
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studien som kommer att ha tillgång till insamlad data. All information som spelats in och 

transkriberats har tilldelats olika koder för att det inte ska gå att koppla ihop informationen med 

en enskild person.  

Nyttjandekravet innebär att all data som samlats in endast används i forskningssyfte. Data 

kommer inte på något sätt användas i syfte som inte är vetenskapligt. Efter intervjun blev varje  

deltagare erbjuden en färdig kopia på examensarbetet. 

 

Vår egen förförståelse i ämnet var något som vi reflekterade över genom hela studien, då vi var 

medvetna om att vi själva kunde påverka resultatet i studien eftersom vi är medskapare i hela 

processen (jfm. Henriksson & Billhult, 2012). Vi har därför försökt hålla ett öppet 

förhållningssätt och diskuterat genom hela arbetets gång, då vi har olika livserfarenheter samt 

arbetar inom olika områden i psykiatrin. Vi upplevde det viktigt att vara medvetna om vår 

förförståelse då det kan ha en viss betydelse i vårt resultat. 

 

Datainsamling 

Intervjuaren och respondenten har suttit öga mot öga och intervjuerna har spelats in och 

transkriberades efteråt till text. Tanken med semistrukturerade intervjuer är att de erbjuder en 

större frihet för respondenten att tala kring intervjufrågorna, samtidigt som vi genom våra 

förutbestämda frågor försäkrade oss om att inte glida bort från det ämne vi ville undersöka (Beck 

& Polit, 2013). Vi arbetade fram en semistrukturerad intervjuguide med tio frågor (se bilaga 3). 

Som grund följde vi Danielsson (2012) med semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi 

ställde öppna frågor som inte behövdes tas i samma ordning, utan kunde anpassa oss efter vad 

som kom upp i intervjun. Om frågorna är för detaljerade kan det störa interaktionen i 

intervjusituationen genom att vi skulle bli styrda av vår intervjuguide och därmed gå miste om 

viktig information (Danielsson, 2012).  

 

Intervju 

Distriktssköterskorna intervjuades enskilt med ljudupptagning. Distriktssköterskorna fick själva 

ge förslag på tid och plats för intervjuerna då innehållsrika intervjuer kan nås om informanten 

under intervjun känner sig bekväm med miljön (Beck & Polit, 2013). Samtliga intervjuer gjordes 

på varje distriktssköterskas arbetsplats i ett avskilt rum utan möjlighet för någon annan att höra. 
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Vi började intervjuerna med presentation av oss själva samt att än en gång presentera syftet med 

vår studie. Vi tog även upp hur intervjun skulle gå till och vilken tidsram vi hade. Eftersom 

intervjuplatsen inte blir densamma från plats till plats och vi inte gavs möjlighet att prova 

tekniken eller förbereda intervjun innan som vi hade haft om hade haft samma plats till alla 

intervjuer, var vi tvungna att vara flexibel till vilken intervjumiljö som erbjuds när intervjun sker 

på en hälsocentral eller vårdavdelning (Danielsson, 2012). Intervjuerna inleddes med att 

distriktssköterskorna fick svara på bakgrundsfrågor som kön och antal år som distriktssköterska. 

Under intervjuns gång kunde vi ställa följdfrågor som: Kan du utveckla? Hur menar du? Kan du 

beskriva? Detta för att ge möjlighet till distriktssköterskan att utveckla svaren. Innan intervjuerna 

avslutades frågade vi om det var något som vi missat att fråga eller om distriktssköterskan ville 

tillägga något i ämnet. Intervjuerna tog mellan 11-35 minuter att genomföra, med en mediantid 

på 20 minuter. Intervjuerna genomfördes under veckorna 48-50 år 2015. Transkribering av 

intervjuerna genomfördes av bägge författarna allteftersom intervjuerna avslutades. Vi valde att 

göra som Danielsson (2012) skrivit att under transkribering skilja intervjuare (I) från deltagare 

(D), och koda varje intervju med ett nummer till en kodlista, så det blev lättare att bearbeta 

intervjun och behålla sekretess i materialet. 

 

Dataanalys 

All text som vi transkriberat, kallad analysenhet, analyserades genom kvalitativ innehållsanalys 

enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2012). Det är en lämplig metod för att belysa 

innehållet i intervjuerna samt för att identifiera de teman och mönster som framträder, men är 

även ett tidskrävande och utmanande arbete där forskaren får använda sin kreativitet kombinerat 

med känslighet för nya föreställningar (Beck & Polit, 2014). Fokus vid kvalitativ innehållsanalys 

är att beskriva variationer genom att identifiera likheter och skillnader i textinnehåll. Kvalitativ 

innehållsanalys används för att beskriva likheter, variationen och skillnader i manifest innehåll 

och därmed tolka det dolda innehållet som undersöks (Lundman & Graneheim Hällgren, 2012). 

För att få en känsla av helhetsuppfattning av materialet läste och lyssnade vi igenom materialet 

flertalet gånger. Därefter tog vi ut meningsbärande enheter ur materialet vilket innebär att den 

texten hade gemensamt innehåll, därefter följer kondenseringar av meningsbärande enheter som 

innebär att texten kortats ner men innehållets betydelse bevaras och därefter kodades de 

meningsbärande enheterna, koder är text där kärnan i innehållet är bevarad. Koderna lades sedan 
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in i en lista där vi jämförde dem med varandra och abstraherade i underkategorier och slutligen 

kategorier. Nedan presenteras exempel på hur analysarbetet gått till (tabell 1). 

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen 

Meningsenhet Kondenserad 

meningesenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

(2) flera utav dom här...några 

stycken, tycker inte dom 

behöver göra nånting åt sin 

situation för att den är 

fortfarande hållbar tycker dom.  

Många pat anser sig 

inte behöva hjälp då 

situationen är hållbar 

Uppgivenhet 

hos DSK att gå 

vidare 

Uppgivenhet 

inför ett svårt 

uppdrag 

 

 

 

 

 

 

Att inte vilja, få 

eller kunna hjälpa 

till   

 

(5) tidsbristen är ju en del - att 

patienterna är här för att lägga 

om ett sår och jag känner att 

personen luktar alkohol, Jag har 

inte den tiden att börja nästla i 

det, det är en faktor. 

Tidsbristen gör det 

svårt att fråga även 

om DSK misstänker 

något  

Svårare ta upp 

frågan pga 

tidsbrist 

Ytliga möten 

 

 

RESULTAT 

Analysen av intervjuerna gav ett resultat på tre huvudkategorier och åtta underkategorier. En 

översikt av dessa visas här nedan i tabell 2. 

 

De tre huvudkategorier vi funnit är Att inte vilja, få eller kunna hjälpa till, Ett känsloladdat och 

svårt ämne samt Intresse och förhoppningar om öppenhet. Alla tre huvudkategorier svarar på 

syftet men med olika inriktningar; ‘Att inte vilja, få eller kunna hjälpa till’ beskriver både yttre 

och inre faktorer som försvårar för distriktssköterskan. ‘Ett känsloladdat och svårt ämne’ 

beskriver känslomässiga faktorer som distriktssköterskan måste handskas med och ‘Intresse och 

förhoppningar om öppenhet’ beskriver de positiva upplevelserna hos distriktssköterskorna.  
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Tabell 2. Översikt över kategorier och underkategorier.  

 

Underkategori 

 

Huvudkategori 

Uppgivenhet inför ett svårt uppdrag 

Att inte vilja, få eller kunna hjälpa till Ytliga möten 

Brist på kunskap och engagemang 

Vikten av balansgång och hänsynstagande 

Ett känsloladdat och svårt ämne Sätt att närma sig ett känsligt ämne 

Rädslor i mötet 

Förhoppningar om större öppenhet kring alkohol 

Intresse och förhoppningar om öppenhet 

Samtalet om alkohol som viktigt och positivt 

 

 

Att inte vilja, få eller kunna hjälpa till 

Upplevelsen av ‘att inte vilja, få eller kunna hjälpa till’ beskriver både personliga intressen och 

strukturer i arbetet och kunskapsbrist hos distriktssköterskan. Den sammanfattar tre 

subkategorier ‘Uppgivenhet inför ett svårt uppdrag’ som beskriver en upplevelse av att främst 

inte få hjälpa till. ‘Ytliga möten’ som beskriver en faktor som gör det svårare att kunna hjälpa till 

och ‘Brist på kunskap och engagemang’ som beskriver både att distriktssköterskor inte vill och 

inte kan hjälpa till. 

 

Uppgivenhet inför ett svårt uppdrag 

En del av innehållet i intervjuerna beskriver en uppgivenhet hos distriktssköterskorna, dels 

eftersom de flesta, 9 av 11, på ett eller annat vis kände sig tveksamma till ärligheten hos de 

patienter de träffade, de misstänkte eller visste att patienterna drog ner på mängden alkohol de 

konsumerade när de pratade om det med distriktssköterskan och det tolkades som att det därför 

inte var någon idé att fortsätta fråga för distriktssköterskan. 
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“Jag kan ju fråga nån ‘hur mycket dricker du? Per vecka? Hur många glas?’ och så svarar dom på det men det vet 

ju inte jag hur sanningsenligt det är liksom...” Intervju 1. 

 

Distriktssköterskorna kunde förmedla en initial vilja att faktiskt ta upp frågan och börja arbeta 

med till exempel motiverande samtal men den viljan försvann om patienterna inte visade intresse 

och direkt mottaglighet för förändring.  

 

“Man försöker ju med motiverande samtal givetvis. Men lyckas man inte så är det ju svårt att gå vidare om 

patienten inte vill själv, för det finns ju inget tvång någonstans. Man försöker med motivering och hör om de vill ha 

en uppföljning, vill de det så gör man de” Intervju 9  

 

Förnekelse, oärlighet och en önskan om att dölja alkoholkonsumtionen var de främsta sakerna 

som distriktssköterskorna upplevde hos patienterna men även uppvisande av ilska och kränkthet 

kunde uppkomma som också kunde resultera i en uppgivenhet hos distriktssköterskan.  

 

Ytliga möten 

Ett ämne som så gott som alla intervjuade distriktssköterskor tog upp var tidsbristen. Tidsbristen 

gjorde att distriktssköterskorna inte kunde ta upp frågan även om de kände att de kanske borde 

eller ville. De berättade om att det ofta var många korta besök där mötena med patienterna blev 

ytliga och där tidsbristen förhindrade möjligheten att få en djupare kontakt med patienten. Det 

berättades även av några av sköterskorna att de inte ville fråga när de inte kände att det fanns 

utrymme att faktiskt lyssna på svaret.  

 

“Jag tycker inte att jag kan slänga ut frågan om jag inte har tid att diskutera den. Men ibland tycker jag att på 

mottagningen att det kommer för många patienter för att jag ska ta upp det” Intervju 4 

 

Flera sjuksköterskor pratade om bristen på möten med patienter som själva bad om hjälp för ett 

alkoholberoende och det kan ur flera intervjuer beskrivas som att det nästan var tvunget att vara 

övertydligt och synligt att det fanns ett alkoholproblem innan de tog upp frågan med någon 

patient. Av det som kunde göra distriktssköterskorna misstänksamma över att det fanns ett 

alkoholproblem var lukten av alkohol den anledningen som nämndes mest.  
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“De kan nämna när de ringer över telefon att de har kanske en känsla av att de dricker för mycket eller att de vill ha 

hjälp. Men det är, vad man ska säga, väldigt väldigt få patienter. 

-Fortsätter du ändå att fråga på? 

Nej...det beror alldeles på situationen. Det kan jag väl kanske göra någon gång om jag inser att det här är ett 

måste” Intervju 11 

 

Brist på kunskap och engagemang  

På frågan om distriktssköterskorna hade fått någon bra utbildning eller handledning i ämnet 

svarade de flesta att de inte fått någon utbildning, varken under utbildningen eller på deras 

arbetsplatser och denna brist på kunskap gjorde att en del distriktssköterskor drog sig för att prata 

om saken med sina patienter. En sjuksköterska sa att hon skulle nog få gå på utbildning om hon 

skulle vilja, men hon hade inte gjort det. En sjuksköterska utmärkte sig till att vara särskilt 

ointresserad av att arbeta med denna patientgrupp och hon tyckte inte det var hennes uppgift, 

eller distriktssköterskans uppgift överhuvudtaget, att prata om detta ämne på hälsocentralen. 

Någon av de intervjuade sköterskorna verkade inte helt säkra på hur de skulle kunna hjälpa den 

patient som bad om hjälp eller var de skulle hänvisa dem som behövde mer hjälp.  

 

“Har vi upptäckt att det är riskbruk och att dom själva vill ta tag i saken - då hänvisar vi dom” Intervju 2 

 

“..nån kommer till också och säger ”jag vill ha hjälp” då, vi har ju inte nån här som kan hjälpa till med det så men 

då kan man ju, då pratar man med doktorn och så kanske man får en remiss eller man blir slussad nån annanstans 

där, liksom, kan hjälpa till med det” Intervju 1 

 

Ett känsloladdat och svårt ämne 

‘Vikten av balansgång och hänsynstagande’ beskriver en upplevelse hos distriktssköterskan om 

hur svårt och känsligt det kan vara att fråga alkoholfrågor, en rädsla att stöta sig med patienten 

och att det kan upplevas som ett skamligt ämne. ‘Sätt att närma sig känsligt ämne’ beskrev att 

distriktssköterskorna upplevde alkoholfrågan lättare om de hade ett annat syfte med frågorna 

exempelvis i ett hälsosamtal. ‘Rädslor i mötet’ beskrev en rädsla att ta upp frågan och även en 

upplevd svårighet då distriktssköterskorna själva har olika erfarenheter till alkohol. 
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Vikten av balansgång och hänsynstagande 

Distriktssköterskorna upplever att det krävs en smidighet och balansgång för att ställa 

alkoholfrågor på rätt sätt, för att inte uppleva en risk att kritisera eller tränga sig på patienten. 

Distriktssköterskor har idag pressade scheman och många patientbesök per dag, vilket kan vara 

en faktor till att om misstanken till överkonsumtion av alkohol inte gås vidare med eller kanske 

inte frågas om alls. Distriktssköterskorna upplever balansgången att fråga svår och känslig, 

särskilt om de befann sig i patientens eget hem. En känsla av att klampa in i en annan människas 

privatliv uppkom hos flera distriktssköterskor. 

 

“I vissa möten passar det in mer och är mer självklart att man frågar men andra gånger kanske man misstänker 

men då kanske man inte, jag menar kommer dom för att lägga om ett sår eller, då kanske man inte behöver fråga om 

alkohol” Intervju 7 

 

”Det är svårare, därför att det är i patientens eget hem och att de också..jag tycker att man är mer utsatt i 

hemsjukvården" Intervju 4 

 

Upplevelsen av att rätt tid och miljö var stor, många distriktssköterskor fick en känsla av att vissa 

patienterna undvek frågan eller upplevde situationen obekväm och skamfylld. De flesta 

distriktssköterskor upplever alkoholfrågor och överkonsumtion av alkohol som något tabubelagt, 

något som upplevs skamfyllt. En distriktssköterska ansåg det lättare att undvika frågan om 

patienten visade en negativ reaktion eller inte fråga alls om, en annan distriktssköterska pratade 

gärna om andra problem än just alkoholproblem. Det framkom även att vissa distriktssköterskor 

upplevde det svårare att hantera och känna sympati för en alkoholist, särskilt då de ofta 

manipulerar och ljuger, och beskrev att det var lättare att känna medlidande för en person som 

fått cancer. 

 

”Jag tror att det fortfarande är lite tabubelagt att prata om alkohol...att det är liksom skämmigt att prata om det.” 

Intervju 11 

 

“Rakt...visa intresse och lyfta frågan precis som vi pratar mat eller motion med samma...samma...inte ha det som 

någon special. Tycker det var knivigare som ganska grön, då kom de här alkoholfrågorna som sista, man tyckte som 

nästan att det var lite skämmigt på nå vis” Intervju 8 
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Sätt att närma sig ett känsligt ämne 

Distriktssköterskor arbetar mycket med hälsosamtal och med patienten i centrum, och där 

beskriver många att det underlättar att ha ett annat syfte i grunden för att ställa alkoholrelaterade 

frågor. Blodtryckskontroller eller samtal kring livsstil var en bra grund där distriktssköterskorna 

hade en mall att utgå ifrån, att beskriva hur alkoholen påverkar kroppen fysiskt. Några 

distriktssköterskor upplevde alkoholfrågorna lättare att samtala om då det var ren fakta de 

diskuterade och inte personliga känslor. 

 

“Kanske nån säger “ det är väl kanske 20 glas i veckan” och då känns det till och med att jag tycker att det är 

lättare att säga, prata om risker: att du är man och man säger ju att 14 glas är riskbruk, då då känns det faktiskt 

mycket lättare för mig”. Intervju 3 

 

Det uppkom även en rädsla att inte våga ställa frågan om alkohol, men att det upplevdes viktigt 

att ställa frågan. En distriktssköterska beskrev det som att man måste vilja hjälpa patienterna för 

att inge förtroende och hjälpa, men att man inte kan hjälpa alla. En annan distriktssköterska 

beskrev det som att det är bättre att fortsätta fråga om man misstänker något än att inte fråga alls.  

 

“Och jag kan inte vinna alla, men jag kan åtminstone påtala att jag ser det här och jag vill gärna hjälpa dig. Jag 

står till förfogande” Intervju 10 

 

Rädslor i mötet 

I Sverige är alkohol tillåtande och vem som helst över 20 år kan köpa och dricka när de vill. 

Flera av distriktssköterskorna beskrev hur alkoholen är socialt accepterad i den svenska kulturen 

och att den är legal, vilket upplevs som en försvårande faktor. Någon distriktsköterska beskrev 

att i Sverige har man mer åsikter om de som inte dricker än de som dricker. Även 

distriktssköterskorna själva dricker alkohol, vilket beskrevs som försvårande och en rädsla för att 

ställa frågor och upplevas som en moralpredikare av patienterna. Svårt att avråda från alkohol då 

de själva inte lever i total nykterhet, vilket skulle underlätta om så var fallet. Deras personliga 

erfarenhet av alkohol spelar också roll i hur svårt eller lätt de upplever att alkoholfrågan är att 

ställa. 
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“Alkohol finns i mitt liv, som det gör hos dom flesta tror jag och då är det kanske svårare att tycka att man har rätt 

att komma och säga nånting” Intervju 5 

 

Att våga ställa frågor om alkohol är inte helt självklart, en rädsla finns att förtroendet som 

patienten känner ska försvagas. Ämnet upplevs känsligt och rädslan att trampa någon på tårna 

uppkommer hos en del, men även att alliansen ska gå förlorad. Tankar och funderingar kring 

alkoholens kraft uppkommer, att alkoholen kan besitta sådan makt att personer är villiga att säga 

upp sin familj och sitt arbete för att kunna fortsätta dricka. Den frågan ställer sig många 

distriktssköterskor, vad är det som gör alkoholen så stark? 

 

“Min nyfikenhet på alkohol är ända sedan jag jobbade i gruvan som företagssköterska i Klimpfjäll, där söps 

oherrans mycket å där jag blev totalt hånad, utskrattad när jag kallade till skyddsmöte där 11 av 14 kom fulla på 

skiftet. Jag tror det var där de starta, att ja fundera på hur..där sitter vi på ett möte, ett skyddskommitémöte som jag 

och skyddsombudet hade kallat ihop. Jag var 25 år så jag var inte så speciellt gammal. Jag har aldrig blivit så 

utskälld någon gång i hela mitt liv..så reste sig alla, det var hela hög..smocken..det var VD:n, det var fogden och det 

var hela skiten som bara reste sig och gick därifrån. Å då vart man..då fundera ja hur starkt är det här, vad står det 

här för? Vilken inverkan, vilken makt! Som alkoholen alltså” Intervju 8 

 

Intresse och förhoppningar om öppenhet 

Det fanns svar i intervjuerna som beskrev ett intresse hos distriktssköterskorna i ämnet 

alkoholrisk- och missbruk och en vilja att lära sig mer hur de ska hantera patienter som de 

misstänker har ett alkoholproblem. Det fanns även en förhoppning hos distriktssköterskorna att 

ämnet alkoholvanor skulle bli mer öppet och normaliserat att prata om.  

 

Förhoppningar om större öppenhet kring alkohol  

Flera distriktssköterskor pratade om att de önskade att det skulle bli en större öppenhet kring 

alkohol, både i samhället och i deras yrkesroll. Det förmedlades en önskan om att de skulle vilja 

normalisera samtalsämnet och att kunna prata lika självklart kring alkoholfrågan som någon 

annan fråga. Flera av de distriktssköterskor som inte kände att de hade tillräckligt mycket 

kunskaper visade ett intresse om att få lära sig mer för att minska deras osäkerhet och okunskap 

om hur de ska ta upp frågan och hur de skulle kunna hjälpa till.  
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Två distriktssköterskor kände att de redan hade kunskaperna som krävdes varav den ena hade fått 

sina kunskaper efter att ha jobbat inom psykiatrin och den andra hade ett stort intresse och på 

eget initiativ hade gått flera olika utbildningar inom bland annat MI - motiverande samtal.  

 

“Men jag tror att de som jobbar med de här frågorna skulle komma ut till vårdcentralen lite nu och då och 

informera, så att vi också vet hur vi ska liksom guida patienterna. Och vad man kan ge för tips själv innan det 

kanske har blivit ett riskdrickande.” Intervju 11 

 

“Det är sånna saker som att fråga om om man röker, fast det är ändå lite känsligare fråga om man dricker men, 

men, jag frågar ju folk om dom tränar eller vad dom äter och så så att, jag vet inte, det borde ju inte vara så 

jättemycket konstigare att fråga om alkohol liksom.” Intervju 1 

 

Samtalet om alkohol viktigt och positivt  

Samtalet är mycket viktigt i distriktssköterskors arbete och att arbeta förebyggande med 

livsstilsfrågor. I det arbetet anser de flesta distriktssköterskor att i deras arbete ingår det att ge 

information om hälsa och även alkoholvanor, samt att ställa frågan om de vill ha hjälp. En del 

anser att då de ställer frågor om alkohol och om patienterna önskar hjälp sår de ett frö i patienten, 

att de kanske väcker en tanke. Men en känsla att vara skyldig och tvingad till att fråga om 

alkohol var även något som någon distriktssköterska upplevde. 

 

“Men man kan väl tänka sig att man kanske har sått ett frö i alla fall om man ställer frågor och informerar om att 

det kan påverka hälsan” Intervju 7 

 

Majoriteten av de distriktssköterskor som blev intervjuade ansåg att alla patienter ska bemötas 

med respekt, en person som har problem med alkohol ska inte bemötas på något annat sätt än 

någon annan. Om distriktssköterskan ställer frågorna öppna och obesvärade, precis som att fråga 

om kost eller motion, upplevde de att de fick ett rakt svar tillbaka. De patienter som bemöttes på 

så sätt, upplevde distriktssköterskorna vara öppna och hjälpsökande. Samtalet, där man lyssnar 

mer än man pratar, upplevdes som mycket viktig. En distriktssköterska berättade om de patienter 

som går i behandling, där man kunde se en positiv utveckling för varje besök då patienten 

avhållit sig från alkohol. Intresset för alkoholfrågor är till stor hjälp för att öka kunskapen och få 

ett större perspektiv kring riskdrickande. 
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“Och lyfter man det precis som man frågar hur man äter, hur man röker, hur man motionerar på samma sätt med 

samma tonläge, med samma intresse och så då är det inga undvikande svar. Det är jag helt fast med, det beror helt 

på hur jag ställer frågorna och mitt förhållningssätt.” Intervju 8 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Huvudfynden i resultatet av vår studie handlar om svårigheterna för distriktssköterskorna när de 

inte har möjligheterna att hjälpa de patienter som har alkoholproblem, det handlar även om att 

det är ett svårt möte, ett känsloladdat ämne och att de inte når fram till patienterna dels på grund 

av att patienterna själva inte vill dels på grund av att distriktssköterskorna själva inte känner att 

de har resurserna för att klara av det alla gånger.  

 

Distriktssköterskorna pratar om svårigheterna med samtalet, hur man kan närma sig det svåra 

ämnet, hoppet om att våga prata mer och svårigheterna när de inte når fram till patienten. 

För att ett samtal ska bli djupare kan det ställa krav på fler delar än bara själva orden som de 

inblandade säger. Psykologiguiden (2016) beskriver begreppet presencing som att genom att vara 

närvarande kan en individ förstå en annan individ. Genom att vara öppen för personen och kunna 

relatera till honom sker ett närvarande.  

Närvaro är något som går att dela upp i där-varo och med-varo. Där-varo innebär att man dels är 

där rent fysiskt men även att man är där för någon annan för att till exempel ge stöd. Med-varo 

betyder att vårdaren ger sin närvaro till en patient och är med patienten med hela sin egen person. 

Med-varo innebär att vårdaren ska stanna kvar med patienten även om vårdaren själv upplever 

egna obekväma känslor och brottas med känslor om att inte kunna hjälpa eller inte ha kunskap 

(Fredriksson, 2011). Det går att koppla ihop med vår studies resultat som visade att 

distriktssköterskorna upplevde att det var ett svårt ämne och att de uppfattades inte alla gånger 

kunna ha med-varo och stanna kvar i det obekväma. En känsla av att inte kunna hjälpa till kunde 

få distriktssköterskorna att känna sig mindre närvarande i mötet.  

 

En del i mötet som några distriktssköterskor kunde uppfatta som besvärligt var tankar om deras 

egna alkoholvanor och deras rätt att då ta upp frågan. Det är något som kan ses som en befogad 

obekväm känsla eftersom sjuksköterskor inte är en yrkesgrupp som är befriade från att själva ha 
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alkoholberoende. I en studie av Kunyk (2015) undersöktes sjuksköterskors alkohol- och 

drogmissbruk med ett frågeformulär och resultatet visade att bland de 4046 deltagande 

sjuksköterskorna var 121 (3%) substansberoende och generellt visade resultatet att förekomsten 

av substansberoende var densamma som i den allmänna befolkningen. Lock et al. (2002) tar upp 

i en kvalitativ intervjustudie att distriktssköterskor upplevde en större acceptans till ett ökat 

drickande bland patienterna när de själva drack och njöt av alkohol. En distriktssköterska i den 

studien beskrev det som att hon behövde tänka på sin egen alkoholkonsumtion, hon drack gärna 

ett glas vin per dag och frågade sig varför hon inte lyssnade på sina egna råd. Det var något som 

även dök upp i vårt resultat, att distriktssköterskorna upplevde en svårighet att arbeta preventivt i 

alkoholfrågor då de själva gärna njöt av ett glas vin mitt i veckan. Kanske handlar det om skuld 

och skam hos distriktssköterskorna själva likväl som hos patienterna som de möter.  

 

I vår studie framkom det att många av distriktssköterskor önskade mer utbildning i samtalet 

kring alkohol. Det är även något som framkom i en studie av Nilsen et al. (2011) som följde ett 

projekt där staten hade en strävan att införa det så kallade riskbruksprojektet på hälsocentraler i 

Sverige under åren 2004-2010. Alkoholfrågorna lyftes fram på hälsocentralerna under den här 

tiden och sjuksköterskorna fick en betydande roll. Studien visade att de sjuksköterskor som fick 

utbildning och träning i samtalsteknik upplevde att de blev mer motiverade att ta en större roll i 

det alkoholpreventiva arbetet. De distriktssköterskor i vår studie som hade mest utbildning inom 

alkoholpreventivt arbete var också de som utstrålade mest motivation så kunskap och motivation 

går nog hand i hand.   

 

I en intervjustudie av Vandermause (2007) blev 23 primärvårdssköterskor intervjuade angående 

alkoholberoende patienter och sjuksköterskornas upplevelser av dessa patientmöten och 

resultatet påminner delvis om vår studies resultat. I likheterna mellan resultaten kan nämnas 

sjuksköterskor som var tveksamma till att klassa alkoholfrågan som ett problem förrän det blev 

tydligt och allvarligt, att alkoholen var problematiskt att ta upp eftersom sjuksköterskorna själva 

drack ibland och vikten av att fråga vid rätt tillfälle och på rätt sätt. Den distriktssköterska i vår 

studie som hade mest erfarenhet av att arbeta med alkoholberoende patienter var också den 

sjuksköterska som tydligast hävdade att frågan skulle tas upp precis som vilken fråga som helst 

och hon hade inga tankar på att det var obekvämt att fråga längre, kanske handlar det mycket om 
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att bli trygg i sig själv och fråga ofta tills det inte längre blir tabubelagt att fråga. Skillnaderna 

mellan studierna var att de medverkande i Valdermause studie i motsats till vår inte tog upp 

tidsbristen som en stor försvårande faktor för att kunna ta upp ämnet. Kanske handlar tidsbristen 

i vår studie egentligen om något djupare men att det tas upp som en enkel förklaring för att inte 

behöva gå in på det svåra och känsliga ämnet.  Att ämnet alkoholvanor är ett känsligt ämne att ta 

upp visar även studien av Gilje Lid och Malteru (2012) där en av de intervjuade läkarna 

berättade att hon försiktigt försökte glida in på ämnet genom att prata om något annat som var 

relaterande. Flertalet läkare kunde lättare tala om risker med alkohol när det gällde en patient 

med till exempel högt blodtryck, precis på samma sätt som flertalet av distriktssköterskorna i vår 

studie tog upp. Resultatet i vår studie visar att kunna tala om något praktiskt och konkret är en 

underlättande faktor för sjuksköterskan i mötet med en alkoholberoende patient och det kan 

tolkas som att distriktssköterskorna kände sig mer avslappnade med den vinklingen på samtalet.  

 

En studie av Lee och Wang (2002) studerade huruvida 167 medverkande primärvårdssköterskor 

upplevde yrkesmässig stress och resultatet visade att de största faktorerna till stress var det 

personliga ansvaret och arbetsbelastningen. Ingen av distriktssköterskorna i vår intervjustudie 

pratade uttryckligen om ordet ‘stress’ men mycket av resultatet går att beskrivas som en form av 

stress; en inre stress kring att inte ha kunskaperna eller säkerheten om att prata om frågan och en 

yttre stress kring att inte ha tiden och utrymmet att prata. Att känna sig osäker och inte ha 

tillräckliga kunskaper kring frågan alkohol gäller inte bara sjuksköterskor inom primärvården 

utan även sjuksköterskor inom psykiatrin, visar resultatet av en svensk intervjustudie av Wadell 

och Skärsäter (2007) som intervjuat sjuksköterskor inom slutenvårdspsykiatrin angående deras 

upplevelser av att vårda patienter med alkoholberoende och depression. Sjuksköterskorna 

berättar där, i liket med distriktssköterskorna i vår studie, att de inte känner att de har rätt 

utbildning för att ställa frågor om alkoholvanor och att de inte vill ställa frågan för rädslor att 

göra patienterna upprörda och att den vårdande relationen då skulle äventyras. Även om vården 

på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning inte går att jämställas med den öppna primärvården är det 

ändå intressant att upplevelserna hos de sjuksköterskor som arbetar på så olika arbetsplatser är så 

pass lika varandra och det talar för att utbildning om samtal kring alkohol och beroende för 

sjuksköterskor verkar behövas inom många delar av hälso- och sjukvården.  
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I Joyce Travelbee’s teori om omvårdnadens mellanmänskliga aspekter skriver hon att det är 

viktigt att förstå det som sker mellan patienten och vårdaren, interaktionen dem emellan. 

Travelbee menar att det är sjuksköterskans ansvar att en relation upprättas men att det sedan 

måste vara en ömsesidighet och att det kommer vara så att även sjuksköterskan har behov som 

hon tar hänsyn till i relationen med en patient (Kirkevold, 2000). Det stämmer överens med 

studiens resultat om att distriktssköterskorna inte kände att de kunde, ville eller fick hjälpa till, en 

mellanmänsklig relation hade i många fall inte lyckats uppnås. Travelbee har identifierat fem 

olika faser som gås igenom och det är först ‘Det första mötet’ där parterna är obekanta med 

varandra och många gånger har generaliserade uppfattningar och förväntningar på den de möter. 

Den andra fasen är ‘Framväxt av identiteter’ som växer fram efterhand som både sjuksköterskan 

och patientens personligheter kommer fram (Kirkevold, 2000). Utifrån vårt resultat kan man 

diskutera att distriktssköterskan många gånger aldrig kom förbi stadiet med ‘Det första mötet’ 

utan det var ofta korta ytliga möten och en svårighet både för distriktssköterskan och för 

patienten att få en relation och komma bortom de stereotypa rollerna. Distriktssköterskorna 

upplevde många gånger att patienterna inte själva ville ha hjälp, och att de tackade nej eller 

förnekade att problem fanns när distriktssköterskan ville erbjuda sin hjälp. Det kan utifrån 

Travelbees teori kopplas ihop med att de inte då nått det steget att patienterna kände att det fanns 

någon nära kontakt mellan patient och sjuksköterska. Men utifrån resultatet fick vi även fram att 

vissa distriktssköterskor upplevde att de sår ett frö hos patienten då de samtalar om riskerna med 

överkonsumtion av alkohol, även då patienterna förnekade en överkonsumtion eller inte önskade 

någon hjälp. På liknande sätt som det vi fått fram i resultatet beskriver Brobeck et al. (2011) att 

genom att beskriva alkoholens skadliga effekter även när en patient inte är intresserad av en 

förändring kan det ändå vara ett första steg i rätt riktning genom att patienten får kunskap om 

ämnet.  

 

Det faktum att distriktssköterskan är pressad att ha snabba besök gjorde att många frivilligt eller 

ofrivilligt stannade kvar i det första stadiet, gjorde bara det hon skulle enligt sin roll som 

“distriktssköterska” och någon mellanmänsklig relation kunde därför sällan uppnås. Det går att 

diskutera om man ska kräva att distriktssköterskan ska ta upp alkoholfrågan som är en känslig 

fråga som kanske kräver att någon ytterligare fas ur interaktionen nås, (steg tre till fem på 

Travelbees interaktionslista är ‘Empati’, ‘Sympati’ och ‘Ömsesidig förståelse och kontakt’) eller 
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om hon gör rätt i att stanna i första fasen, och vi har inte kommit fram till något slutgiltigt svar på 

den diskussionsfrågan. Givetvis kan vi inte förneka att distriktssköterskorna många gånger säkert 

känner empati även för patienter de inte får en djupare kontakt med men resultatet visar ändå på 

att fasen ‘Sympati’ där sköterskan ska känna medkänsla och ta del av patientens lidande med 

hjälp av en upplevd närhet till patienten inte alltid kunnat uppnås. Däremot har 

distriktssköterskorna många gånger försökt att hitta sätt att närma sig ämnet med de patienter de 

mött samt uttryckt ett intresse och en vilja att lära sig mer om alkohol och hur de ska bemöta 

detta. 

En tanke som går att diskutera är om distriktssköterskornas egna erfarenheter av alkoholmissbruk 

inom till exempel den egna familjen eller i dess närhet påverkar förmågan till att känna empati 

och sympati. Några av de vi intervjuade påpekade att egna erfarenheter kan påverka hur svårt 

man tycker det är att ta upp frågan. Travelbee (2007) menar att både empati och sympati kräver 

en öppenhet kring det som sker och att man ska använda sina egna tidigare upplevelser och sin 

bakgrund för att förstå vad den andra känner och upplever och hon skriver att sympati betyder att 

en sjuksköterska verkligen vill hjälpa till, inte bara för att det är hennes jobb utan för att hon 

verkligen drivs av sitt medlidande. Kanske kan patienter med alkoholberoende vara svårare att 

känna sympati för om man som distriktssköterska själv har negativa erfarenheter av det. 

 

Travelbee (2007) skriver också om vikten av kommunikation hos sjuksköterskan och att olika 

kommunikationstekniker kan användas som hjälp för sjuksköterskan när hon vill uppnå något 

särskilt med sitt samtal. En faktor som kan göra att kommunikationen sviktar är när den sjuka 

inte uppfattas som en individ och när sjuksköterskan har en standardiserad och stereotyp 

uppfattning om en person. Några distriktssköterskor i vår studie önskade få mer verktyg om hur 

de skulle kunna tala om alkoholfrågan med sina patienter och även den vetenskapliga forskning 

vi hittat tyder på att mer utbildning är välkommen.  

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskors upplevelser av möten med patienter med 

misstänkt eller konstaterat alkoholberoende, intervjuer och ljudupptagning valdes som 

datainsamlingsmetod. Materialet har analyserats med kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman 

och Graneheim Hällgren (2012), och de beskriver att det är viktigt att som författare reflektera 
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över trovärdigheten och kvalitén av studiens resultat samt att utvärdera de moment i processen 

som leder fram till ett resultat.  

 

Vi upplevde stor svårighet i att få svar av de verksamhetschefer vi kontaktade och vi fick 

återupprepa kontakt både via mail och per telefon samt utöka vårt upptagningsområde. Minst 70 

verksamhetschefer kontaktades men vi fick endast svar av en tredjedel av dem. De flesta svarade 

att tid och möjlighet inte fanns, men de verksamhetschefer som godkände medverkan i studien 

vidarebefordrade kontakten till sina distriktssköterskor. Det vidare arbetet med att därefter samla 

in deltagarna har sett olika ut, en del har varit direktförmedlade via chefen och en del har 

personligen kontaktats av intervjuarna, alla med det gemensamt att studien godkänts av 

verksamhetscheferna först. De distriktssköterskor vi fick kontakt med upplevdes ha olika stort 

intresse av ämnet vilket vi ser som något positivt då olika erfarenheter och olika uppfattningar 

gav en större bredd på resultatet. Distriktssköterskorna arbetade på olika arbetsplatser med olika 

inriktningar samt i olika delar av Sverige, vilket vi också såg som positivt för en bredare bild av 

deras upplevelser. Av de vi intervjuade var det totalt 11 kvinnor, vi hade önskat att även män 

hade deltagit, men vi tror inte att det påverkar trovärdigheten i vår studie.  

 

Ingen av oss författare hade tidigare intervjuat, vilket medfört en viss osäkerhet i 

intervjusituationerna. Men vi upplever ändå att intervjuerna har gått enligt planeringen och vi har 

även stöttat varandra efter varje intervju genomförts. Intervjuerna utfördes i ett avskilt rum på 

deras arbetsplats och under deras arbetstid, som distriktssköterskorna själva valt. Innehållsrika 

intervjuer kan nås om informanten under intervjun känner sig bekväm med miljön (Beck & Polit, 

2013). Att distriktssköterskorna själva fick välja lokal ser författarna som en styrka. Intervjun 

gjordes med ljudupptagning och intervjun blev i början något stel, men under tidens gång blev 

både informant och intervjuare mer avslappnade. Det är lättare för informanterna att dela med sig 

av sina erfarenheter om de är avslappnade och känner att de kan lita på intervjuaren (Beck & 

Polit, 2013). 

 

Vid inledningen av arbetet hade vi inte insett att intervju som datainsamlingsmetod skulle vara så 

tidskrävande. Vi transkriberade ljudupptagningarna i mycket nära anslutning till intervjun för att 

lättare minnas deltagarnas kroppsspråk och uttryck som skett under intervjun. Vi delade upp 
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transkriberingen jämnt fördelat mellan varandra, samt lyssnade på varandras intervjuer för att få 

en bättre förståelse.  

Tillsammans har vi lagt ner mycket tid på analysarbetet och fört en diskussion mellan varandra 

för att få en så korrekt tolkning som möjligt. Enligt Lundman och Graneheim Hällgren (2012) 

stärks trovärdigheten för studien om bägge författarna analyserar materialet. Under 

analysprocessen blev vi uppmärksammade om att vissa frågor vi ställt inte svarade mot vårt 

syfte. Exempelvis frågan om hur länge de varit utbildade sjuksköterskor, vilket inte har något 

med syftet att göra då det är distriktssköterskor som är de vi är intresserade av. Vi har även tagit 

hjälp av vår handledare under analysprocessen som kommit med feedback på det vi funnit i 

materialet. I vårt resultat har vi tagit med citat av distriktssköterskorna för att förtydliga deras 

upplevelse, samt för att öka trovärdigheten för studien (Beck & Polit, 2013). Vi har varit 

medvetna om att vår egen förförståelse kan ha haft en viss betydelse på resultatet. Då vi har olika 

arbetslivserfarenheter kan vi även uppleva resultatet på olika sätt, därför har vi fört en diskussion 

mellan varandra genom hela arbetet (Henriksson & Billhult, 2012). 

 

Studien omfattar elva intervjuer med distriktssköterskor med varierad intervjutid från som minst 

11 minuter och som mest 35 minuter. Vi anser att den information vi fick av dessa intervjuer var 

mycket matnyttig och innehållsrik och enligt Sandelowski (1995) kan även ett litet antal 

intervjuer bidra med resultat som är trovärdigt om datamängden är tillräckligt stor. 

 

Risken vi såg innan intervjustudien var att en intervjuperson skulle kunna berätta så ingående om 

någon patient att informationen gör att patienten kunde identifieras, eller i motsats att 

intervjupersonens egen identitet avslöjas genom intervjun. Denna risk med avslöjandet av 

patienters identitet har vi inte upplevt under intervjun och har undvikit det genom att inte fråga 

vidare i specifika patientärenden, om något hade kommit fram så hade vi då valt att inte ta med 

det i transkriberingen. Intervjupersonens identitet har vi undvikit att avslöja med hjälp av 

kodning av transkribering och genom att inte ta upp i intervjun på vilken arbetsplats de arbetade. 

Nyttan med studien ansåg vi vara att de intervjuade sjuksköterskorna fick en egen reflektion 

kring ämnet och att det i sin tur även kunde spridas till övriga sjuksköterskor, dels på deras 

arbetsplats och för övriga distriktssköterskor som får läsa studien. 
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SLUTSATS 

Distriktssköterskan ska arbeta hälsofrämjande och individanpassat tillsammans med andra 

yrkeskategorier för att hjälpa patienten att nå sina hälsomål. I vår studie framkom det att 

distriktssköterskorna upplevde svårigheter i att hjälpa patienter med alkoholproblem, då det är ett 

känsligt och tabubelagt ämne att prata om och känslor som skam kunde även uppkomma. Ett 

viktigt verktyg för distriktssköterskor är just samtalet, vilket kan vara något att få mer utbildning 

i för att bli mer trygg och kunna bemöta olika patienter med alkoholproblem.  

 

På en del av de hälsocentraler som ingick i vår studie fanns det ingen rutin att samtala om 

alkohol eller svag kunskap i hur de skulle gå vidare om en överkonsumtion framkom. För att 

distriktssköterskan ska kunna arbeta hälsofrämjande är det av stor vikt att precis så som när de 

samtalar kring rökning och dess påverkan också finns en rutin och tydliga riktlinjer att följa för 

att samtala om alkohol för distriktssköterskorna.  

 

Vi tror att för att förbättra bemötandet kring alkohol bör allmänna rutiner kring alkohol arbetas 

fram på klinikerna och en ökad utbildning i ämnet skulle kunna underlätta för 

distriktssköterskorna att arbeta hälsofrämjande. Mer kunskap inom specialistutbildningen till 

distriktssköterska är en aspekt men även ett utvecklingsarbete med handledning mellan erfarna 

sjuksköterskor inom beroendevård och mindre erfarna distriktssköterskor skulle kunna upprättas 

för att stärka arbetet. Vidare tror vi att ett större samarbete mellan primärvård och psykiatri 

skulle underlätta för både distriktssköterskor och klinikerna men även för patienterna.  

Något vi skulle vilja vidare med i forskningen är att se hur patienter med alkoholproblem ser på 

bemötandet hos distriktssköterskor. Upplever de bemötandet på samma sätt som 

distriktssköterskorna?  
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Bilaga 1. 

 

Umeå universitet 
Institutionen för omvårdnad 

 
15-10-27 

 

Information till verksamhetschefen på berörd hälsocentral. 
Vi, Ida Salmi och Petra Sjölund, vill med detta brev informera om en studie vi vill genomföra 

vid er enhet. Vi önskar få intervjua distriktssköterskor på er hälsocentral. 
 

Studien är en kvalitativ intervjustudie och dess syfte är att beskriva distriktssköterskors 

upplevelser i bemötandet av patienter med konstaterade eller misstänkta 

alkoholmissbruksproblem. 

Projektet avser att ge ökad kunskap om hur distriktssköterskor tänker kring bemötande av 

patienter med alkoholberoende och alkoholmissbruksproblem och i förlängningen hoppas vi 

studien kan leda till förbättringar i bemötande av denna patientgrupp. 
 

De sjuksköterskor som är intresserade av att delta kommer att få ge ett skriftligt samtycke till 

oss. 

Intervjuerna kommer att ske individuellt med bara författaren av studien och intervjupersonen 

närvarande och tidsåtgången kommer att vara ungefär 30 minuter per intervju. Intervjuerna kan 

komma att hållas på er arbetsplats och de beräknas att hållas någon gång mellan veckorna 48-51. 
 

Alla intervjuer kommer att spelas in och sedan transkriberas och analyseras av författaren. All 

information kommer att avidentifieras och ges koder så att det inte går att koppla till en enskild 

person. Allt inspelat och utskrivet material kommer bara att finnas tillgängligt för författaren och 

handledare från Umeå Universitet. 
 

Om Ni önskar mer information kring studien så vänligen kontakta oss. 
Vi bifogar en förfrågan om medverkan till distriktssköterskorna vid er enhet som vi hoppas få er 

hjälp med att lämna ut om Ni godkänner deras medverkan. 

För genomförandet av studien ansvarar: 

 
 

I Stockholm:       I Örnsköldsvik: 
Specialistsjuksköterskestudent    Specialistsjuksköterskestudent 

Ida Salmi Leg. Sjuksköterska     Petra Sjölund Leg. Sjuksköterska 
Tfn: 073-8466335      Tfn: 070-8366681 

idsa0001@student.umu.se     petra.sjolund@gmail.com 
 

Handledare: 

Mats Lundström – Universitetslektor 
Tfn: 090- 786 98 57 
mats.o.lundstrom@umu.se 



 
 

 

Umeå universitet 
Institutionen för omvårdnad 

 
15-10-27 

 

Tillstånd att genomföra studien ges av: 
 

 

 
 

Verksamhetschef ….............................................................................................. 
 

Ort och datum …................................................................................................. 
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Umeå universitet 
Institutionen för omvårdnad 

 
15-10-27 

 

Informationsbrev – Förfrågan om medverkan i intervjustudie 
 

Vi är två legitimerade sjuksköterskor som studerar specialistsjuksköterskeprogrammet med 

inriktning psykiatri och ska nu påbörja en magisteruppsats. 
 

Syftet med vår intervjustudie är att beskriva distriktssköterskors upplevelser i bemötandet av 

patienter med misstänkt eller konstaterad alkoholproblematik och vi hoppas att detta projekt 

ska leda till ökad kunskap kring hur ni som primärvårdssjuksköterskor tänker kring bemötandet 

av missbrukande patienter och att ni i intervjuerna får berätta om era erfarenheter och tankar 

kring detta möte. 
 

Intervjuerna kommer att ske individuellt med bara författaren av studien och intervjupersonen 

närvarande och tidsåtgången kommer att vara ungefär 30 minuter per intervju. Intervjuerna 

kommer att hållas på utvald lämplig plats på till exempel Er arbetsplats och de planeras att vara 

någon gång mellan veckorna 48-51. 
 

Alla intervjuer kommer att spelas in och sedan transkriberas och analyseras av oss. All 

information  kommer att avidentifieras med hjälp av koder så att det inte går att koppla till en 

enskild person och allt inspelat och avskrivet material kommer bara att finnas tillgängligt för 

författaren och handledare från Umeå Universitet. 
 

All medverkan i projektet är frivillig och Du kan när som helst välja att avbryta din medverkan, 

utan att behöva ange orsak. 
 

Om du bestämmer Dig för att delta, lämna då samtyckesbilagan till verksamhetsansvarig. Vi 

kommer därefter att komma överens om tid och plats för intervjun. 
Vid frågar får Du gärna kontakta någon av oss, beroende på var du bor. Ida finns i 

Stockholmsområdet och Petra finns i Örnsköldsvik. 
Med vänliga hälsningar 
 

Specialistsjuksköterskestudent    Specialistsjuksköterskestudent 
Ida Salmi Leg. Sjuksköterska    Petra Sjölund Leg. Sjuksköterska 
Tfn: 073-8466335      Tfn:070-8366681 
idsa0001@student.umu.se     petra.sjolund@gmail.com 
 

Handledare: 

Mats Lundström – Universitetslektor 
Tfn: 090- 786 98 57 
mats.o.lundstrom@umu.se 



 
 

 
 

Umeå universitet 
Institutionen för omvårdnad 

 

15-10-27 

 

Skriftligt samtycke till deltagande i studie 
 

Distriktssköterskors upplevelser av att bemöta patienter med misstänkt eller 

konstaterat alkoholberoende. 
 

Jag har tagit del av muntligt och skriftligt information kring den studie vars syfte är att beskriva 

distriktssköterskors upplevelser i bemötandet av patienter med misstänkt eller konstaterad 

alkoholproblematik/beroende. Vidare har jag fått information om att deltagandet är frivilligt, att 

jag när som helst har rätt att avbryta deltagandet utan krav på att motivera det samt att jag inte 

kommer kunna identifieras i det färdiga resultatet. Jag samtycker till att intervjun spelas in och är 

införstådd med att materialet kommer att behandlas konfidentiellt. Endast intervjuaren och 

handledaren kommer ta del av materialet. Jag lämnar samtycke till att resultatet av analyserade 

intervjuer kommer att publiceras i ett examensarbete. 
 

Genom att underteckna detta formulär avsäger jag mig inte några av de lagliga rättigheter jag har 

som deltagare i en forskningsstudie. 
 

Jag samtycker till att delta i denna studie. 
 

………………………………………… 

Underskrift 
 

………………………………………     ……....………………………….... 
Namnförtydligande    Ort och datum 
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Intervjufrågor 
 

Din ålder? 
Hur länge har du varit sjuksköterska och när gick du utbildningen till DSK? 
Arbetet här hur länge? 
 

Beskriv först dina erfarenheter att möta patienter här (eller på hembesök) som har 

alkoholproblem? Kan du berätta om någon specifik situation eller händelse? 
 

I ditt arbete här på hälsocentralen, händer det att du misstänker att patienter har 

alkoholmissbruk? Berätta vad som brukar göra dig misstänksam, ge exempel. 
 

Vågar du alltid fråga om en patients alkoholvanor? Hur känns det för dig att ställa frågorna? 

Finns det svårigheter i det? Beskriv gärna exempel.   
 

Om du tycker att det är ett svårt ämne att prata om, kan du beskriva vad som gör det svårt. 
 

Tror du att kollegor bland DSK har svårt att fråga om detta och i så fall varför? 
 

Svarar  patienterna på frågorna eller upplever du att de inte vill svara/undviker frågan? 
 

Uppfattar du att patienterna vill prata om det eller är det svårt för dom? 

Hur kommer det sig, tror du? 
 

Hur tänker du att man ska bemöta den här frågan och de här patienterna?  
 

Anser du att du får bra handledning/utbildning kring detta ämne? 
  

Använder ni AUDIT på mottagningen? Har ni några riktlinjer? 

 

 

 


