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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Årligen går globalt sett över tre miljoner människor bort i sviterna av sjukdomar relaterade 

till överkonsumtion av alkohol. I Sverige lever fler än 300 000 personer med någon form 

av alkoholberoende. Dessa personer förekommer inom hälso- och sjukvården i allt större 

utsträckning och för att sjuksköterskors omvårdnadsarbete ska förbli personcentrerat i 

deras möte fordras en förståelse för de svårigheter alkoholberoende personer ställs inför 

vid kontakt med vården. 

Syfte 

Syftet var att belysa upplevelser hos patienter med alkoholberoende i deras möten med 

hälso- och sjukvårdspersonal.  

Metod 

Icke-systematisk litteraturöversikt valdes som metod bestående av fjorton kvalitativa 

vetenskapliga artiklar. Data samlades in medelst sökningar i databaserna CINAHL 

complete, PsycINFO samt PubMed. Utvalda artiklar genomgick kvalitetsgranskning och 

sammanställdes därefter i en matris. Data analyserades genom integrerad analys. 

 

Resultat 

Analysen gav upphov till två huvudkategorier: stigma och utebliven vård. Upplevelser av 

stigmatisering kring alkoholberoende som sjukdom gav upphov till vårdlidande. 

Ouppfyllda vårdbehov i form av utebliven omvårdnad, utebliven medicinsk hjälp, och illa 

bemötande från vårdpersonal föranledde ett ökat lidande.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskor och annan hälso- och sjukvårdspersonal behöver ökade kunskaper om hur 

bristande bemötande och negativa attityder inom hälso- och sjukvården kan föranleda ett 

ökat vårdlidande hos personer med alkoholberoende.  
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ABSTRACT 

 

Background 

Globally 3 million people die every year from diseases related to overconsumption of 

alcohol. In Sweden over 300 000 suffer from some form of alcohol addiction. These people 

are frequent visitors in the healthcare community and in growing numbers. For nurses to 

manage a person-centered care for these patients an understanding of their innate suffering 

and the difficulties surrounding their healthcare relationships need to be addressed.  

Aim 

The aim was to enlighten the experiences of patients with alcohol addiction in their 

encounters with the healthcare community.  

 

Method 

General review based on 14 qualitative scientific articles obtained from academic 

databases CINAHL complete, PsycINFO and PubMed. Chosen articles were selected 

through a qualitative review and compiled into a matrix. Analysis of data was performed 

using an integrated method.  

 

Results 

Two main categories emerged: stigma and non-care, each with underlying subcategories. 

Experiences of stigma related to alcohol addiction as a medical diagnosis could be seen as 

having a direct effect on suffering caused by care. Insufficient care in form of non-care, 

loss of medical aid, and poor treatment in healthcare encounters resulted in additional 

suffering. 

 

Conclusion  

Nurses and other healthcare personnel need to reach a greater understanding of the 

suffering effects of stigma related to alcohol addiction and its effect on these patients and 

their desire and ability to seek medical care. By doing so relieving unnecessary suffering 

and enabling a person-centered and secure care for these patients in their strive toward 

health when facing alcohol addiction.     
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INLEDNING  

Alkoholberoende är ett utbrett samhällsproblem i Sverige. Enligt rapporter från 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) från år 2019 uppskattas 318 

000 i hela landet personer lida av alkoholberoende (CAN, 2019). Författarna till denna 

litteraturöversikt ser att detta kan utgöra ett problem som ställer stora krav på vårt 

bemötande och våra kunskaper i den framtida rollen som sjuksköterskor i mötet med denna 

patientgrupp. Utöver detta har inspiration för litteraturöversikten även uppkommit till följd 

av personliga erfarenheter som anhöriga till personer med alkoholberoende, och det vi har 

fått uppleva i första hand av dessa personers möten med hälso- och sjukvården. Vi går 

således in i ämnet med en förförståelse som driver oss framåt i vår forskningsinsats. 

 

BAKGRUND 

Alkoholmissbruk 

Varje år dör tre miljoner människor till följd av skadligt användande av alkohol, vilket står 

för 5,3 procent av alla dödsfall globalt sett. I det yngre samhällsskiktet i åldersgruppen 20–

39 år står alkohol för 13,5 procent av alla dödsfall. Sett till global sjukdomsbörda mätt i 

DALY’s (Disability-adjusted life years) står skadligt bruk av alkohol för 5,1 procent av 

den totala siffran och utgör orsaksfaktor i mer än 200 sjukdomar. Likväl kan många 

mentala- och beteendemässiga syndrom och skador kopplas till alkohol 

(Världshälsoorganisationen [WHO], 2018).  

I litteraturen om alkoholmissbruk talas om “riskabelt bruk” av alkohol som ett diffust 

avgränsat socialt syndrom som innefattar de svårigheter att hantera vardagsliv och tillvaro 

som överdriven alkoholkonsumtion under en begränsad tid kan orsaka (Skärsäter, 2014). 

I dagligt tal används begreppet alkoholmissbruk men i WHO diagnoskriterier för 

sjukdomar ICD-10 benämns det substansbrukssyndrom – alkohol. Substansbrukssyndrom 

– alkohol definieras enligt två olika underkategorier: antingen riskbruk eller beroende 

(WHO, 2019). 

 

Riskbruk - alkohol  

Föreligger ett riskbruk kännetecknas det av att det finns bevis för att personens bruk av 

alkohol har föranlett fysiskt och psykologiskt lidande som tydligt kan identifieras och 

kopplas till riskbruket av alkohol. Vidare ska mönstret för alkoholriskbruket ska ha 

uppträtt i minst en månad eller upprepade gånger inom en årsperiod (WHO, 2019).  

 

Alkoholberoende  

Den som har ett alkoholberoende definieras i ICD-10 som någon vars sjukdomsbild 

innefattar tre av sex följande kriterier: 1) personen längtar starkt efter alkohol, 2) personen 

upplever kontrollförlust rörande reglering intaget, 3) personen använder alkohol trots dess 

skadliga påverkan på kropp och psyke, 4) personen försummar sina förpliktelser och 

övriga aktiviteter för att inta alkohol, 5) personen utvecklar tolerans mot alkohol och 

kräver större mängder än tidigare samt 6) personen upplever abstinenssymtomen listade i 

föregående stycke. Alkoholberoende är en folksjukdom med bred utsträckning i samhället 

och personer som utvecklar alkoholberoende förekommer i alla samhällsskikt och alla 

etniciteter (WHO, 2019). 

Var skillnaden går mellan ett riskabelt alkoholbruk och ett alkoholberoende har historiskt 

varit svårt för forskare och vårdpersonal att särskilja.  
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Till följd av detta har exempelvis American Psychological Associations diagnosmanual 

DSM-IV infogat kriterierna för riskbruk under samma diagnos som alkoholberoende i den 

nya upplagan DSM-V (Franck, 2019). Det är således tydligare i dagsläget att vad som i 

folkmun kallas för riskbruk enligt forskarvärlden rör en mildare form av sjukdomen 

alkoholberoende. Då begreppen dock saknar enig definition inom forskningslitteraturen 

används för denna uppsats begreppet “alkoholberoende” synonymt med begreppen 

“alkoholriskbruk”, och “alkoholmissbruk”. 

Prevention/screening  

I Svensk Sjuksköterske Förenings rapport (SSF, 2010) sammanställs rekommendationer 

kring alkohol från flera aktörer inom vården, där bland annat Svenska läkaresällskapet 

påtalar att all sjukvårdspersonal har ett stort ansvar gällande att informera och utbilda 

patienter om hur alkoholbruk kan inverka på hälsan och anser vidare att frågan om alkohol 

bör uppmärksammas i vårdmötet med patienten. Samma rapport producerad av SSF 

framhärdar vikten av att sjuksköterskor vågar fråga patienter om deras alkoholvanor. Enligt 

den ligger det i sjuksköterskans ansvarsområde att våga screena patienter för skadligt 

alkoholbruk och en tillförlitlig metod för denna screening är AUDIT-C. AUDIT-C är ett 

frågeformulär utvecklat av WHO och har visats sig ha stark evidens för att med 

träffsäkerhet kunna identifiera alkoholberoende hos personer som besvarar det (Higgins-

Biddle & Babor, 2018).  

Fysiska negativa hälsoeffekter 

De fysiska negativa hälsoeffekter som kan ses vid en beroendesjukdom innefattar en tydlig 

abstinensreaktion vid upphörandet av alkoholintag som kännetecknas av tremor, 

svettningar, illamående, kräkningar, högt blodtryck, takykardi, psykomotorisk agitation, 

huvudvärk, sömnlöshet, allmän svaghet, övergående visuella, taktila, auditoriska 

hallucinationer och krampanfall (WHO, 2016). I ICD-10 finns inga mängder alkohol 

angivna som diagnostiskt kriterium, det är den fysiska och psykiska symtombilden som 

avgör vem som har ett alkoholberoende (WHO, 2019). 

Raymond (2010) poängtera att beroende av alkohol, liksom andra droger, såsom 

amfetamin, kokain och heroin, är en sjukdom som förändrar hjärnans funktion. Dessa 

förändringar är kanske inte uppenbara eller alltid trovärdiga för den icke-kliniskt arbetande 

eller de arbetande utanför psykiatrin, men likt sjukdomar i kroppens organ exempekvis 

pankreas, lever och hjärta kan även hjärnans funktioner skadas. 

En individuellt fokuserad studie genomförd i Brasilien av en man diagnostiserad med 

Wernicke-Korsakow’s Syndrome [WKS] – en av de allvarligaste sjukdomskonsekvenserna 

till följd av alkohol – belyser några av alkoholens negativa effekter på den fysiska hälsan. 

Kronisk förvirring, nedsatt minne, nedsatt kognitiv förmåga, osäker gångförmåga med risk 

för fall, blödningsrisk med fler. Vidare visade den generella bristen på egenvård, dålig 

kosthållning, trötthet och nedsatt verbal kommunikation hur symtomen följaktligen ledde 

till psykiska och psykosociala begränsningar och svårigheter (Rocha Guimarães et al., 

2019).  

 

Stigma 

 

Med senare års paradigmskifte inom hälso- och sjukvården har förändringar inom området 

alkoholberoende lett till utvecklingen av ett mer medicinskt perspektiv gällande synen på 

diagnosen (Williamson, 2012).   
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Detta i hopp om att bryta det stigma som under lång tid haft ett starkt grepp kring dessa 

patienter. Trots det har än idag negativa sociala attityder gentemot denna grupp en stark 

inverkan, där alkoholberoende (liksom andra beroendesjukdomar) är bland de tyngst 

belastade med det sociala stigmat (Williamson, 2012). Williamson (2012) beskriver i sin 

uppsatsanalys om stigmatisering vid alkoholberoende att många personer som lider av 

alkoholberoende upplever rädsla för att söka behandling på grund av risken för att utstå 

negativa sociala följder på bland annat arbetsplatsen eller bland grannar. 

De allvarliga konsekvenser för den enskildes hälsa och välbefinnande som stigmat kring 

alkoholberoende utgör förblir en bakomliggande orsak till vårdlidande för personer med 

alkoholberoende.  Med stigma menas en oönskad social stämpel förknippad med lidande, 

skam och minskad självkänsla (Williamsson, 2012). Detta försvårar för dem att få rätt 

hjälp bland annat till följd av minskad följsamhet till behandling (Berglund et al., 2012). 

Stigmat som omger sjukdomen leder till ökat lidande för personen i form av en 

nedvärdering av hens identitet och ett förhindrade för hen att delta i sociala sammanhang 

och till att mottaga sociala stödinsatser (Williamson, 2012).  

Stigma inom hälso- och sjukvården 

Det förekommer allt oftare i modern tid att sjuksköterskor inom primärvården ger 

omvårdnad till personer med alkoholberoende, och fortfarande förekommer det i dagens 

hälso- och sjukvård negativa attityder hos sjuksköterskor gentemot alkoholberoende 

personer: exempelvis att de har låg moralisk karaktär. Vidare finns det en uppfattning hos 

vårdpersonalen att alkoholberoende är en ohälsosam vana istället för en sjukdom som 

kräver behandling, och att dessa personer är viljesvaga individer och inte 

sjukdomsdrabbade med ett inbördes sjukdomslidande (Crothers & Dorrian, 2011). 

Enligt Crothers och Dorrian (2011) finns evidens för att sjuksköterskor som arbetar med 

alkoholberoende inom primärvården finner låg tillfredsställelse inför sitt arbete och att 

deras attityder gentemot personer med alkoholberoende är negativa även i dagens hälso- 

och sjukvård. Dessa sjuksköterskor uppfattade alkoholberoende patienter med 

abstinenssymtom som en extra arbetsbörda och att omvårdnaden av dem var svårare än 

andra patienter. De återger i sin studie från år 2011 på ett australienskt sjukhus att 

sjuksköterskorna ägnade stora delar av deras arbetstid till att vårda personer med 

alkoholberoende trots att de inte arbetade inom specialistvård för missbruk. Till skillnad 

från tidigare forskning återgiven i Crothers och Dorrian (2011) som ansåg att dessa 

negativa attityder hos sjuksköterskorna var mer utbredda fann deras studie att 

sjuksköterskorna på sjukhuset hade en neutral till positiv inställning till denna patientgrupp 

(Crothers & Dorrian, 2011). Trots till stor del positiva resultat framkom i studien att en av 

sju sjuksköterskor fortfarande uppvisade negativa attityder och tvivel över huruvida 

alkoholberoende i sig var en sjukdom och inte bara en ohälsosam vana.  

I en doktorsavhandling vid Seton Hall University fann doktoranden att sjuksköterskor som 

erhåller utbildning med syfte att belysa deras egna attityder gentemot alkoholberoende och 

en ökad medicinsk kunskap inom området visades ha positiv effekt på sjuksköterskornas 

syn på alkoholberoende patienter. En viktig del av utbildningen var att bortgå från ett 

moraliserande perspektiv och istället se den alkoholberoende personen som någon med en 

sjukdom. Detta ledde till ökad tillfredsställelse med det egna arbetet och minskade 

negativa känslor i samband med omvårdnaden av alkoholberoende för de sjuksköterskor 

som fått utbildning om sjukdomen (Medina, 2017). 

 



 4 

Teoretisk utgångspunkt - Vårdlidande 

Lidande  

Arman (2017) definierar lidande som hela den subjektiva upplevelse som en människa får 

av att möta det onda i hens tillvaro. Sjuksköterskestudenter ställs oftast inför lidande i form 

av en patients sjukdomstillstånd under verksamhetsförlagd utbildning, men vårdande 

handlingar är inte begränsade till att endast innefatta lindrandet av sjukdom. Arman (2017) 

lyfter även fram en definition av lidande som omsluter kontrollförlust, oro, sorg, smärta, 

isolering och hopplöshet men även en oförmåga att kunna anpassa sig till sin tillvaro.  

Lidande som kan upplevas när människan befinner sig den process som syftar till att 

anpassa sig till sin omvärld, visar tydligt på att lidandet är ett dubbelbottnat begrepp 

(Arman, 2017). Att inte kunna anpassa sig till sin omvärld och det lidande det för med sig 

är centralt för ämnet som detta arbete rör: omvårdnaden av personer som lider av 

alkoholberoende.  

 

Litteraturen inom omvårdnadsvetenskap vilken syftar till att beskriva lidande har som 

gemensamma drag att den å ena sidan framhärdar lidande som en process vilken har ett 

naturligt förlopp, å andra sidan att den frammanar en känslomässig kamp inom sig själv för 

den som lider (Arman, 2017). Enligt Arman (2017) lyfter omvårdnadsteoretikerna Morse, 

Eriksson, och Rehnsfeldt fram lidandets transitoriska egenskaper som inleds med att härda 

ut obehag, för att sedan komma till en vändpunkt som i sin tur leder till en inre kamp med 

sig själv. I slutfasen uppnår den lidande försoning med sina egna negativa känslor till följd 

av lidandet när hen tillåter sig själv att uppleva dem och integrerar dem i sin nya 

livsåskådning.  

Omvårdnadsteoretikern Erikssons teorier om lidande i vården innefattar tre former: 1) 

sjukdomslidande, det lidande som en person upplever till följd av sjukdom och/eller 

behandling, 2) vårdlidande, det lidande som vårdsituationen betingar och 3) livslidande, 

det lidande som uppkommer till följd av den enskildes insikt om sin egen unika livsvärld 

och den känsla av absolut ensamhet denna insikt ger upphov till (Eriksson, 2018). Genom 

att bekräfta och tillåta lidandet hos patienten hjälper sjuksköterskan dem att genomgå 

denna läkande process. Att hjälpa på detta vis uppstår naturligt genom sjuksköterskans 

egna empatiska svar på lidandet. Omvårdnad blir därför det naturliga mellanmänskliga 

svaret på lidande, och därför bärande för hela sjuksköterskans professionella arbete 

(Eriksson, 2018). 

Burke, Patching och Vucic (2018) beskrivs i deras artikel lidande som den negativa känsla 

som uppstår av faktiska eller upplevda hot mot integriteten eller hot mot den fortsatta 

existensen för den enskilde personen i helhet. Lidande och vad det orsakar oss människor 

är ett mångfacetterat begrepp, och i sin helhet kan det inte beskrivas som enbart negativt 

(Arman, 2017). Vissa forskare menar att det endast är genom att bli medvetna om lidandet 

hos en annan människa som vi kan ge holistisk omvårdnad med hänsyn till hela personens 

upplevelse (Dempsey & Mylod, 2016). Lidandet är centralt inom all omvårdnad, vilket 

reflekteras särskilt i ordet “patient” som på latin betyder “den som lider” (Dempsey & 

Mylod, 2016).  

Vårdlidande 

I Katie Erikssons teori om det mänskliga lidandet förekommer en dimension av lidande 

kopplat till hälso- och sjukvården: vårdlidandet. Vårdlidandet är det ökade lidande som den 

enskilde upplever genom sin kontakt med vården (Arman & Rehnsfeldt, 2011), exempelvis 

genom att känna sig förbisedd av vårdpersonalen.  
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Enligt Milton (2013) finns en tendens hos sjuksköterskor att söka efter en bakomliggande 

orsak att behandla i mötet med patienter, och att förkasta dessa människor som ohjälpliga 

om någon sådan orsak ej går att identifiera. Vårdlidandet uppkommer i diskrepansen 

mellan den vårdades behov och förväntningar i kontrast till den vård som personalen kan, 

men även vill erbjuda.  

Dempsey och Mylod (2016) lyfter i sin rapport fram hur sjuksköterskor kan lindra sina 

patienters lidande genom att bara se och bekräfta det hos patienten. Genom att tala om 

lidandet blir något så enkelt som ett samtal mellan två människor till en 

omvårdnadshandling. Medlidande och speglingar följer naturligt (Burke, Patching & 

Vucic, 2018) när vårdaren utövar genuin empati i mötet med patienten, vilket låter vårdare 

och patient mötas på samma känslomässiga plan och därigenom dela lidandet tillsammans. 

En central aspekt i vårdlidandet är att denna empatiska blick uteblir i mötet mellan patient 

och vårdpersonal (Berglund, Westin, Svanström, & Sundler, 2012). 

Till skillnad från sjukdomslidandet, som utöver sin oundvikliga natur i sig kan få en 

inbördes mening genom att mötet och bemästrandet av sjukdom kan få en människa att 

växa, saknar vårdlidandet mening. Det blir istället konsekvensen av en patientens 

upplevelser av att få sin värdighet kränkt av de som är där för att hjälpa hen (Arman, 

2017).  

Arman och Rehnsfeldt (2011) framhärdar att det förekommer ett aktivt val hos 

sjuksköterskor att vara närvarande och se den vårdade i hens okränkbara helhet eller att 

inte göra det. Vårdlidande är en subjektiv upplevelse och enbart att personen befinner sig i 

en situation där hen behöver vård kan betinga detta lidande. Vårdlidande hör samman med 

känslan av att bli missförstådd, förbisedd, eller sedd som en sjuk kropp istället för en hel 

människa av den personal som vårdar en, samt att uppleva förlust av autonomi (Berglund 

et al., 2012). Berglund et al. (2012) fann även i sin studie att upplevelsen av vårdlidande 

påverkade framtida kontakter med hälso- och sjukvården. 

Lidande och välmående är båda centrala aspekter av det mänskliga varandet, liksom de är 

centrala delar av en patients upplevelser till följd av sjukdom. De senaste årtiondena har 

burit med sig en förändring i vården där förståelsen för detta har lett till en större betydelse 

av begreppens implementering i vården. En ökad förståelse och kunskap inför de vida 

dimensionerna av dessa begrepp krävs därför för att minimera ett onödigt lidande till följd 

av bristande förståelse inför dem (Berglund, 2012). 

Sekundärt lidande 

Sekundärt lidande är ett begrepp som relaterar till det lidande som uppkommer som 

konsekvens av en sjukdom och kan ses med utmärkande förekomst hos personer med 

beroendesjukdom. Begreppet beskrivs som ett multidimensionellt fenomen som innefattar 

både fysiska och ekonomiska, likväl emotionella och sociala konsekvenser som förtvivlan, 

självförakt och förlust av hopp, liksom sociala isolering och utanförskap (Phoenix, 2012). 

Hit hör även socioekonomiska problem som arbetsförlust, stigmatisering och kriminalitet. 

Varje år orsakar alkoholberoende lidande bland drabbade individer och familjer. I en studie 

av Pollard och Mckinney (2019) framkom det att barn som blivit misshandlade av en 

alkoholmissbrukande förälder i många fall själva utvecklade ett riskbruk av alkohol i 

vuxen ålder. SSF rapport om alkohol visade år 2010 på att 385 000 barn under sin uppväxt 

lever med den ena eller båda föräldrar som har ett riskbruk av alkohol (SSF, 2010).   
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Skuld och skam är vanliga upplevelser hos personer med alkoholberoende, liksom en 

utbredd oförmåga till fungerande copingstrategier, med vilka menas de strategiska 

beteenden en person anskaffar för att hantera besvär i livet (Phoenix, 2012). Begreppet 

”will-power” relateras till förmågan att bryta alkoholens tag om personens val, och är en 

förmåga som inte fungerar statiskt utan dynamiskt i relation till personens eget liv och 

dennes relation till sin omgivning samt kulturella faktorer Som hjärnan förändrar sin 

funktion till följd av missbruk förändras även hjärnans förmåga att motivera till de positiva 

och hämma de negativa följderna av missbruket. (Raymond, 2010).  

Problemformulering 

Personer med alkoholberoende förekommer i vidare utsträckning inom primärvården idag 

och därmed är kunskapsbehovet för sjuksköterskor i allmän verksamhet större i dagsläget 

för hur denna sjukdom påverkar individens psykosociala hälsotillstånd, och i vilken 

utsträckning vårdlidande är förknippat med tillståndet. En av sjuksköterskans huvudsakliga 

uppgifter i mötet med patienter är att lindra och förebygga lidande. För att kunna hjälpa 

personer med alkoholberoende behöver sjuksköterskan vara medveten om dessa personers 

upplevelser och lidande inom vården. Därför ämnar denna litteraturöversikt belysa dessa 

faktorer för att på så vis öka förståelsen inför dem bland sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal.   

SYFTE 

Syftet var att belysa upplevelser hos patienter med alkoholberoende i deras möten med 

hälso- och sjukvårdspersonal. 

METOD 

Design 

Vid självständiga arbeten inom hälso- och sjukvård är litteraturöversikten den vanligaste 

arbetsdesignen, där syftet är att i vid utsträckning granska och sammanställa den forskning 

som redan finns inom ett valt område (Kristensson, 2014). Systematiska litteraturöversikter 

används bland annat till att utvärdera metoder och för att framställa riktlinjer inom hälso- 

och sjukvården (Rosén 2017). Enligt Rosén (2017) utförs systematiska litteraturöversikter 

genom att forskningsartiklar inhämtas från vetenskapliga databaser utifrån en avgränsad 

forskningsfråga vilka sedan kvalitetsgranskas och evidens graderas. Därefter syntetiseras 

och analyseras inhämtade data, och forskarna drar slutsatser från det föreliggande 

materialet (Rosén, 2017). Designen som valdes för föreliggande arbete är en icke-

systematisk litteraturöversikt, vilken kan beskrivas som en systematisk litteraturöversikt 

med mindre omfång till följd av begränsade resurser och begränsad tid till förfogande 

(Kristensson, 2014). Enligt Friberg (2017) kan studenter genom att utföra 

litteraturöversikter inhämta inte enbart ny kunskap utan även utökad förståelse för hur 

kunskap kan inhämtas och sammanställas. 

Urvalskriterier 

Avgränsningar 

I denna icke-systematiska litteraturöversikt valde författarna att begränsa den inhämtade 

litteraturen till artiklar publicerade inom tidsspannet 2009-2019 för att i enlighet med 

Forsberg och Wengström (2016) stärka aktualiteten på forskningen som inhämtades. 
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Urvalet avgränsades till artiklar som var peer-reviewed, vilket enligt Polit och Beck (2017) 

innebär att de blivit kritiskt granskade av oberoende forskare innan de publicerats. 

Inhämtade artiklar avgränsades till originalartiklar, vilket enligt Kristensson (2014) innebär 

att artiklarnas resultat publicerats för första gången samt att författarna själva är de som har 

utfört studien som presenteras. I enlighet med Kristensson (2014) valdes endast artiklar 

skrivna på engelska, vilket båda författarna till litteraturöversikten behärskade, för att 

undvika missförstånd av materialet till följd av bristande språkkunskaper. 

Inklusionskriterier  

Inklusionskriterier för inhämtade artiklar var att berörda försökspersoner var över arton år, 

oavsett etniciteter och oavsett genusuttryck, för att förhindra en systematisk 

överrepresentation av någon given population (Polit & Beck, 2017). I syfte att upprätthålla 

god forskningsetisk sed valde författarna till denna litteraturöversikt att endast inkludera 

artiklar som blivit etiskt granskade, vilket innebär att tillstånd erhållits från en 

etikprövningsnämnd innan studien påbörjats (Helgesson, 2015). Eftersom syftet var att 

belysa alkoholberoende personers upplevelser i mötet med sjukvårdspersonal inkluderades 

enbart kvalitativa artiklar. Enligt Polit och Beck (2017) lyfter kvalitativa studier som 

exempelvis intervjustudier fram och belyser människors upplevelser i högre grad än 

kvantitativ forskning. Författarnas centrala fokus låg på studier som enbart berörde 

beroendesjukdom - alkohol, men har även inkluderat artiklar där andra 

beroendesjukdomar, exempelvis nikotin eller narkotika, berörts i forskningens helhet då 

forskningsunderlaget gällande syftet varit begränsat. I de fall då detta förekom har 

författarna valt att enbart besvara arbetets syfte med de delar av artikelresultatet som berör 

alkoholberoende. 

Exklusionskriterier  

Exklusionskriterier var artiklar som berörde personer under arton år. Studier som rörde 

effekten av läkemedelsbehandling vid alkoholberoende exkluderades eftersom dessa 

bedömdes som irrelevanta för att besvara syftet. Vidare exkluderades sekundärkällor från 

resultatet, exempelvis andra litteraturöversikter då dessa är att jämställas med en 

andrahandsbeskrivning av primärkällan (Polit & Beck, 2017). För att hjälpa det aktuella 

kunskapsläget och främja evidensbaserad omvårdnad valde författarna till denna 

litteraturöversikt att exkludera artiklar äldre än tio år från resultatet (Dahlborg Lyckhage, 

2017). 

Datainsamling 

Sökningarna utfördes i september 2019 i databaserna Cumulative Index to Nursing and 

Allied Health Literature (CINAHL), PubMed och PsycINFO. CINAHL är en databas för 

vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsvetenskap, arbetsterapi och fysioterapi. PubMed är 

en databas där främst medicinska artiklar publiceras men omvårdnadsvetenskap 

förekommer även. I PsycINFO omfattar artiklarna främst psykologi och beteendevetenskap 

(Karlsson, 2017). Artiklarna hämtades i de tre databaserna rörande områdena 

alkoholberoende, alkoholmissbruk, lidande, upplevelser samt omvårdnad. Samtliga 

databaserna innehåller listor med medicinska ämnesord kallade Medical Subject Headings 

(MeSH-termer). Enligt Polit och Beck (2017) är ämnesorden kopplade till artiklarnas 

innehåll och ökar chanserna att få fram relevant litteratur. I CINAHL används en version 

av MeSH kallad Cinahl Headings vilken även innehåller ämnesord rörande omvårdnad 

(Karlsson, 2017). I samtliga databaser gjordes eftersökning med MeSH-termen 

“Alcoholism”. I Pubmed kombinerades den med sökordet “suffering” och i CINAHL 

sökordet “Patient”.  
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I PsycINFO kombinerades denna MeSH-term i fritext med sökorden “health-care” och 

“patient experience”. Vid sökningar i databasen CINAHL användes sökordet “Alcohol” i 

kombination med “Qualitative”. I PsychInfo utfördes fritextsökning med sökorden 

“Experience of care” och “Alcohol”. Enligt Karlsson (2017) kan sökning med fritext 

medföra att ett bredare underlag inhämtas eftersom fler fält genomsöks efter sökordet. I 

tabell 1 återges endast de sökningar som genererade inkluderade artiklar. 

 

Datum Begränsningar Databas Söktermer Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

02/09/2019 English 

Publicerad: 

2009-2019 

PubMed (“Alcoholism”) 

AND 

(“Suffering”) 

843 122 3 

09/09/2019 English 

Publicerad: 

2009-2019 

CINAHL  (MW 

“Alcohol”) 

AND (MW 

“Qualitative”) 

521 53 7 

10/09/2019 English 

Publicerad: 

2009-2019 

 

PsycInfo (“Alcoholism”) 

AND (“Health-

care”) AND 

(“patient 

experience”) 

4 2 1 

 

10/09/2019 English 

Publicerad: 

2009-2019 

PsycInfo (“Experience of 

care”) AND 

(“Alcohol”) 

32 13 1 

16/09/2019 English 

Publicerad: 

2009-2019 

CINAHL (MH “Alcohol 

abuse”) AND 

(AB 

“Experience”) 

358 29 1 

19/09/2019 English 

Publicerad: 

2009-2019 

CINAHL (MH 

“Alcoholism”) 

AND 

(“Patient”) 

2198 55 1 

 

Kvalitetsgranskning 

Mårtensson och Fridlund (2017) framhärdar att inhämtade artiklar vid examensarbete bör 

bedömas enligt en tidigare beprövad granskningsmall. Därför sammanställdes inhämtade 

forskningsartiklar i en matris (Se Bilaga B) efter kvalitet och validitet enligt 

Sophiahemmets underlag för att bedöma forskningsartiklar (Berg, Dencker & Skärsäter, 

1999; Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Samtliga artiklar tilldelades en 

kvalitetsnivå enligt bedömningsunderlaget, I-hög kvalitet, II-medelkvalitet och III-låg 

kvalitet. Artiklar som ej uppnådde åtminstone medelkvalitet förkastades för att undvika att 

otillförlitlig forskning skulle påverka resultatet.  
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Varje inläst och inkluderad artikel sammanfattades kort i ett separat dokument vilket 

användes till den kommande analysen (Friberg, 2017). Följande ledde den kritiska 

granskningen av materialet till det urval av artiklar som genomgått den slutliga 

dataanalysen för att producera artikelns resultat (Kristensson, 2014).  

Dataanalys 

För dataanalys användes en integrerad analys enligt Kristensson (2014) med utgångspunkt 

i vårdlidandet som vårdvetenskapligt begrepp. Utvalda artiklar analyserades och 

sammanfattades i tre faser utifrån det valda vårdvetenskapliga begreppet och tidigare 

nämnda frågeställningar. Inledningsvis i första fasen skrevs samtliga inhämtade artiklar ut 

och lästes var för sig av båda författarna. I andra fasen identifierades och markerades med 

olikfärgade överstrykningspennor återkommande likheter de olika artiklarna emellan som 

författarna fann kunde besvara arbetets syfte. Därefter lästes artiklarna en gång till 

tillsammans med den andras tillhörande markeringar av båda författarna. Vid 

meningsskiljaktigheter rörande vilka delar av artiklarnas resultat som kunde besvara syftet 

fördes diskussion tills konsensus uppnåtts. I tredje fasen sammanställdes framkomna fynd i 

kategorier, samt sammanställdes i ett separat dokument för att överskådliggöra materialet 

för båda författarna (Kristensson, 2014). Vid analys av insamlad data togs noga hänsyn till 

bedömning av information ur ett helhetsperspektiv, då det vid kvalitativ forskning som 

berör människors tankar och upplevelser är lätt att missa, eller rentav tappa den sociala 

kontexten som informationen kommer ifrån (Danielsson, 2017). 

Forskningsetiska överväganden 

För att forskning ska kunna genomföras och leda till evidens krävs ett etiskt 

förhållningssätt. Forskningsetik syftar bland annat till att säkra välbefinnande, 

rättigheter och säkerhet hos de som medverkar i forskningssyften (Kjellström, 2017). 

Grunden till forskningsetiken kan vi bland annat hitta i den inom den medicinska 

forskningens mest betydelsefulla kodex, samling etiska regler, Helsingforsdeklarationen. 

Deklarationen antogs av World Medical Association år 1964, och syftar till att upprätta och 

vidhålla etiska och moraliska regler för hur forskare och särskilt forskningsdeltagare bör 

agera och behandlas inom forskning (Vetenskapsrådet, 2017). För att ett forskningsarbete 

ska utföras och utformas i linje med etiska normer krävs att den som utför forskningen 

både har kunskap, förståelse och rätt tillämpning av de forskningsetiska principer som 

utarbetats (Kjellström, 2017).  

 

Under forskningsprocessen behandlades all information med noggrannhet och tillförsikt, 

och så långt det är möjligt höll författarna sig opartiska. Samtliga utvalda artiklar har varit 

forskningsetiskt granskade i enlighet med Helgesson (2015).  

För att bevara integritet hos ursprungsförfattare i forskning och litteratur som använts i 

arbetet har eftersökning och credit möjliggjorts genom noggrann dokumentation av källor 

och referat enligt Sophiahemmets modifierade APA-format (American Psychological 

Association, 2009). Resultat som inte gått i linje med arbetets frågeställning har ej skymts 

undan utan bibehållits för att istället utgöra grund för eventuella tvetydigheter eller delade 

meningar som finns inom området (Kjellström, 2017). Arbetet har enligt Sophiahemmets 

riktlinjer inom forskningsmetodik publicerats i DIVA-portalen och ej spridits vidare i 

andra databaser eller i andra, exempelvis kommersiella, syften. 

 



 10 

RESULTAT 

Resultatet baseras på 14 vetenskapliga artiklar med kvalitativ forskningsdesign som 

behandlar patientupplevelser från personer med alkoholberoende. Artiklarna granskades, 

analyserades och sammanställdes i en matris (Se Bilaga B), varpå följande kategorier 

rörande forskningssyftet kunde utrönas: Stigma och Utebliven vård med tillhörande 

underrubriker vårdpersonalens bemötande och okunskap hos vårdpersonalen samt 

personen söker inte vård och personen får inte rätt/adekvat vård. 

Stigma 

I flertalet av studierna beskrev patienter med alkoholberoende hur de upplevde en tydlig 

stigmatisering från vårdpersonalen gentemot dem för deras beroendesjukdoms skull 

(Vandermause & Wood, 2009; McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, Andrews & 

Turnbull, 2016; Cucciare, Lewis, Hoggatt, Bean-Mayberry, Timko, Durazo, Jamison & 

Frayne 2016; Ferguson, Savic, McCann, Emond, Sandral, Smith, Roberts, Bosley & 

Lubman, 2019;  Gilburt, Drummond & Sinclair, 2015; Parkman, Neale, Day & 

Drummond, 2017). I Vandermause och Woods (2009) studie som ville undersöka kvinnors 

upplevelser i vård för alkoholberoende berättade många av kvinnorna om positiva 

upplevelser av vården, men lika många om de negativa, där smärtsamma interaktioner från 

negativa bemötanden med vårdpersonalen skett. I Ferguson et al. (2019) studie som 

undersökte upplevelserna av personer som använt ambulanssjukvård relaterat till akut 

alkoholsjukdom beskriver flera av deltagarna hur de känt sig dömda av vårdpersonalen och 

att deras psykiska ohälsa inte hade samma värde eller rätt till medicinsk vård som andra 

akuta sjukdomar.  

Deltagarna i Rudskjaer Mikkelsen, Hendriksen, Vunnit Schiodt och Rydahl-Hansens 

(2015) studie uppgav att de kunde uppleva hur de kunde bli behandlade med både misstro 

och reprimander av vårdpersonalen när de hamnat i återfall. Flera av deltagarna kunde 

också beskriva en känsla av vårdpersonalen i dessa stunder såg ned på dem. I Gilburt, 

Drummond och Sinclairs (2015) studie beskriver flera deltagare hur de haft liknande 

upplevelser av misstro, att inte bli lyssnade till och av otrevliga attityder från 

vårdpersonalen. 

I flera av artiklarna framkom att deltagarna upplevde ett ökat lidande till följd av miljön de 

vårdades i. Akutmottagningar upplevdes särskilt öka lidandet hos studiepersonerna. I 

studier som berörde akutmottagningar upplevde deltagarna att sjuksköterskor, läkare och 

undersköterskor/vårdbiträden förbisåg dem och deras problem till följd av begränsade 

resurser (Bové, Lisby, & Norlyk, 2019; Ferguson, Savic, McCann,Emond, Sandral, Smith, 

Roberts, Bosley & Lubman, 2019), stigmatisering till följd av deras alkoholberoende och 

låg tilltro till deltagarnas förmåga att tillfriskna från beroendet (McCormack, Hoffman, 

Norman, Goldfrank & Norman, 2015).  

 

Vårdpersonalens bemötande och okunskap  

Clark et al. studie (2017) beskriver författarna hur deltagarna upplevde den terapeutiska 

alliansen med vårdpersonalen. Här beskrev majoriteten av patienterna hur de i samtal med 

vårdpersonalen ville få sin autonomi respekterad i samtalen som rörde deras alkoholvanor, 

men att dessa samtal från vårdpersonalen ofta fokuserade på att lyfta fram hur patientens 

alkoholvanor var kopplade till risken för att dö. Detta utan att vårdpersonalen försökt förstå 

hur patienternas egen kunskap eller ställning till riskerna var.  
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Dessa bemötanden ledde till att många patienter upplevde att en god relation, byggd på 

ömsesidigt förtroende, god kommunikation och samarbete, inte kunde byggas upp (Clark 

et al., 2017). Liknande beskrev deltagarna i McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, 

Andrews och Turnbulls (2016) studie ofta den smärtsamma/sårande effekten av 

vårdpersonalens enkla syn och uppmaning av bara ”säga åt dem” att sluta dricka. Vilket de 

upplevde förminskade deras självförtroende att förändra sina vanor (McCallum, Mikocka-

Walus, Gaughwin, Andrews & Turnbull (2016). 

I Ferguson et al. (2019) studie beskriver flera av deltagarna hur de upplevt vårdmötet vid 

överlämnandet mellan ambulanspersonalen och akutmottagningen. Trots många positiva 

upplevelser kunde flera av deltagarna återberätta upplevelser där vårdpersonalen “pratat 

över deras huvuden” eller som om de inte varit där. Något som fick dem att känna sig 

dumma, eller som om de vore ett barn.       

Utebliven vård  

Personen söker inte vård 

En studie gjord av Clark et al. (2017) som sökte beskriva upplevelserna hos personer med 

alkoholberoende-sjukdom efter att ha överlevt en kritisk sjukdom framkom att majoriteten 

av deltagarna upplevde stor frustration över bristen på tillgänglig behandling, eller att den 

tillgängliga behandlingen inte behandlade just alkoholberoendet. I studien framkom även 

att flertalet patienter upplevde många hinder på vägen till att söka behandling, bland annat 

att de inte uppfyllde rätt kriterier att få behandling och svårigheter i att navigera de olika 

behandlingsalternativen. 

Liknande beskriver Wallhed Finn, Bakshi och Andréasson (2014) i sin studie om barriärer 

till vårdsökande hos personer med alkoholberoende hur majoriteten av deltagarna blev 

överraskade när de i samband med studien fick information om de olika 

behandlingsalternativen som fanns rörande alkoholberoende, och uttryckte samtidigt hur de 

hade väldigt lite kunskap om innehållet i behandlingarna. Särskilt i åldersgruppen 18–34 år 

var uppfattningen/rädslan över att vård mot alkoholberoende skulle innebära total åter 

hållning från alkohol, ett starkt hinder från att söka vård, detta då många upplevde att de 

vill ha hjälp med sitt alkoholberoende men främst i form av nedtrappning av konsumtion 

eller till ett måttligt drickande. Liknande berättar Gilburt, Drummond och Sinclair (2015) i 

sin studie om hur starka uppfattning om hur behandling för alkoholberoende innebar total 

abstinens för vissa deltagare ledde till att de antingen inte sökte vård alls alternativt på 

grund av skam inte vågade återvända till vård efter att det upplevt ett återfall. I flertalet 

studier (Rudskjaer Mikkelsen, Hendriksen, Vunnit Schiodt & Rydahl-Hansens, 2015; 

Gilburt, Drummond & Sinclair, 2015) berättar deltagarna om deras relation till återfall 

under vårdtiden och hur rädslan över skam eller bortstötning på hälso- och sjukvården fått 

dem att ljuga eller undanhålla sina problem, alternativt avstått helt från att söka vård eller 

fortsätta den aktuella vården. 

I flera studier förekom upplevelser av rädsla inför att söka hjälp hos hälso- och sjukvården 

eftersom det kunde leda till att studiedeltagarnas alkoholberoende diagnostiserades. Att få 

en journalförd diagnos relaterat till alkoholberoende upplevdes som förringande i form av 

att delges en “stämpel” eller titel som alkoholberoende (Khadjesari, Stevenson, Toner, 

Linke, Milward & Murray, 2019; Wallhed Finn, Bakshi & Andréasson, 2014). I 

McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, Andrews och Turnbulls (2016) studie beskrev 

deltagarna hur stigma påverkade vårdsökandeprocessen och hur de hade en önskan om att 

det i samhället skulle finnas mer kunskap och förståelse rörande alkoholberoende.  
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I flera studier (Wallhed Finn, Bakshi, & Andréasson, 2016; Parkman, Neale & Drummond, 

2017; Khadjesari, Stevenson, Toner, Linke, Milward & Murray, 2019) framkom även att 

en orsak till att deltagarna inte sökte vård var deras önskan att själva klara sig ur sitt 

alkoholberoende. Det förekom även att deltagare i en intervjustudie av Parkman, Neale, 

Day och Drummond (2017) lyfte fram att de undvikit att återbesöka hälso- och sjukvården 

för sitt alkoholmissbruk efter att ursprungligen ha sökt till den. Inga närmare orsaker till 

detta än att deltagarna utsatts för “dåligt/ohjälpsamt bemötande” av sjukvårdspersonal 

framkom i artikeln. 

I Vandermause och Woods (2009) studie uppgav de kvinnliga deltagarna att de ofta 

väntade tills deras fysiska symtom blev för svåra att hantera själva innan de slutligen sökte 

vård. Detta på grund av rädsla för att deras alkoholberoende skulle uppdagas 

(Vandermause & Wood, 2009) 

Personen får inte rätt/adekvat vård 

Thurang, Fagerberg, Palmstierna och Bengtsson Tops (2010) berättar i sin studie om 

kvinnors upplevelse av omvårdnad under behandling för alkoholberoende hur kvinnorna 

kunde uppleva de negativa aspekterna av sin vård. För dem var möjligheten att få vård eller 

omsorg just när de väl behövde den, när de mådde dåligt, något som skapade både en 

trygghet och ett bekräftande av deras lidande och deras behov. Kvinnorna beskrev 

upplevelser av att inte nå upp till den standard som vårdpersonalen krävde, och 

upplevelsen av att inte vara sjuka nog att få hjälp, vilket fick dem att känna att de inte var 

värda nog att bli hjälpta. 

I Gilburt, Drummond och Sinclairs (2015) studie framkom även en uppfattning från 

deltagarna huruvida deras alkoholberoende var tillräckligt svår för dem för att uppfylla 

kriterierna för att få vård kunde finnas hos både deltagarna och vårdpersonalen. Ett flertal 

deltagare i samma studie uttryckte uppfattningen om att behandling endast är till för när 

man är riktigt sjuk eller när alla andra metoder har prövats. För en del av deltagarna som 

ändå sökte vård och ville få behandling kunde de mötas av nekanden från vårdpersonalen, 

som ansåg att deras beroende inte var tillräckligt svårt eller att de inte drack tillräckligt 

mycket för att få behandling. På grund av detta beskrev vissa av deltagarna att det sköt upp 

sitt vårdsökande, eller för de som sökt vård i ett tidigt skede att bli nekade från sjukvården.  

I två av artiklarna (Stott & Priest, 2018; McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, Andrews 

& Turnbull, 2016) beskrev de intervjuade personerna att de ej fått den vård de behöver för 

sitt alkoholmissbruk på grund av resursbrister på mottagningar och sjukhus de sökt till. I 

Stott och Priest (2018) berättar deltagare om brister i kontinuitet och uppföljning samt de 

känslor av otrygghet bristerna gav upphov till hos dem. I studien utförd av McCallum et al. 

berättar en deltagare om ett självmordsförsök till följd av utebliven vård för sitt 

alkoholmissbruk. 

I Rudskjaer Mikkelsen, Hendriksen, Vunnit Schiodt och Rydahl-Hansens (2015) studie 

berättar flera av deltagarna att de inte upplevde att de fick hjälp av vårdpersonalen med 

sina särskilda behov. De upplevde att de kunde bli lämnade ensamma med sina problem, 

och kunde uppleva en känsla av att vara en siffra i journalsystemet istället för en egen 

individ. I Parkman, Neale, Day och Drummonds (2017) studie uppgav en tredjedel av 

patienterna, likt resultaten i en tredjedel av alla studierna (Ferguson et. al., 2019; Bové, 

Lisby & Norlyk, 2019; McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, Andrews & Turnbull 

2016; Clark, Jones, Reed, Hodhapp, Douglas, Van Pelt, Burnham & Moss, 2017) att de 

önskade mer fokus på sin mentala hälsa än på alkoholen i sig.  
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I Gilburt, Drummond och Sinclairs (2015) studie visade resultaten att deltagare kunde 

uppleva att vården fokuserad centralt på att deltagarna skulle bli fria från 

alkoholkonsumtionen, men inte på hur de skulle ta sig genom den processen. De upplevde 

att detox-behandling användes som ett “medicinskt ingrepp” med många gånger bristande 

förberedelser inför eller uppföljning efter. 

DISKUSSION  

RESULTATDISKUSSION 

Av resultaten framträdde att negativa attityder och dåliga bemötanden var de mest centrala 

faktorerna, och den mest framträdande kategorin, i forskningsdeltagarnas upplevelser av 

mötet med hälso- och sjukvården. Upplevelser som till störst del tycktes vara negativa. 

Dessa attityder och bristfälliga bemötanden kunde ses i vårdpersonalens förhållningssätt, 

kommunikation och förmåga till omvårdnadshandlingar, och tycktes grunda sig i en 

stigmatisering gentemot denna patientgrupp. Utebliven vård sammanfattade resultatens 

andra kategori och tycktes huvudsakligen handla om huruvida deltagarna fick tillgång till 

alternativt fick adekvat vård från hälso- och sjukvården, och huruvida deltagarna valde att 

söka vård. Den uteblivna vården, som enligt Katie Eriksson teori om det mänskliga 

lidandet (Arman & Rehnsfeldt, 2011) är en av hörnstenarna inom vårdlidandet, tycktes 

enligt resultaten kunna bero på flera faktorer. Vidare tycktes framgå att flera av de 

underliggande kategorier som kunde urskiljas rörande utebliven vård många gånger kunde 

kopplas till en känsla av upplevt stigma hos den enskilde personen. Sammanfattningsvis 

visar resultaten av forskningsunderlaget i denna litteraturöversikt att lidandet för personer 

med alkoholberoendesjukdom både är utbrett och mångfacetterat inom hälso- och 

sjukvården.   

En majoritet av studierna belyser hur uttryck av stigmatisering från vårdpersonalen haft en 

stark inverkan på forskningsdeltagarnas upplevelser. En stigmatisering som tycktes vara 

grundad i bland annat förutfattade meningar gentemot dem som lett till negativa attityder 

och bristfälliga bemötanden från vårdpersonalen. Dessa uppfattningar och attityder kunde 

visa sig i vårdpersonalen bemötande, förhållningssätt och förmågan att ge god omvårdnad 

till de alkoholberoendepersonerna. I Fergusons et al. (2019) studie kunde vi bland annat 

läsa hur kränkande kommentarer från vårdpersonalen kunde förekomma gentemot 

personerna när de sökte vård i ett akut skede. Arman (2011) reflekterar över hur 

bemötandet mellan vårdare och patient har en inverkan och potential. Som patient finns en 

oerhörd sårbarhet i den vårdsökande positionen liksom en förväntan på att bli accepterad 

och omhändertagen i sitt lidande. Ett bristfälligt bemötande resulterar således i en vidare 

kränkning av personen (Arman, 2011).  

 

Dempsey et al. (2016) lyfter hur något så enkelt som ett samtal mellan vårdare och patient 

blir till en omvårdnadshandling, gör det möjligt att se bristerna i omvårdnad som bland 

annat deltagarna i Ferguson et al. (2019) studie kunde vittna om. Upplevelser av 

vårdpersonal som pratade över deras huvuden och pratade som om de inte var där, vilket 

fick dem att känna sig dumma eller som barn. Bemötanden som dessa missar inte bara 

denna till synes enkla omvårdnadshandling som Dempsey och Mylod (2016) talar om, utan 

leder till ännu mer lidande då dessa personers integritet kränks av vårdpersonalens 

indirekta och respektlösa handlande. Känslor av att bli misstrodd, sedd ned på eller inte att 

vara lika värd var även upplevelser från många av deltagarna i flertalet studier.  
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Dessa upplevelser går tråkigt nog väl i linje med Williamson (2012) reflektioner över hur 

starkt stigmatiserad denna patientgrupp är än idag, och hur senare års förändringar inom 

hälso- och sjukvården för att bryta stigmatiseringen fortfarande har mycket kvar att arbeta 

med. Bemötande, attityder och förutfattade meningar från hälso- och sjukvårdens personal 

ter sig svåra att bryta och vi som författare till examensarbetet reflekterar över hur viktiga 

dessa insikter är att nå innan redan innan man arbetat sig in i en vårdkultur som kan vara 

svår att bryta. Som Henricson (2017) reflekterar över det egna lärandet inom forskningen 

och dess roll i vår framtida roll som sjuksköterskor är det av stort värde att våra insikter är 

något vi bär med oss i vårt fortsatta arbete inom hälso- och sjukvården och att vi vågar 

arbeta emot föråldrade vårdkulturer där stigmatisering av patientgrupper fortfarande 

kvarlever.  

Som bland andra Parkman, Neale, Day och Drummond (2017) lyfter fram i sin studie 

avstod flera deltagare från att söka vård på grund av tidigare negativa upplevelser hos 

hälso- och sjukvården. En stark rädsla för att bli bortstötta eller nekade vård om de sökande 

hade genomgått ett återfall var även det en orsak till att många deltagare avstod från att 

kontakta sjukvården. Denna rädsla var även bidragande faktor till att många som redan var 

under vård inom hälso- och sjukvården kunde avsluta sin vård i förtid. Här tycks 

forskningsresultaten visa på att det kan finnas en koppling mellan deltagarnas uteblivna 

vårdsökande och deras upplevda eller förutfattade bemötande från hälso- och sjukvården, 

liksom negativa förväntningar över hälso- och sjukvårdens tillgångar och förmågor. Som 

Berglund et al. (2012) funnit i sin studie kan vårdlidande påverka framtida kontakter med 

hälso- och sjukvården. I forskningsunderlaget tycktes resultaten även visa på att 

förutbestämda negativa uppfattningar om hälso- och sjukvården även påverkade dessa 

personer innan de sökt vård, vilket vi som författare menar är en dimension av vårdlidande 

som man kanske inte alltid tänker på då det inte är direkt kopplat till ett vårdtillfälle.  

Av resultaten framkom att flera av de som sökte vård för sitt alkoholberoende upplevde att 

ett alltför stort fokus kring den medicinska aspekten, där mätvärden och utvärdering av 

alkoholkonsumtion, liksom detoxbehandling, var främsta fokus. De ansåg att de 

psykologiska och psykosociala konsekvenserna tycktes hamna i skymundan. I en tredjedel 

av studierna (McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, Andrews & Turnbull, 2016; 

Parkman, Neale, Day & Drummonds, 2017; Ferguson et al., 2019; Bové, Lisby & Norlyk, 

2019; McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, Andrews & Turnbull, 2016) beskrev 

personerna en önskan om att deras mentala hälsa skulle uppmärksammas, då denna för 

dem var en kärna i deras alkoholproblematik, och bristen på denna aspekt upplevdes både 

smärtsam och frustrerande. Som Berglund et al. (2012) beskriver vårdlidande som att höra 

samman med känslor av att bli missförstådd, förbisedd eller sedd som en sjuk kropp istället 

för en hel människa av den personal som vårdar en leder dessa upplevelser till att 

deltagarna upplever ett vårdlidande. Ett vårdlidande som inte bara är själsligt men även 

resulterar i en uteblivelse av adekvat vård (Berglund et al., 2012). Här kunde ett intressant 

fynd ses i en spansk studie av Molina-Mulas, González-Trujilo och Simonet-Bennassar 

(2018) som ämnade undersöka sjuksköterskors attityder och uppfattningar rörande arbetet 

med alkoholberoende personer. I deras resultat framkom att majoriteten av tillfrågade 

sjuksköterskor ansåg att patienterna som sökte vård för alkoholberoende borde erhålla 

psykiatrisk vård. Ser vi till SBU:s nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende (Socialstyrelsen, 2019) framgår i riktlinjerna att hälso- och sjukvården bör 

erbjuda personer med alkoholberoende psykologisk och psykosocialt stöd i form av bland 

annat motiverande samtal (MI, från engelskans Motivational Interviewing), kognitiv 

beteendeterapi och psykodynamisk eller interaktionell terapi.  
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Trots dessa riktlinjer, förhållningssätt inom hälso- och sjukvården och en stor del forskning 

tycks denna aspekt av alkoholberoendepersoners vårdupplevelse ändå vara en bidragande 

faktor till vårdlidande. En intressant frågeställning blir var i denna process denna fokus på 

personernas mentala hälsa inte lyckas upprätthållas. 

I resultaten framkom upplevelser hos deltagarna att de inte var tillräckligt sjuka för att 

erhålla vård. En upplevelse att de inte nådde upp till den standard hälso- och sjukvården 

krävt för att de skulle ha rätt till vård. I Gilburt, Drummond och Sinclairs (2015) studie 

beskrivs hur deltagarna upplevde att hälso- och sjukvården ansåg att de inte konsumerade 

tillräckligt stor mängd alkohol för att ha rätt till behandling. Denna uppfattning, som kunde 

vittnas av deltagare i flera studier, tycks kunna korrelera med tidigare nämnda upplevelser 

om det medicinska fokus rörande behandling som syftar till att minska konsumtionen för 

de alkoholberoende. Likt Anton Raymond (2010) i sin forskning poängterar att 

alkoholberoende är en sjukdom har senare års paradigmskifte inom hälso- och sjukvården 

rörande alkoholberoende i hopp om att bryta stigmat kring patientgruppen lett utvecklingen 

mot ett mer medicinskt perspektiv gällande diagnosen alkoholberoende (Williamson, 

2012). Liknande framkom i Medinas (2017) doktorsavhandling att en viktig del i arbetet 

mot bättre omvårdnad av personer med alkoholberoende ligger i att bortgå från det 

moraliska perspektivet och att se den alkoholberoende personen som någon med en 

sjukdom. Av resultaten anser dock vi som författare att det framgår en värdefull reflektion 

kring huruvida den medicinska aspekten av alkoholberoende i en vårdsökande position till 

synes även kan leda till utebliven vård och i sin tur ett vårdlidande, då dessa personer inte 

alltid når upp till hälso- och sjukvårdens standard. 

I McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, Andrews och Turnbulls (2016) studie uttrycker 

deltagarna tydligt en uppfattning som kunde ses i flera studier, nämligen en önskan att 

kunskap och förståelse rörande alkoholberoende och dess inneboende lidande för den 

enskilde personen är av bristande kunskap i samhället likväl som i stor utsträckning inom 

hälso- och sjukvården. Även den egna kunskapen hos personerna rörande vårdmöjligheter, 

förutfattade meningar rörande innehåll av vården före, under och efter behandling mot 

alkoholberoende tycktes många gånger vara begränsad. För sjuksköterskor bygger arbetet 

med patienter på en personcentrerad omvårdnad, som innebär en omvårdnad av utifrån 

personens egna unika behov och önskemål där de själva är medskapare av sin vård och inte 

endast mottagare (Öhlén & Friberg, 2019). Vidare ingår även en hälsofrämjande arbete där 

ett aktivt förebyggande arbete med bland annat sjukdomsprevention och patientutbildning 

är en stor del (SSF, 2008). Ania Willman, ordförande i svensk sjuksköterskeförening, 

påtalar i SSF:s rapport om hälsofrämjande arbete (2008) hur sjuksköterskan även har som 

sitt ansvar i samhällsdebatten att framföra sin kunskap om hur de socioekonomiska 

villkoren hos människor inverkar på deras hälsa för att på så vis påverka utveckling åt ett 

mer hälsofrämjande samhälle (SSF, 2008). Av resultaten framgår att denna viktiga aspekt 

av vård för alkoholberoende, kunskapen i samhället, fyller en betydande funktion för 

personerna. Vidare går det att reflektera över huruvida denna del av det hälsofrämjande 

och förebyggande arbetet för personer med alkoholberoende är tillräckligt utbrett, eller 

förstått, i den samhälleliga debatten. Paradigmskiftet inom hälso- och sjukvården som på 

senare år försökt bryta stigmat kring alkoholberoende personer genom att legitimera dessa 

personer med en sjukdomsdiagnos är ett steg i rätt riktning. Men vi som författare saknar 

dock än samma fokus i sjuksköterskans hälsofrämjande arbete ute i samhället, där stor del 

av stigmat fortfarande håller ett hårt grepp. Som Anåker och Elf (2014) belyser in sin 

studie åligger det sjuksköterskor att utöver hälsofrämjande arbete även arbeta för ett mer 

hållbart samhälle.  
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Där ingår inte bara ett nära sammankopplat arbete med patienten utan även en fokus på den 

ekonomiska och sociala miljön som hör till, i hopp om ett mer hållbart samhälle för 

nuvarande och framtida generationer. I Sverige lever över 300 000 människor med någon 

form av alkoholberoende (CAN, 2019), och 385 000 barn lever med en eller båda föräldrar 

med ett riskbruk av alkohol. Som Pollard och McKinney (2019) påtalat finns det en risk att 

barn som misshandlas av en alkoholmissbrukande förälder själva löper risk att missbruka 

alkohol som vuxna. Det finns alltså många olika aspekter av alkoholberoende som inverkar 

starkt både på den enskilde personen men även på samhället i stort.  

Metoddiskussion  

Valet av litteraturöversikt gjordes i enlighet med Kristensson (2014) där syftet med det 

självständiga arbetet sökte på ett främst kvalitativt sätt undersöka och beskriva fenomen i 

mänskliga upplevelser. För att nå en djupare insikt inom området, och undersöka vilka 

frågor som kan och inte kan besvaras liksom vilka frågor som ställts och inte ställts inom 

området, passade litteraturöversikt arbetets huvudsakliga syfte och problemformulering 

(Kristensson, 2014). I enlighet med Henricson (2017) finns begränsade resurser, både 

tidsmässigt och sett till forskningsbredd, inom ramarna för en litteraturöversikt på 

högskolenivå, och forskningsbredden inom området blir därför av stor vikt. Föreliggande 

litteraturöversikt byggde till stor del på intervjustudier för att svara på syftet. Författarna 

till denna litteraturöversikt fann därav att en alternativ metod för att svara på syftet var att 

utföra en intervjustudie. En styrka för arbetet hade då enligt Polit och Beck (2017) varit att 

resultatet med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide kunnat inhämta kvalitativa fynd 

som återspeglar positivt laddade upplevelser i större utsträckning. Forsberg och 

Wengström (2016) påtalar vikten av ett rigoröst och djupgående analysarbete när det 

kommer till kvalitativ forskning, då beskrivningar av mänskliga fenomen är komplexa och 

inte kan förstås till endast sina enskilda delar. Till följd av detta ansåg vi att en kvalitativ 

intervjustudie ej var möjlig att utföra i litteraturöversiktens ställe sett till tidsbegränsningen 

för arbetet. Vidare hade en intervjustudie haft som svaghet att resultatet inhämtats från 

färre studiedeltagare än i föreliggande litteraturöversikt, vilket enligt författarna var till den 

valda metodens fördel. 

Arbetet inkluderade endast kvalitativa forskningsartiklar för att i enlighet med Kristensson 

(2014) på bästa sätt undersöka och beskriva mänskliga fenomen inom 

omvårdnadsforskningen. Artiklar inom tidsspannet 2009–2019 inkluderades för att enligt 

Forsberg och Wengström (2016) stärka aktualiteten på den kvalitativa forskning som låg 

till grund för resultatet. Enligt Mårtensson och Fridlund (2017) skänker valet att inkludera 

endast forskning som genomgått peer-review arbetet en ökad trovärdighet och vetenskaplig 

kvalitet till arbetet, vilket författarna till denna litteraturöversikt fann överensstämma med 

våra uppfattningar. Det underlättade även för oss att känna tilltro till de ämneskunskaper vi 

lade till oss med under skrivprocessen. Arbetet ämnade bestå enbart av primärkällor, vilket 

innebar att artiklarna var förstahandsinformation från de forskare som själva utfört 

forskningen. Ett fåtal sekundärkällor påträffades under datainsamlingen i form av 

litteraturöversikter på det valda ämnesområdet. Dessa övervägdes att användas till 

manuella litteratursökningar enligt Karlsson (2017) genom att artiklarnas referenslistor 

genomsöks för relevanta artiklar, men detta uteblev till följd av tidsbrist. Endast artiklar på 

engelska inkluderades, vilket ej medförde några begränsningar i det inhämtade materialet. 

Inklusionskriterier för de artiklar som låg till grund för resultatet var personer över arton 

år. Inga begränsningar avseende kön eller härkomst gjordes.  
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Hade urvalskriterierna inkluderat endast personer under 18 år hade resultatet kunnat 

påverkas av detta då barns upplevelser skiljer sig från vuxna personers. Vidare hade extra 

noggrann forskningsetisk hänsyn behövts tas för barns särskilda behov i samband med 

forskning (Kjellström, 2017). Liknande resultat förekom oavsett om det var kvinnor eller 

män som intervjuats i studierna. I den utsträckning det rapporterades fann vi inte att 

etnicitet påverkade studiedeltagarnas upplevelser knutna till syftet. Valet att inkludera 

forskningsartiklar vars innehåll även berörde övriga drogberoenden utöver alkohol 

medförde utmaningar vid analysen av arbetet. Det blev nödvändigt att identifiera och 

bortse från eventuella likheter i resultatet mellan upplevelser hos narkotikaberoende 

personer och de alkoholberoende. Trots att detta utgjorde en forskningsmässig utmaning 

valde vi författare att inkludera de resultaten eftersom forskningsunderlaget annars blev för 

begränsat. 

Friberg (2017) reflekterar över de svårigheter som kan finnas inom 

omvårdnadsforskningen att navigera forskningsunderlaget då omvårdnadstermer ofta har 

en beskrivande karaktär med varierande möjligheter att benämna olika fenomen. Det 

specifika problemområdet föreliggande litteraturöversikt ville undersöka hade klara 

begränsningar i forskningsunderlaget, vilket ledde till att samtliga litteratursökningar 

breddades och ett stort antal abstrakt och artiklar behövde sållas genom. I linje med 

arbetets syfte genomfördes databassökningar därför i tre akademiska databaser inom hälso- 

och sjukvårdsforskningen; CINAHL, PubMed och PSYCHInfo. Till följd av de 

akademiska databasernas olika inriktning inom hälso- och sjukvårdsforskningen, där 

CINAHL främst berör omvårdnadsforskning, PubMed främst medicinsk forskning och 

PSYCInfo huvudsakligen psykologi och beteendevetenskap (Karlsson, 2017) kunde en 

ökad bredd inom forskningsunderlaget nås. Vidare kunde detta även bredda de olika 

infallsvinklarna rörande fenomenet vårdlidande kopplat till examensarbetets syfte. Detta 

upplevde vi som författare skänkte ett större djup i resultatets innehållsanalys. 

Inledningsvis begränsades sökningarna i större utsträckning än vad som redovisats (Se 

Tabell 1), men då underlaget blev begränsat formulerades nya söktermer, och tidigare 

sökningar redovisades ej eftersom inga artiklar inhämtades. I detta skede var det en styrka 

för sökstrategin att den inledningsvis inkluderat MeSH-termer, då dessa användes som 

utgångspunkt för att generera nya generella sökord.  

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) (2017) påtalar hur forskarna 

själva har en framträdande roll i bedömningen av kvalitet av det granskade 

forskningsmaterialet. Förförståelse innebär det egna perspektiv forskaren använder under 

arbetets alla delar; från insamling av material, bedömning av kvaliteten under den 

slutgiltiga bedömningen och skapandet av resultatet. Förförståelsen innefattar egna 

erfarenheter och tankar, det yrkesmässiga perspektivet och den referensram forskaren 

använder sig av i bearbetning av allt material under arbetets gång (SBU, 2017). Vid val av 

syfte och problemformulering liksom under granskningen av forskningsunderlaget har 

personliga erfarenheter som närstående till den undersökta patientgruppen samt egna 

ställningstaganden varit en styrka. Erfarenheterna underlättade för författarna att identifiera 

forskningsartiklar där god förförståelse om patientgruppen alkoholberoende personer 

uppvisades i bakgrunden. Denna styrka har även visat sig under arbetets gång då 

författarna genomfört arbetet i par. Som SBU (2017) påtalar spelar författarens 

förförståelse, tidigare kunskap och egna reflektioner en stor roll under hela 

examensarbetets gång då möjlighet ges att diskutera, reflektera och utvärdera insamlad 

information från mer än ett perspektiv. Författarnas möjlighet att reflektera kring och väga 

tolkningar sinsemellan varandra har både styrkt examensarbetets trovärdighet och berikat 

arbetets djup under diskussionsavsnitten.  
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Slutligen bör nämnas att sammanställningen av matrisen, där inlästa artiklar sammanställts 

efter kvalitet och validitet enligt Sophiahemmets modifierade underlag för bedömning av 

forskningsartiklar (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Bahtsevani, Nilsson & 

Sandström, 2016), blev en god hjälp vid utvärderingen av både resultat- och 

metoddiskussionen då det breda forskningsmaterialet kunde vägas för och emot på ett mer 

översiktligt sätt. 

Vid dataanalysen av forskningsmaterialet framkom att en integrerad metod lämpade sig 

bäst vid framtagning och tolkning av de kategorier och underkategorier som redovisades i 

resultatet. En tydlig styrka för den integrerade analysen var att den skedde stegvis i flera 

faser, vilket gjorde det inhämtade resultatet överskådligt inför redogörelsen. En ytterligare 

styrka var att analysen utfördes i par. Hade en annan analysmetod använts, exempelvis att 

materialet delats upp mellan båda författarna och analyserats var för sig kunde arbetets 

bekräftelsebarhet nedsatts enligt Mårtensson och Fridlund (2017). Detta till följd av en 

minskad neutralitet eftersom författarna inte kunnat granska den andras arbete och 

återkoppla till varandra under analysprocessen.  

Fler än hälften av artiklarna var av hög kvalitet vilket författarna anser ger arbetet en ökad 

möjlighet till hög trovärdighet. Sett till deltagarna i studierna var även bortfallet lågt, då 

endast tre av de 14 artiklarna hade bortfall av studiedeltagare. Av de 14 artiklarna som 

ligger till grund för arbetet inkluderades studier från sex olika länder. En tredjedel av 

artiklarna baserades på studier gjorda i USA, fyra artiklar från studier i Storbritannien, två 

vardera från Sverige och Danmark och en från Australien. En klar majoritet av studierna 

baserades alltså från studier från två länder. Forsberg och Wengström (2016) reflekterar 

över hur kvalitativa studier aldrig är statiska utan har sin grund i både antropologi, filosofi 

och den mänskliga historien, och det åligger forskarna att ta hänsyn till både värderingar 

och den kultur i vilken forskningen gjorts och implementera dessa faktorer under 

analysprocessen (Forsberg & Wengström, 2016). I linje med Polit och Beck (2017) 

förefaller därmed en risk för en systematisk överrepresentation avseende etnicitet gällande 

forskningsunderlaget. Detta medförde således begränsningar i analysprocessen och dess 

möjlighet att väga in alla de faktorer som i enlighet med Henricson (2017) kan spela in i 

beskrivningen av mänskliga fenomen. Detta menar författarna kan ha haft en negativ 

inverkan på arbetets generaliserbarhet.  

De 14 forskningsartiklarna som inkluderades i arbetet baserades på studier utförda inom 

olika vårdinstanser, där en tredjedel av studierna utfördes inom primärvård, öppenvård och 

inom akutsjukvård. Två av studierna utfördes även inom missbruksvård, där resultat enbart 

kopplade till alkoholberoende medtogs. Då sjuksköterskans uppgift sträcker sig över flera 

områden inom hälso- och sjukvården ansåg författarna att variationen av studieområden 

ökar möjligheten att beskriva verkligheten inom valda omvårdnadsområde på ett mer 

uttömmande sätt. 

Metoden för föreliggande litteraturöversikt medförde inga tydliga etiska svagheter. 

Datainsamling, granskning och analys medförde att inhämtat material som ej genomgått 

etisk granskning tidigt i processen kunde identifieras och förkastas. Tidigare i 

metoddiskussionen lyftes att en intervjustudie kunde använts till att svara på syftet. Detta 

hade medfört utmaningar kring forskningsetik vilka föreliggande metod till dess fördel 

undvek. Inhämtning av frivilligt, informerat samtycke från studiedeltagare, tillstånd att 

utföra studien från mottagningen där den äger rum, samt tillstånd från en etisk kommitté är 

alla tidskrävande uppgifter vilka Mårtensson och Fridlund (2017) lyfter som krav för att 

säkra en sådan studies etiska kriterier.  
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Från författarnas sida fanns initialt reflektioner kring huruvida resultatet i en icke-

systematisk litteraturöversikt på kandidatnivå verkligen kan spegla verkligheten på en 

tillräckligt djup nivå. Under arbetets gång upplevde däremot båda författarna värdefulla 

insikter när det kom till begränsningarna i forskningsmaterial, då denna brist tycks visa på 

att forskningsområdet inte har tillräckligt hög prioritet inom omvårdnadsforskningen 

alternativ möjligen stöter på systematiska svårigheter under forskningens gång. Som 

Crothers och Dorrian påtalade i sin studie (2011) är ohälsa relaterat till alkohol under 

tydlig utbredning i samhället, och svensk sjuksköterskeförening rapporterade redan år 2010 

i sin rapport om alkohol vikten av att våga prata om alkohol (SSF, 2010). Trots detta tycks 

forskning inom vårdlidande vid alkoholberoende bekläs med liknande stigma som syns i 

dessa personers upplevelser inom vården. Det är således en styrka för metoden till denna 

litteraturöversikt att den vid framtagandet av forskningsresultatet kunnat belysa en 

bristande förekomst på forskning kring alkoholberoendepersoners upplevelser av vården. 

Då en icke-systematisk litteraturöversikt sett till resultat kan vara en svaghet i generell 

evidens inom forskningsområdet, anser vi författare dock att reflektioner som dessa är en 

styrka både i en framtida yrkesroll som sjuksköterskor och i den pågående 

omvårdnadsforskningen. 

Sett till långsiktig hållbarhet utifrån Anåker och Elfs (2014) definition är det en styrka att 

metoden utfördes och kan upprepas utan materiellt resurskrävande moment. Anåker och 

Elf reflekterar kring att sjuksköterskor bör sträva efter att begränsa klimatpåverkan i sitt 

arbete för att det ska anses hållbart. Ett annat metodval med klinisk forskningsmiljö, 

exempelvis enkätstudie eller intervjustudie, hade medfört ekologisk miljöpåverkan i form 

av resor, forskningsmaterial till deltagare, samt som tidigare nämnt även begränsat det 

inhämtade underlaget till resultatet. En svaghet för föreliggande metod förekommer 

därmed sett till globalisering eller samarbete över nationsgränser, vilket Anåker och Elf 

(2014) lyfter som ett kriterium för hållbarhet inom omvårdnad. Då metoden är beskriven 

på svenska kan den upprepas enbart av personer som behärskar det svenska språket. 

Sammanfattningsvis fann vi den föreliggande metoden adekvat, relevant och 

tillfredsställande för att svara på vårt syfte. 

 

Slutsats 

Resultatet av den genomförda litteraturöversikten visar på att faktorer inom hälso- och 

sjukvården tycks bidra till ett ökat vårdlidande av personer som står i behov av vård för 

alkoholberoende. Vårdpersonalens bemötande, agerande och förhållningssätt till 

alkoholberoende visades ha en stark inverkan på upplevelsen av vård för dessa personer. 

Dessa fynd tyder på att stigmatisering från vårdpersonalen var ett genomgående tema i de 

negativa upplevelserna hos dessa personer och kunde även vara en bidragande faktor till 

utebliven vård alternativt vård som avslutats i förtid. För att omvårdnaden av personer med 

alkoholberoende ska vara hälsofrämjande, patientsäker och personcentrerad måste hälso- 

och sjukvården fortsätta arbetet med att minska de negativa attityder som finns kring 

diagnosen alkoholberoende. Därtill måste en ökad kunskap kring lidandet de personerna 

står inför uppnås för att möjliggöra en personcentrerad omvårdnad och ett minskat 

vårdlidande.  
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Fortsatta studier  

Inom vården för beroendesjukdom-alkohol finns nationella riktlinjer och förhållningssätt 

för hur vården bör se ut liksom det i sjuksköterskans värdegrund finns en förankring i 

personcentrerad omvårdnad i både den allmänna och specifika omvårdnaden av patienter. 

Trots detta vittnar resultaten i forskningen om en brist på förståelse inom hälso- och 

sjukvården för denna patientgrupps lidande och en bristfällig implementering av de 

riktlinjer som finns. Forskning inom upplevelser av hälso- och sjukvården hos 

alkoholberoende är ett viktigt ämne inom dagens hälso- och sjukvård, trots detta finns ett 

begränsat antal studier som utifrån den enskilde personen undersöker just detta fenomen, 

vilket författarna menar belyser behovet av att utöka forskningen inom det aktuella 

omvårdnadsområdet.   

Klinisk tillämpbarhet 

För att kunna främja en människas hälsa krävs det en förståelse inför vilket lidande hen 

står inför, och vilka uttryck det lidande tar. Genom att belysa personers upplevelser ges 

möjligheten att utvärdera hur väl det rådande omvårdnadsarbetet inom området fungerar. 

För sjuksköterskor åligger ett ansvar att arbeta hälsofrämjande, men också ett ansvar att 

belysa omvårdnadsområden där vi kan förbättra kunskapen och det arbetet. Som del av 

sjuksköterskans profession ingår att arbeta evidensbaserat, där forskning är en del och det 

kontinuerliga lärandet en annan del. En litteraturöversikt inom området kan öka 

möjligheten att se behovet av att utveckla en mer evidensbaserad omvårdnad inom 

professionen som söker minska detta lidande samt en möjlighet att utvärdera och reflektera 

över det egna förhållningssättet vi som sjuksköterskor har inom arbetet med personer med 

alkoholberoende. 
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  I 

            BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  

Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

 

 

        * Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet.

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska 

metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt 

antal deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida 

kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt 

antal deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och 

metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, 

brister i genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, 

transkriberingsprocess och analysmetod. 

Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan 

data och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är 

otillräckligt beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 



 

  II 

 

 Matris över inkluderade artiklar 

 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Bové, H. M., Lisby, 

M., & Norlyk, A. 

2019 

Danmark 

Scheduled care—

As a way of 

caring: A 

phenomenological 

study of being 

cared for when 

suffering from 

alcohol use 

disorders. 

Att 

belysa 

upplevelser av 

sjukhusvistelser 

för patienter med 

alkoholberoende. 

Design: Kvalitativ 

design. 

Urval: Personer 

med långvarigt 

alkoholmissbruk 

inlagda på 

akutvårdsavdelning 

vid ett 

universitetssjukhus 

i Danmark. 

Datainsamling: 

Djupintervjuer 

strukturerade som 

öppen dialog. 

Analys: Reflektiv 

livsvärldsanalys 

enligt 

fenomenologisk 

tradition 

15 

(-) 

Inledningsvis upplevdes schemalagd 

omvårdnad av patienten som en 

vårdande handling, och avdelningen som 

en säker plats.  

 

Efter en tid ändrades denna upplevelse 

till att schemalagd vård skedde 

slentrianmässigt och att vårdpersonalen 

förbisåg patienternas behov.  

 

Patienterna upplevde då avdelningen 

som en kaotisk och osäker plats, och att 

vårdpersonalen förbisåg dem till följd av 

att de inte var sjuka nog. 

K 

I 

BILAGA B 



 

  III 

 

III = Låg kvalitet. 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Clark, B. J., 

Jones, J., Reed, 

D. K., Hodhapp, 

R., Douglas, I. 

S., Van Pelt, D., 

Burnham, E. L., 

& Moss, M. 

2017 

USA 

The Experience 

of Patients with 

Alcohol Misuse 

after Surviving a 

Critical Illness. 

A Qualitative 

Study. 

Att belysa 

upplevelserna hos 

personer med 

alkoholberoende 

följande utskrivning 

från 

intensivvårdsenheter. 

Design: Kvalitativ design. 

Urval: Personer som lider 

av alkoholmissbruk och 

vårdats på 

intensivvårdsavdelning vid 

ett av tre amerikanska 

sjukhus i Colorado. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Induktiv 

innehållsanalys 

50 

(7) 

Deltagarna beskrev upplevelser av tiden på 

sjukhus både i positiva och negativa ordalag. 

Upplevelser av att ingå i en vårdallians med 

personalen framkom.  

 

Beskrivningar av lidande i form av ensamhet, 

att bli förbisedd av sjukhuspersonalen och 

upplevelser av delirium förekom. De 

intervjuade lyfte fram tillfällen av icke 

personcentrerat bemötande från läkare och 

sjuksköterskor i form av fördömande 

instruktioner och attityder kirng de 

intervjuades alkoholvanor.  

 

Känslor av ensamhet som vårdsituationen 

betingade hos deltagarna var ett centralt tema. 

K 

I 



 

  IV 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Cucciare, M, A., 

Lewis, E, T., 

Hoggatt, K, J., 

Bean-Mayberry, 

B., Timko, C., 

Durazo, Eva M. 

Jamison, A, L. 

Frayne, S, M. 

2016 

USA 

 

Factors Affecting 

Women's 

Disclosure of 

Alcohol Misuse in 

Primary Care: A 

Qualitative Study 

with U.S. Military 

Veterans. 

Att undersöka 

faktorer som kan 

påverka huruvida 

kvinnliga 

veteraner väljer att 

tala om sitt 

alkoholmissbruk 

inom 

primärvården. 

Design: Kvalitativ 

design. 

Urval: Kvinnliga 

veteraner med 

alkoholmissbruk 

vid två 

primärvårdskliniker 

i Kalifornien. 

Datainsamling: 

Semi-strukturerad 

intervju. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys 

enligt Consolidated 

Framework for 

Implementation. 

Research 

67 

(37) 

Teman vilka framkom i 

resultatet var egenskaper hos 

vårdpersonal som främjade en 

samtalsvillighet hos de 

intervjuade rörande deras 

alkoholmissbruk. 

 

Faktorer hos vårdpersonalen 

som förhindrade detta 

framkom även, samt 

upplevelser av båda dessa. 

 

Vidare beskrev 

intervjupersonerna att de vid 

tillfällen har upplevt sig som 

förbisedda av vårdpersonalen, 

att deras problem förminskats 

eller förringats. De beskriver 

att de känt skam och skuld 

inför vårdpersonalen för sitt 

missbruks skull, och att de 

upplevt dömande beteenden 

från personalen. 

K 

II 



 

  V 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ferguson, N., 

Savic, M., 

McCann, T. V., 

Emond, K., 

Sandral, E., 

Smith, K., 

Roberts, L., 

Bosley, & E., 

Lubman, D. I. 

2019 

Australien 

'i was worried if I 

don’t have a 

broken leg they 

might not take it 

seriously': 

Experiences of 

men accessing 

ambulance 

services for 

mental health 

and/or alcohol 

and other drug 

problems. 

Beskriva 

upplevelser av 

ambulanssjukvård 

för vuxna män 

med alkohol eller 

drogproblematik i 

Australien. 

Design: 

Kvalitativ design. 

Urval: Vuxna, 

australienska män 

som brukat 

ambulansvård för 

alkohol- och 

drogrelaterade 

orsaker inom ett 

år av studiens 

startdatum. 

Datainsamling: 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Analys: 

Intervjuerna 

transkriberades. 

kodades och 

analyserades med 

”framework 

analysis”. 

30 

(-) 

Studien beskriver de olika dimensionerna 

deltagarna upplevde i ambulanssjukvård och 

hur de inverkade på deras känsla av vården i sin 

helhet. Professionellt bemötande, d.v.s. att 

vårdpersonal arbetade evidensbaserat. och 

empatiskt bemötande upplevdes positivt. Bland 

de positiva erfarenheterna var god 

kommunikation från vårdpersonalen det som 

deltagarna upplevde som mest betydelsefullt. 

 

Överlämnandet från akutsjukvård till 

sjukvården var också en betydelsefull 

komponent i deltagarnas upplevelse, som kunde 

vara både pos och neg, och även inverka på 

hela upplevelsen. Dålig kommunikation mellan 

mellan vårdenheterna eller kommunicering 

“över patientens huvud” var bl.a. orsaker till 

negativa upplevelser hos deltagarna. 

K 

II 



 

  VI 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Gilburt, H., 

Drummond, C., 

& Sinclair, J. 

2015 

England 

Navigating the 

Alcohol 

Treatment 

Pathway: A 

Qualitative 

Study from the 

Service Users' 

Perspective. 

Att undersöka 

erfarenheter och 

faktorer som 

förhindrar samt 

främjar 

framgångsrik 

behandling av 

alkoholberoende 

patienter. 

Design: Kvantitativ 

design. 

Urval: Personer med 

föreliggande 

alkoholberoende vid tre 

öppenvårdsmottagningar 

i London. 

Datainsamling: Semi-

strukturerade intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

”framework analysis” 

20 

(-) 

Intervjuerna beskriver många av de svårigheterna 

deltagarna upplevde i anslutning till att ha vårdats för 

alkoholberoende.  

 

Dålig integrering mellan olika vårdinstanser upplevdes 

som försvårande för deltagarna. Att uppnå alkohol-frihet 

var ett mål inom vården, men deltagarna kunde ibland 

uppleva press utifrån att nå fram till det målet. De 

upplevde att om de missade ett behandlingstillfälle blev 

dom direkt utsparkade från behandlingen. Många 

avslutade också sin behandling om de tex återfallit, pga 

av skam eller rädslan för att bli nekade fortsatt vård.  

 

Flera deltagare uppgav att de blivit nekade vård för att 

de inte uppvisat tillräckliga abstinenssymtom i 

anamnesen eller för att de ansågs dricka för små 

mängder över för kort tid. 

K 

I 



 

  VII 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Khadjesari, Z., 

Stevenson, F., 

Toner, P., Linke, 

S., Milward, J., 

& Murray, E. 

2019 

England 

'I'm not a real 

boozer': a 

qualitative study 

of primary care 

patients' views 

on drinking and 

its consequences. 

Att undersöka 

patienter med 

riskbruk av 

alkohols 

uppfattningar om 

sin egen 

alkoholkonsumtion, 

vilka risker den 

leder till samt 

uppfattningar om 

screening inom 

primärvården. 

Design: Kvalitativ 

design. 

Urval: Patienter 

med konstaterat 

riskbruk av alkohol 

vid sex 

primärvårdskliniker 

i norra London. 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys. 

20 

(-) 

De intervjuade personerna uppfattade sitt eget 

riskabla alkholbruk som mindre problematiskt än 

andras motsvarande, och associerade inga 

signifikanta hälsorisker med det. Personerna uppgav 

en känsla av stigma och pinsamhet rörande att 

diskutera sitt alkoholriskbruk med läkare och 

sjuksköterskor vid hälsokontroller. 

K 

II 



 

  VIII 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

McCallum, S. L., 

Mikocka-Walus, 

A. A., Gaughwin, 

M. D., Andrews, 

J. M., & Turnbull, 

D. A. 

2016 

Australien 

 

‘I'm a sick person, 

not a bad person’: 

patient 

experiences of 

treatments for 

alcohol use 

disorders 

Att förbättra 

förståelsen för 

patienters 

upplevelse av att 

vårdas för 

alkoholmissbruk. 

Design: Kvalitativ 

design. 

Urval: Personer 

som genomgick 

behandling för 

alkoholmissbruk 

på olika håll inom 

australienska 

sjukvården, b.la. 

sjukhus, 

avgiftningsklinik 

och öppenvård. 

Datainsamling: 

Semi-

strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Stegvis 

analys enligt 

framework 

analysis. 

30 

(-) 

De intervjuade personerna beskrev sina 

psykosociala behov som förbisedda av 

vårdpersonalen. 

 

Stigmatisering och en oförståelse från 

vårdpersonalen rörande 

alkoholberoende som sjukdom 

framkom även. 

 

Upplevelser av kränkande behandling 

från vårdpersonalen förekom, bland 

annat att patienter undanhölls från att 

påverka sin behandling. 

 

 

 

K 

I 



 

  IX 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

McCormack, RP., 

Hoffman, LF., 

Norman, M., 

Goldfrank, LR., 

Norman, EM. 

2015 

USA 

Voices of 

homeless 

alcoholics who 

frequent Bellevue 

Hospital: a 

qualitative study. 

Att beskriva 

hemlösa 

alkoholmissbrukares 

upplevelser och 

uppfattningar 

rörande det egna 

missbruket, 

hemlöshet, och 

sjukvården. 

Design: 

Kvalitativ design. 

Urval: 

Alkoholberoende, 

hemlösa personer 

som sökt akut till 

Bellevue Hospital 

Center i New 

York fler än fyra 

gånger inom en 

två års period. 

Datainsamling: 

Semi-

strukturerade 

intervjuer som 

avidentifierats 

och 

transkriberats. 

Analys: 

Innehållsanalys 

enligt 

fenomenologisk 

metod. 

20 

(-) 

De intervjuade personerna beskrev 

upplevelser av lidande i form av 

stigmatisering från personalen på 

akuten.  

 

I intervjuerna framlyfte de att det 

lidande som alkoholmissbruk orsakat 

dem inte upphörde eller minskade när 

de kom till akuten. 

 

Upprepade misslyckade försök att 

söka behandling på sjukhus för 

missbruket föranledde känslor av 

urholkat hopp. Erfarenheter av att bli 

förbisedd i mötet med personalen 

förekom. 

K 

I 



 

  X 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Parkman, T., 

Neale, J., Day, E., 

& Drummond, C. 

2017 

England 

How Do People 

Who Frequently 

Attend 

Emergency 

Departments for 

Alcohol-Related 

Reasons Use, 

View, and 

Experience 

Specialist 

Addiction 

Services? 

Att lyfta fram hur 

personer med hög 

sökfrekvens till 

akutmottagningar 

för 

alkoholrelaterade 

orsaker upplever, 

ser och använder 

sig av den öppna 

beroendevården. 

Design: Kvalitativ 

design. 

Urval: Personer 

med konstaterat 

alkoholmissbruk 

vilka uppvisat en 

sökfrekvens på 

över tio gånger 

per år alternativt 

fem gånger inom 

tre månader vid 

sex 

akutmottagningar 

i Storbritannien. 

Datainsamling: 

Semi-

strukturerade 

intervjuer vilka 

transkriberades 

ordagrant. 

Analys: Kodning 

och 

innehållsanalys 

efter metoden 

”Iterative 

categorization”. 

30 

(-) 

Intervjuerna visade att endast åtta deltagare 

använde beroendevården i någon utsträckning. 

Ibland de som ej besökte beroendevården lyftes 

orsaker som ovillighet att konfrontera sitt 

missbruk, okunskap rörande vilken hjälp som 

förekom, samt även tidigare negativa 

upplevelser av beroendevård.  

 

De negativa upplevelserna innefattade att bli 

oartigt bemötta av vårdpersonal, att personalen 

upplevdes som ovilliga att hjälpa. 

K 

II 



 

  XI 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Rudskjaer 

Mikkelsen, M., 

Hendriksen, C., 

Vunnit Schiodt, 

F., & Rydahl-

Hansen, S. 

2015 

Danmark 

Coping and 

rehabilitation in 

alcoholic liver 

disease patients 

after hepatic 

encephalopathy – 

in interaction 

with 

professionals and 

relatives. 

Att identifiera 

faktorer med 

påverkan på 

psykosociala och 

kroppsliga 

problem hos 

personer med 

alkoholinducerad  

hepatisk 

encefalopati. 

Utreda dessa 

personers coping-

strategier i 

interaktion med 

anhöriga och 

vårdpersonal, 

samt 

rekommendera 

passande stöd-

interventioner. 

Design: Kvalitativ 

design. 

Urval: Personer 

med hepatisk 

encefalopati till 

följd av 

alkoholmissbruk 

vid en klinik för 

levercirros på ett 

danskt 

universitetssjukhus. 

Datainsamling: 

Semi-strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Induktiv 

analys enligt 

metoden grounded 

theory. 

11 

(-) 

Övergripande temat i artikeln är dessa patienters 

förmåga att hantera de fysiska och psykosociala 

problem som sjukdomen lett till - faktorer som 

kan stötta eller begränsa förmågan att hantera 

dessa problem. 

 

Positiva upplevelser och negativa upplevelser 

beskrivs. 

Vissa deltagare berättade om upplevelser att bli 

sedda nedpå av vårdpersonalen. Att om de 

återfallit i sitt beroende möttes de av irritation och 

reprimander. Skammen vid återfall var också 

något som fick dem att inte söka hjälp, liksom 

rädslan över att bli nekad vård i de fallen.  

 

När deltagarna ibland upplevde att personalen inte 

var stöttande, inte förstod deras problem eller hade 

negativa attityder, upplevde de ett hot mot deras 

känsla av kontroll, bekräftelse och deras identitet. 

K 

I 



 

  XII 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Stott, A., & 

Priest, H. 

2018 

England 

Narratives of 

recovery in 

people with 

coexisting 

mental health 

and alcohol 

misuse 

difficulties. 

Att undersöka 

upplevelser av att 

tillfriskna hos 

personer med 

alkoholberoende 

och psykisk 

samsjuklighet. 

Design: Kvalitativ 

design. 

Urval: Personer med 

konstaterat 

alkoholberoende och 

psykisk sjukdom vid 

en 

öppenvårdsmottagning 

för alkoholberoende i 

Storbritannien. 

Datainsamling: 

Ostrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. 

Analys: Berättelse-

analys. 

10 

(-) 

Beskrivningar framkom om upplevelser av att bli 

förbisedda av sjuksköterskan. Exempelvis genom 

att erhålla behandling men inte tillfrågas varför de 

drack.  

 

Ytterligare upplevelser var att övriga problem hos 

studiepersonerna skylldes på alkoholmissbruket, 

vilket sågs som den primära orsaken till dåligt 

mående/nedstämdhet.  

 

Generellt uppfattades att hälso- och sjukvården 

vägrade de intervjuade vård för andra problem 

medan de fortfarande missbrukade alkohol. De 

upplevde även att det fanns begränsade resurser 

tilldelade från samhället till vården för deras 

alkoholproblematik, vilket ledde till att de 

upplevde bristande kontinuitet i våren. 

K 

I 



 

  XIII 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Thurang, A., 

Fagerberg, I., 

Palmstierna, T., & 

Bengtsson Tops, 

A. 

2010 

Sverige 

 

Women's 

experiences of 

caring when in 

treatment for 

alcohol 

dependency A. 

Thurang et al. 

Women's 

experiences of 

caring. 

Att lyfta 

upplevelsen av 

och uppfattningar 

om vårdande för 

kvinnor vilka 

vårdas för 

alkoholmissbruk. 

Design: Kvantitativ 

design. 

Urval: Kvinnor 

med diagnostiserat 

alkoholberoende 

vid sex svenska 

öppenvårdskliniker. 

Datainsamling: 

Öppen, 

ostrukturerad 

djupintervju. 

Analys: 

Strukturerad 

innehållsanalys 

enligt 

fenomenologisk 

hermeneutisk 

metod. 

13 

(3) 

Upplevelser av tillfällen då vården 

gjorts otillgänglig framkom under 

intervjuerna. Detta främst i form av att 

kvinnorna nekats vård till följd av 

otillräckliga symtom av sitt 

alkoholberoende., men även i 

samband med resurserbrister. 

Upplevelser av ångest och oro 

relaterat till identitet och självbild i 

samband med att söka vård för 

alkoholmissbruk lyftes fram. 

Nödvändigheten i en välkommnande 

och öppen atmosfär för att förhindra 

lidande betonas. 

K 

I 



 

  XIV 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Vandermause R., 

Wood M. 

2009 

USA 

 

See my suffering: 

women with 

alcohol use 

disorders and their 

primary care 

experiences. 

Undersökning av 

de bakomliggande 

meningarna för 

varför kvinnor med 

alkoholmissbruk 

söker sig till 

primärvården. 

Undersökning av 

hur 

primärvårdsaktörer 

kan underlätta 

diagnostisering för 

alkoholmissbruk 

hos kvinnor. 

Design: Kvalitativ 

design 

Urval: Personer 

inom korttidsvård 

för missbruk, 

självhjälpsgrupper 

och kvinnojourer. 

Datainsamling: 

Djupgående 

intervjuer som 

transkriberats och 

avidentifierats. 

Analys: 

Fenomenologisk 

analys enligt 

Heiddegger. 

5 

(-) 

Teman som 

framkom var 

upplevelser av 

stigmatisering från 

vårdpersonalens 

håll mot de 

intervjuade, 

utebliven vård till 

följd av att 

missbruket tog över 

vårdpersonalens 

uppmärksamhet, 

samt känslor av att 

bli hörd men även 

att bli tystad. 

K 

II 



 

  XV 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, 

III = Låg kvalitet. 

Författare 

År 

Land 

 

Titel Syfte Metod 

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Wallhed Finn, 

S., Bakshi, A.-S., 

& Andréasson, 

S. 

2014 

Sverige 

Alcohol 

consumption, 

dependence, and 

treatment 

barriers: 

Perceptions 

among 

nontreatment 

seekers with 

alcohol 

dependence. 

Att beskriva och 

förklara orsaker som 

påverkar beslutet att 

söka eller inte söka 

vård för 

alkoholmissbrukande 

personer. 

Design: Kvalitativ design 

Urval: Personer mellan 18 

till 65 års ålder som vid 

undersökning uppvisade 

AUDIT-C poäng 

överstigande 3 för kvinnor 

och 4 för män inom 

Stockholms län. 

Datainsamling: 

Enkätundersökningar, 

fokusgruppdiskussioner och 

semi-strukturerade 

intervjuer. 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys enligt 

grounded theory. 

32 

(-) 

I studien framkom att stigmat 

kring alkoholmissbruk utgjorde ett 

hinder för deltagarna när de skulle 

söka vård. Upplevelser av rädsla 

inför att bli sedda i ett ovärdigt 

perspektiv av vårdpersonal 

uppenbarades. 

K 

I 


