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Sammanfattning 

Bakgrund: Hög alkoholkonsumtion och alkoholism står för 10% av alla dödsfall mellan 

åldrarna 15-49 år världen över. Genom screening kan alkoholism upptäckas och individer få 

hjälp och stöd. Akutmottagningars breda patientgrupp gör att denna plats passar sig väl för 

screening. Akutmottagningar är en unik miljö med hög stressnivå och ibland svårt sjuka 

patienter.  

Syftet med denna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att screena personer 

med alkoholmissbruk inom akutsjukvården 

Metod: En integrativ litteraturstudie med systematisk sökning. Sökningar gjordes i PubMed 

samt Chinahl. Tretton artiklar kvalitetsgranskas och utifrån det valdes nio artiklar för analys. 

De nio artiklarna analyserades i fyra steg och delades in teaman och underteman. Etiska 

övervägande gjordes.   

Resultat: Sjuksköterskor hade trots god erfarenhet negativ attityd till screening. Tre teman 

identifierades; (1)Främjande och neutrala erfarenheter av screening, (2)Negativa 

erfarenheter och attityder till screening samt (3)Barriärer som kan hindra screening.  

 

Slutstaser: Alkoholscreening möter ett motstånd av sjuksköterskor på akutmottagningar. Det 

finns dock ett behov av screening och därför behöver hinder överbryggas. Vidare forskning 

behöver ta hänsyn till screeningverktygets utformning, utbildning av screening och hinder för 

screening på akutmottagningar.  

 

Nyckelord: Akutsjukvård, alkoholism, screening och sjuksköterskor 
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1. Inledning 

 

Alkohol orsakar stort onödigt lidande och död. Varje dag kommer patienter till 

akutsjukvården på grund av överintag av alkohol. Detta innebär höga kostnader för 

sjukvården och samhället (World Health Organisation [WHO], 2018). Patientgruppen kan 

upplevas svår att nå eftersom beroendet oftast tar över insikten att vilja eller kunna hjälpa sig 

själv mot missbruk (Sudhinaraset, Wigglesworth & Takeuchi, 2016; WHO, 2018).  

Intresset av akutsjukvård har funnits länge hos båda författarna av denna uppsats. Båda har 

arbetat inom akutsjukvården som undersköterskor. Författarna har mött flera individer med 

alkoholmissbruksproblematik och även sett alkoholens konsekvenser vilket har väckt 

inspirationen till ämnet. 

2. Bakgrund  

2.1 Alkohol och Alkoholism 

Alkohol är en naturlig del i sociala sammanhang, det normaliseras av bland annat media och 

upplyfts till att vara ett sätt att ge guldkant på vardagen. Ofta bortses den risk som alkohol för 

med sig (Sudhinaraset et al., 2016; WHO, 2018). Alkohol är en psykoaktiv substans och ett 

gift som varje år orsakar runt 3 miljoner dödsfall världen över. Alkohol står för 10% av alla 

dödsfall mellan åldrarna 15-49 år och är därmed största riskfaktorn i världen för förtidig död 

och funktionshinder (WHO, 2018). Generellt konsumerar män mer alkohol än kvinnor i alla 

ålderskategorier, kvantiteten alkohol som konsumeras varierar dock beroende på land och 

kultur (Brismar & Bergman, 1998; WHO, 2018). Män börjar dricka tidigare än kvinnor och 

dricker oftare, samt i större mängder. Vid jämförelse mellan industriländer och 

utvecklingsländer tyder resultatet på att kvinnor i utvecklingsländer dricker mindre än 

kvinnor i industriländer (Wigglesworth & Takeuchi, 2016). Globalt är det generellt vanligare 

att yngre överkonsumerar alkohol. I dag ses en utveckling i industriländer där äldre dricker 

större mängd och oftare än denna grupp gjort historiskt. Globalt uppskattas även att individer 

med hög socioekonomisk bakgrund dricker alkohol oftare och individer med låg 

socioekonomisk bakgrund dricker större mängder. Den största riskgruppen för 

överkonsumtion av alkohol globalt gäller män i åldern 20-29 år (Brismar & Bergman, 1998; 

Sudhinaraset et al., 2016). Alkohol påverkar det centrala nervsystemet och kognitiva 

funktioner. Intag av alkohol kan leda till en ökad aggressivitet och kan även ge sänkt 

omdöme (Brismar & Bergman, 1998; Ferns & Cork, 2008). Hög konsumtion av alkohol 

sänker individens förmåga till självbehärskning och självreflektion (Brismar & Bergman, 

1998; Ferns & Cork, 2008; Sudhinaraset et al., 2016).  

 

Alkoholberoende eller alkoholism är ett tillstånd då en individ har ett sjukligt begär till 

alkohol (Lindskog, 2004). Individen intar stor mängd alkohol under en längre period utan att 

kunna hindra sig själv (Allgulander, 2019). 

 

2.2 Skydds- och riskfaktorer i förhållande till alkoholism  

Hög utbildning, hög inkomst och boende i ett förmöget bostadsområde är skyddsfaktorer som 

bidrar till att förhindra ett alkoholberoende. Dessa är skyddsfaktorer oavsett ålder, kön eller 

eventuell psykisk ohälsa (Calling, Ohlsson, Sundquist & Kendler 2019). Riskfaktorer för 

alkoholism inkluderar föräldrar som lider av psykisk ohälsa samt familjemedlemmar som 

lider av alkoholism. Individer som själva lider av psykisk ohälsa exempelvis ångest, löper en 
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högre risk för alkoholism. Orsaken till detta är risken att överkonsumera alkohol i syfte att 

självmedicinera. Skilsmässa och andra livskriser som att bli avskedad från sitt arbete är också 

riskfaktorer till alkoholism (Calling et al., 2019). 

2.3 Akutsjukvård och dess arbetsmiljö 

Akutsjukvård är ett mångsidigt arbete med stort patientflöde med en stor variation av 

sjukdomar eller trauman. Fokus ligger på att ge rätt patient rätt vård, att prioritera och ta 

snabba hållbara beslut. Akutsjukvård är något som kan förekomma i vårdens alla olika 

instanser, så som primärvården eller slutenvården, dock sker det främst på akutsjukvårds 

inrättningar (Wikström, 2018). Termen akutsjukvård i denna litteraturstudie syftar till 

akutmottagning och akutvårdsavdelning. 

 

En patient som söker till en akutmottagning upplever ofta någon form av obehag, ohälsa eller 

smärta (Wikström, 2018). Orsakerna till att en patient söker kan vara många, som att en 

anhörig insisterat på att de behöver söka hjälp, att deras personliga läkare ej är anträffbar eller 

att patienten inkommer akut med ambulans (Wikström, 2018). Patientens tillstånd kan vara i 

mer eller mindre behov av akutsjukvård. Oavsett orsaken kan det vara en traumatisk 

upplevelse för patienten och det kan vara den mest omvälvande situationen en individ 

någonsin varit med om. Vissa upplever panik bara av att komma innanför dörrarna på ett 

sjukhus. Därför krävs det att personalen bemöter patienterna med största möjliga respekt 

(Wikström, 2018). 

På en akutmottagning är det vanligt med patienter som råkat ut för någon form av olycksfall 

(Wikström, 2018) och det finns en ökad risk för olycksfall i samband med 

alkoholkonsumtion. Detta relaterat till sänkt omdöme och försämrad reaktionsförmåga. Det 

gäller alla former av olyckor, i trafiken, i hemmet, i sambanden med träning och fysisk 

aktivitet eller på arbetet (Brismar & Bergman, 1998). I värsta fall leder olyckorna till döden 

och ofta resulterar de i ett besök på någon form av akutvårdsenhet. Globalt är trafikolyckor 

under påverkan av alkohol den främsta orsaken till alkoholrelaterad mortalitet (Brismar & 

Bergman, 1998; WHO, 2018). 

Arbetet inom akutsjukvården skiljer sig från annan sjukvård eftersom det innebär andra 

förutsättningar, arbetsförhållanden och krav. Dessutom är det väl känt att det finns en hög 

stress i arbetet inom akutsjukvården. Vissa menar att stressen kan bli ohållbar, andra att 

stressen är viktig och i vissa fall en kritisk komponent för att klara av arbetet (Johnston et al., 

2016). Sjuksköterskor inom akutvården anser att de är en unik sjuksköterskegrupp utifrån 

fyra faktorer: de upplever högre grad av autonomi, teamarbete, kompetensbas och 

kommunikation. Tillsammans har dessa fyra faktorer en stressreducerande effekt (Johnston et 

al., 2016). Ledarskap och kommunikation är två områden som påverkar stress hos personalen 

inom akutvården, de kan ha både en positiv och negativ stresspåverkan. Inom akutsjukvården 

infinner det sig en extra stor personalomsättning jämfört med annan vård. Den upplevda 

stressen påverkas bland annat av erfarenhet och tjänst snarare än ålder och roll (Johnston et 

al., 2016). 

 

Sjuksköterskegruppen inom akutsjukvård är generellt skild från andra former av 

sjuksköterskor genom en jämnare fördelning mellan kvinnlig och manlig personal.  

Arbetsgrupper som har en jämnare könsfördelning rapporterar en högre tillfredsställelse på 

arbetet med ett högre socialt stöd än de grupper med mer heterogen struktur (Johnston et al., 

2016). 
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2.4 Sjuksköterskor och personcentrerad vård 

En viktig del av sjuksköterskors arbete är att bedriva personcentrerad vård utifrån ett 

holistiskt perspektiv (Oxelmark, Ulin, Chaboyer, Bucknall & Ringdal, 2018). Målet med 

patientcentrerad vård är att göra patienten till en central del i teamet där patienten får 

verktygen att medverka till vård- och omsorgsbeslut gällande sin egna vård (Oxelmark et al., 

2018). Patienten ses som expertis på sin egna kropp och har ett unikt perspektiv (Oxelmark et 

al., 2018). Personcentrerad vård är i grunden ett maktskifte från vårdpersonal till patient, där 

kunskap är ett grundverktyg för att detta skifte skall kunna ske (Oxelmark et al., 2018). 

Optimal vård bedrivs där det finns ett partnerskap mellan patient och sjuksköterska 

(Oxelmark et al., 2018). Tidsbrist, avsaknad av insikt hos patienten, 

kommunikationssvårigheter, brist på förståelse hos sjuksköterskan är alla exempel på saker 

som hindrar en personcentrerad vård (Oxelmark et al., 2018). 

2.5 Intervention och screening  

Enkel intervention (på engelska ”brief interventions”, BI) för alkoholmissbrukare har 

implementerats i Europa sedan 1980-talet (Heather, 2011). Det finns ett samarbete mellan 

europeiska forskare och WHO som både på primär och sekundär nivå syftar till att minska 

överkonsumtion av alkohol (Heather, 2011). På primärnivå handlar det om att bryta 

destruktiva mönster, på sekundär nivå att förebygga utvecklingen av sjukdomar och lidande 

relaterat till överkonsumtion av alkohol (Heather, 2011). BI för alkoholberoende har 

implementerats efter att man sett god effekt av BI för rökare. Förhoppningen är att se samma 

goda resultat för alkoholberoende (Heather, 2011). BI är uppbyggt i fem olika faser där första 

steget är screening för att fånga upp gruppen (Heather, 2011). AUDIT (se bilaga nr.1) var den 

första screeningmetoden och användes från början som ett verktyg inom primärvården. 

AUDIT är idag översatt till många olika språk och fungerar väl i ett flertal olika länder samt 

kulturer globalt. Över 20 års forskning visar att BI är ett effektivt sätt att minska risk och 

missbruk av alkohol när det implementeras och följs upp. För kunna implementera BI krävs 

screening av patienter för att hitta riskgruppen (Heather, 2011). 

 

Det är en stor andel patienter som kommer in till en akutmottagning med alkoholrelaterade 

tillstånd. Mellan 30% - 50% av alla vuxna traumapatienter världen över uppges vara 

berusade. Andelen alkoholrelaterade besök kan variera beroende på dag och tid på dygnet.  

Den stora närvaron av denna patientgrupp gör akutmottagningen till en bra plats att utföra 

screening (Forsythe, 2012). Det samtalas om alkoholanvändning och ges även råd från 

akutvårdspersonal till patienter. Däremot är det i liten utsträckning som ett standardiserat 

screeningverktyg används. Biomarkörer skall vara det vanligaste screeningverktyget dock är 

det inte speciellt effektivt. Andra standardiserade verktyg är till exempel CAGE, FAST och 

RAPS-4 (Forsythe, 2012). De fungerar och möter behovet på olika sätt och är mer eller 

mindre effektiva på en akutmottagning (Jones, 2011).  

3. Problemformulering 

Överkonsumtion av alkohol är ett globalt samhällsproblem (WHO, 2018). BI ger möjligheten 

att identifiera, förebygga samt minska alkoholrelaterad ohälsa (Heather, 2011). 

Implementering av BI kräver alkoholscreening (Heather, 2011). Akutmottagningar möter en 

bred patientgrupp och en stor del av besökarna inkommer relaterat till alkohol (Brismar & 

Bergman, 1998). Det finns stora möjligheter att nå individer som lider av alkoholproblematik 

på akutmottagningar (Forsythe, 2012). Screening passar in i sjuksköterskors personcentrerade 
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och holistiska fokus (Oxelmark et al., 2018) dock kan tidsbrist, stress och arbetsmiljöfaktorer 

(Johnston et al., 2016) hindra utförandet (Johnston et al., 2016; Oxelmark et al., 2018). 

Relaterat till hur viktig screening kan vara som intervention, samt att det finns hindrade 

aspekter, finns ett behov att undersöka sjuksköterskors erfarenhet kring alkoholscreening.  

4. Syfte:  

Syftet med detta arbete är att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att screena personer med 

alkoholmissbruk inom akutvården. Detta för att bidra med ökad kunskap om möjligheten för 

att identifiera individer med en alkoholproblematik, som på sikt kan bidra till att dessa 

individer kan få hjälp vilket gynnar samhället i stort.  

5. Metod  

Studien är en integrativ litteraturstudie med en systematisk sökning (Whittemore & Knafl, 

2005). Integrativ metod är en metod som är utarbetad för att kunna analysera och bearbeta 

olika former av data (Whittemore & Knafl, 2005). Denna integrativa litteraturstudien består 

av fem steg; problemformulering, systematisk litteratursökning, kvalitetsgranskning av data, 

dataanalys samt presentation av resultat (Whittemore & Knafl, 2005). 

Urvalet består av nio vetenskapliga artiklar hämtade från PubMed och Cinahl under 

tidsperioden 191104 - 191125.  

5.1 Sökstrategi och datainsamling  

Med syftet som grund valdes nyckelorden: akutsjukvård, alkoholism, screening och 

sjuksköterskor. Dessa utgjorde grunden för att hitta rätt sökord (Whittemore & Knafl, 2005). 

Primära sökningar, som fungerade som ett första test, gjordes i databaserna: PubMed, Cinahl 

Plus with Full Text, och PsycINFO. Databaserna PubMed och Cinahl valdes ut för 

huvudsökning då dessa behandlar områdena omvårdnad och sjuksköterskors perspektiv. Fyra 

sökblock identifierades; alkoholproblematik, akutvård, sjuksköterska, samt screening 

(Whittemore & Knafl, 2005). Området akutvård är brett och litteraturstudien har begränsats 

till vårdenheter som behandlar och utför akutsjukvård på rutin. Ämnesord valdes utifrån 

sökblock och kompletterades med fritextsökningar. Ämnesord som akutmottagning och 

akutavdelning och även ämnesord utifrån sjuksköterskor, sjuksköterskors erfarenhet, 

sjuksköterskors attityd samt akutsjuksköterskor. Sökning med ämnesord gjordes även utifrån 

alkoholmissbruk och alkoholism. Fritextsökning gjordes i Cinahl med ordet sjuksköterska, 

alkoholscreening och screening. Fritext sökningar i PubMed inkluderade: screening, 

sjuksköterska, akutvårdsavdelning, alkoholmissbruk. I sökblocken blandas både 

ämnessökningar och fritextsökningar, se tabell 1.  
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Tabell 1 Sökblock. 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 Sökblock 3 Sökblock 4 

Cinahl -Alcohol Abuse 

(MH) 

-Alcoholics (MH) 

-Alcoholism (MH) 

-Alcohol addiction 

-Emergency Care (MH) 

-Emergency Service (MH) 

-Emergency Nursing (MH) 

-Nurses (MH) 

-Nurse 

-Health Screening 

(MH) 

-Alcohol screening 

-Screening 

PubMed -Alcoholics (MH) 

-Alcoholism (MH) 

-Alcohol abuse 

-Alcohol use 

disorder 

-Emergency Medical Service 

(MH) 

-Emergency Nursing (MH) 

-Emergency room 

-Nursing 

(MH) 

-Nurse 

-Mass Screening 

(MH) 

-Screening 

 

Inklusionskriterier: Artiklar som beskrev sjuksköterskors erfarenhet av screening av alkohol. 

Exkluderingskriterier: Litteraturstudier.  

Under de primära sökningarna gjordes tidsbegränsningar med först fem år och sedan tio år, 

men då forskning som mötte syftet förlorades valdes att ej ha tidsbegränsning (Kristensson, 

2014; Whittemore & Knafl, 2005). Efter att relevanta sökord valts ut kombinerades dessa 

med OR och AND (Whittemore & Knafl, 2005). Sökningen i databasen PubMed gav 93 

träffar och sökningen i Cinahl 30 träffar. Titlar, sedan abstrakt och tillslut hela artiklar lästes 

av båda författarna för att finna relevanta artiklar för att besvara syftet (Kristensson, 2014), 

artiklar valdes bort om de ej inkluderade sjuksköterskors erfarenhet av screening av 

alkoholmissbruk på akutmottagningen, se sökmatris bilaga 2. 

5.2 Urval och kvalitetsgranskning 

Tretton artiklar valdes ut och kvalitetsgranskades (Whittemore & Knafl, 2005). Artiklarna har 

granskats med granskningsmallar från Kristensson (2014) samt Billhult (2017). 

Granskningsmallar valdes för att passa respektive studiedesign. Granskningsmallar för 

tvärsnittsstudie, observationsstudie, randomiserad kontrollstudie och kvalitativa studie har 

hämtas från Kristensson (2014). För att bedöma enkätstudier har en checklista från Billhult 

(2017) använts. Varje granskningsmall tilldelades ett poängsystem där poäng över 60% 

bedöms som medelhög kvalité och poäng över 85% bedömdes som hög kvalité. Endast 

artiklar med medel eller hög kvalité användes i resultatet. Artiklar som endast uppfyllde låg 

kvalité uteslöts. Se granskningsprocess bilaga 3. Nio artiklar bedömdes som medel eller hög 

kvalité och valdes ut för fortsatt bearbetning och analys. Av de nio valda artiklarna var fyra 

stycken enkätstudier, två tvärsnittsstudier, en observationsstudie, en randomiserad 

kontrollstudie samt en kvalitativ studie och de finns redovisade i Artikelmatris Bilaga 4.  
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5.3 Bearbetning och analys 

Alla nio inkluderade artiklar lästes systematiskt igenom av båda författarna. Artiklarna 

bearbetades och analyserades i fyra steg (Whittemore & Knafl, 2005) för att besvara syftet. 

Först markerade båda författarna resultat som mötte syftet i varje artikel (Whittemore & 

Knafl, 2005). I steg två i analysen delades reslutat in i undergrupper utifrån liknande variabler 

(Whittemore & Knafl, 2005). I steg tre sorterades resultaten in i teman och underteman 

(Whittemore & Knafl, 2005). I det sista och fjärde steget jämfördes resultaten för att bygga en 

slutsats (Whittemore & Knafl, 2005).  

5.4 Forskningsetik 

All forskning som bedrivs ansvarar för de individer som deltar. Forskningen ska respektera 

individerna och behandla information och individens välbefinnande med försiktighet 

(Kristensson, 2014). För litteraturstudier krävs ej ett etiskt tillstånd (Kristensson, 2014) dock 

är alla artiklarna etiskt granskade av författarna. De empiriska artiklar som ingår är etiskt 

granskade och etiskt godkända av etisk kommitté. Författarna till litteraturstudien anser att ett 

etiskt förhållningssätt finns i samtliga artiklar. De artiklar som ej genomgått en etisk 

granskningsnämnd visar på de fyra etiska principerna. Autonomiprincipen, rättviseprincipen, 

inte skada principen och nyttoprincipen (Kristensson, 2014) 

6. Resultat 

Sjuksköterskors erfarenheter på en akutmottagning angående alkoholscreening pekar på olika 

attityder, upplevelser och barriärer i akutmottagningars arbetsklimat (Brooker et al., 1999; 

Karlsson et al., 2005). 

Tabell 2 temamatris 

Tema  Undertema  

Främjande och neutrala erfarenheter 

av screening 

● Främjande attityder och erfarenheter kring 

 användning av screening 

● Neutrala attityder ledda av ansvar 

● Erfarenheter av screeningverktyg 

● Erfarenheter av utbildning 

Negativa erfarenheter och attityder 

till screening 

● Negativa attityder och erfarenheter 

● Sjuksköterskans negativa inställning till ansvar av  

 screening på en akutmottagning 

Barriärer som kan hindra screening 
● Krävande arbetsförhållanden  

● Bristande kunskapsnivå  

● Alkoholpåverkade patienter 

● Stigma mot patientgruppen 

● Krävande screeningverktyg 
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Tabell 3 Artikel-Temamatirs  

Artikelreferens: Tema 1 

Främjande och neutrala 

erfarenheter av 

screening 

Tema 2 

Negativa erfarenheter  

och attityder till 

screening 

Tema 3 

Barriärer som kan 

hindra screening 

Anderson et al., 2001 X X X 

Bendtsen et al., 2007 X X X 

Brooker et al., 1999 X X X 

Désy & Perhats, 2008 X X X 

Indig et al., 2009 X X X 

Johnson et al. 2013 X   

Karlsson et al. 2005 X X  

Rodríguez-Martos et 

al. 2007 

X X X 

Staton et al. 2018 X X X 

 

6.1 Främjande och neutrala erfarenheter av screening 

6.1.1 Främjande attityder och erfarenheter kring användning av screening 

Trots negativ attityd och inställning innan implementering (Brooker, Peters, McCabe & 

Short, 1999; Indig, Copeland, Conigrave & Rotenko, 2009; Karlsson, Johansson, Nordqvist, 

& Bendtsen, 2005; Rodríguez-Martos, Castellano, Salmerón & Domingo, 2007; Staton et al., 

2018) upplevde många sjuksköterskor att screening var lättare än de först trodde (Bendtsen, 

Holmqvist & Johansson, 2007; Rodríguez-Martos et al., 2007). Sjuksköterskors erfarenhet 

tyder på att patienterna sällan tog illa upp när sjuksköterskan ställde frågor kring deras 

alkoholbruk (Bendtsen et al., 2007; Staton et al., 2018) och en del patienter uppskattade att få 

frågan (Bendtsen et al., 2007). Sjuksköterskornas erfarenhet tyder på att högre vana av 

screeningverktyget samt vana att ta upp samtalsämnet, underlättade för sjuksköterskor att 

samtala om ämnet alkohol med sina patienter (Bendtsen et al., 2007; Staton et al., 2018). 

Antalet patienter som screenades ökade allt eftersom  sjuksköterskorna blev bekväma med 

verktyget (Brooker et al.,1999; Johnson, Woychek, Vaughan & Seale, 2013). När 

sjuksköterskor använt ett välfungerande screeningverktyg under en längre period 

uppskattades att screening ej innebar någon större arbetsbörda (Bendtsen et al., 2007; 

Johnson et al., 2013) samt att användningen av verktyget blev mer stabil och jämn (Johnson 

et al., 2013). Sjuksköterskorna pekar både på en positiv och främjande inställning till att 
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applicera alkoholscreening i sin arbetsvardag (Karlsson et al., 2005). Erfarenheten tyder även 

på att patienter som har problem med alkoholkonsumtion dricker mindre efter samtal om sin 

konsumtion med sjuksköterskor (Anderson, Eadie, MacKintosh & Haw, 2001; Staton et al., 

2018). Sjuksköterskor på akutmottagningar ser behovet för den här patientgruppen att bemöta 

och hantera sin alkoholproblematik (Anderson et al., 2001; Staton et al., 2018). När screening 

applicerades på akutmottagningar fick vissa sjuksköterskor en god erfarenhet av 

interventionen (Brooker et al.,1999). 

 

6.1.2 Neutrala attityder ledda av ansvar 

Grundsynen är, trots stigma, att denna patientgrupp är en lika viktig grupp som andra 

patientgrupper (Anderson et al., 2001; Brooker et al., 1999). Akutmottagningen bör vara en 

säker plats för denna patientgrupp och det är viktigt att de inte känner sig på förhand dömda 

(Brooker et al., 1999). Sjuksköterskans roll är att vårda och inte döma (Brooker et al., 1999). 

Oavsett om screening implementeras eller ej, journalför sjuksköterskor alkoholproblem när 

det ses som ”synligt och uppenbart” (Anderson et al., 2001; Brooker et al., 1999). Innan 

screening implementerades var patientens andedräkt och beteende faktorer som fick 

sjuksköterskor att fråga om patientens alkoholkonsumtion (Anderson et al., 2001; Staton et 

al., 2018). Sjuksköterskor uttryckte att det är lättare att prata om alkohol när patienten själv 

tar upp frågan (Anderson et al., 2001). Grundsynen på sjuksköterskors ansvar kring patienter 

med alkoholmissbruk ändras ej trots lång tids implementering och utbildning (Bendtsen et al., 

2007; Brooker et al.,1999). 

 
6.1.3 Erfarenheter av screeningverktyg 

En aspekt som framkom är att screeningverktyget behöver vara väl anpassat för att 

överhuvudtaget fungera och därmed användas på en akutmottagning (Anderson et al., 2001; 

Bendtsen et al., 2007). Ett välfungerande screeningverktyg är ett verktyg som enkelt passar in 

i sjuksköterskors arbetsflöde och inte tar någon extra tid (Johnson et al., 2013; Karlsson et al., 

2005). Det är avgörande på vilken plats screeningen är tänkt att äga rum, att exempelvis ha ett 

elektroniskt verktyg i väntrummet (Johnson et al., 2013) eller som en del i sjuksköterskans 

triagering direkt vid mötet av patienten (Anderson et al., 2001; Karlsson et al., 2005). 

Screeningverktyget behöver fungera väl även under stressiga förhållanden och när 

sjuksköterskor har ont om tid (Johnson et al., 2013; Karlsson et al., 2005). Det verktyget som 

hade högst användning, var ett simpelt verktyg som inte tog någon extra tid att använda 

(Johnson et al., 2013). Det var det ända funna verktyget som hade en jämn användning över 

lång tid utan forskarens närvaro (Bendtsen et al., 2007; Johnson et al., 2013). Det är svårt att 

få sjuksköterskor att använda screening och det blir ännu svårare när ett komplicerat och 

tidskrävande screeningverktyg skall användas (Bendtsen et al., 2007). Det finns ett konkret 

samband mellan svårighetsgraden av tillämpning av screeningverktyget och i vilken 

utsträckning verktyget används (Bendtsen et al., 2007).  

6.1.4 Erfarenheter av utbildning 

En grund i att få bra resultat av screeningen samt att få sjuksköterskor att använda sig av 

screening är utbildning (Désy & Perhats, 2008; Staton et al., 2018). Bristande utbildning 

leder till missnöjd personal, medan god utbildning leder till motiverad personal (Désy & 

Perhats, 2008; Staton et al., 2018). Utbildningen behöver även vara riktad mot att arbeta i just 

akutmottagningsmiljö. Eftersom miljön är unik kräver det att utbildningen är formad efter 

den (Désy & Perhats, 2008; Johnson et al., 2013). Kunskap behövs om hur screeningen kan 
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ske utan att kränka patientens integritet (Désy & Perhats, 2008), samt utan att stigmatisera 

(Désy & Perhats, 2008). Erfarenheten tyder på att det är enklare att ta till sig av utbildningen 

om den som utbildar talar utifrån egen erfarenhet och själv är van med både screening samt 

att arbeta på akutmottagning (Désy & Perhats, 2008). 

6.2 Negativa erfarenheter till screening och ansvar 

6.2.1 Negativa attityder och erfarenheter 

Sjuksköterskor på en akutmottagning är en arbetsgrupp som har spretiga åsikter och attityder 

(Karlsson et al., 2005). Trots att det finns positiva erfarenheter av screening hos 

sjuksköterskorna anser fortfarande stor del av dem att akutmottagningen inte passar denna typ 

av preventivt arbete (Anderson et al., 2001; Bendtsen et al., 2007; Désy & Perhats, 2008;  

Rodríguez-Martos et al., 2007), att akutmottagningar ej ansågs vara en lämplig plattform 

(Bendtsen et al., 2007; Désy & Perhats, 2008; Rodríguez-Martos et al., 2007). Screening 

anses vara vård på ett långsiktigt och djupare plan medan akutmottagningens syfte är att möta 

det akuta behovet (Brooker et al., 1999). En del sjuksköterskor såg en applicering av 

alkoholscreening som en extra arbetsbörda och en extra arbetsuppgift i en redan stressig 

arbetsmiljö (Brooker et al., 1999; Karlsson et al., 2005), dessutom upplevde de ett bristande 

stöd från ledningen (Désy & Perhats, 2008). 

 

Utan att ha prövat screening fanns det en rädsla bland sjuksköterskor att patienterna skall 

uppleva att de blir på förhand dömda och stigmatiserade av att få frågor om sin 

alkoholkonsumtion vid screening (Brooker et al., 1999). Sjuksköterskorna upplevde att frågor 

om patienters alkoholvanor inkräktar på patientens privatliv (Désy & Perhats, 2008; Karlsson 

et al., 2005). Erfarenhet säger att det är svårt att få sjuksköterskor att använda 

screeninginstrument på rutin (Indig et al., 2009; Karlsson et al., 2005), ofta kopplat till rädsla 

kring hur patienten kommer reagera (Karlsson et al., 2005). Dock är erfarenheten att 

patienterna oftast ej tar frågor om alkoholkonsumtion negativt (Bendtsen et al., 2007; Staton 

et al., 2018). Grundsynen på sjuksköterskors ansvar kring patienter med alkoholmissbruk 

ändras ej trots lång tids implementering och utbildning (Bendtsen et al., 2007; Brooker et al., 

1999), trots att screening sågs som ett bra verktyg när tiden fanns att använda det (Brooker et 

al., 1999). När screening applicerades sågs att vissa sjuksköterskor fick en god erfarenhet 

(Brooker et al., 1999). Men sjuksköterskor som inte hade en god attityd till screening tenderar 

till att ej screena (Karlsson et al., 2005). Många ansåg då fortfarande att akutmottagningen 

inte var en plats för screeningen och långsiktig vård (Anderson et al., 2001; Désy & Perhats, 

2008; Rodríguez-Martos et al., 2007). Sjuksköterskor uttryckte även en okunskap och en brist 

på resurser, då de ej vet var de ska hänvisa patienter för uppföljning och eftervård (Désy & 

Perhats, 2008; Indig et al., 2009).  

6.2.2 Sjuksköterskors ansvar och roll för screening på en akutvårdsmottagning 

 

Som belyses tidigare i resultatet anser sjuksköterskor att akutmottagningar har en roll att 

hjälpa patienter med alkoholproblem (Anderson et al., 2001). Det finns delade meningar 

bland sjuksköterskor om det är deras uppgift att fråga patienter om deras alkoholbruk 

(Anderson et al., 2001; Karlsson et al., 2005; Staton et al., 2018). En del anser att det mer är 

läkarens ansvar relaterat till att det är läkaren som har uppföljningsansvaret (Anderson et al., 

2001; Karlsson et al., 2005). Sjuksköterskor ser ett större ansvar om sjuksköterskor upplever 

ett direkt problem relaterat till alkohol (Indig et al., 2009). Framförallt ses grund för att 

genomföra just screening när alkohol är en bakomliggande orsak till att patienten kommit till 
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akutmottagningen (Karlsson et al., 2005; Staton et al., 2018), där det finns brottsmisstanke 

(Indig et al., 2009) eller om patienten varit i en olycka (Staton et al., 2018). I dessa fall 

upplevs en större enkelhet att fråga patienten om dess alkoholvanor samt dokumentera detta i 

journalen (Indig et al., 2009). 

 

Efter beprövad intervention och implementering, står sjuksköterskegruppen fast vid åsikten 

att det ej är akutsjukvårdens ansvar att screena för alkoholmissburk. (Anderson et al., 2001; 

Bendtsen et al., 2007; Brooker et al., 1999; Désy & Perhats, 2008; Indig et al., 2009; 

Rodríguez-Martos et al., 2007; Staton et al., 2018) 

 

6.3 Barriärer som kan hindra screening 

6.3.1 Tid och resurser 

Flera tydliga barriärer belystes som hinder mot att lyckas med att implementera och 

regelbundet använda sig av alkoholscreening (Bendtsen et al., 2007). De barriärer som ansågs 

störst var brist på tid och resurser (Indig et al., 2009; Rodríguez-Martos et al., 2007; Staton et 

al., 2018). Sjuksköterskor valde bort screening och gjorde andra prioriteringar, där de 

prioriterade det akuta tillstånd hos den aktuella patienten eller andra patienter före screening 

(Désy & Perhats, 2008). Screening ansågs vara en extra arbetsuppgift i en redan krävande 

arbetssituation (Brooker et al., 1999). Sjuksköterskor upplevde att det fungerade att screena 

när det var lugnt på akutmottagningen (Brooker et al., 1999) dock kom ofta patienter med 

behov av screening på hektiska tider och när akutmottagningen var lägre bemannad, 

tillexempel på natt eller helg (Anderson et al., 2001). 

6.3.2 Stigmatiserad patientgrupp 

Delar av den aktuella patientgruppen beskrevs som en krävande grupp då berusningen gjorde 

att patienterna fick en sänkt motivation (Anderson et al., 2001; Indig et al., 2009), sänkt 

mentalt tillstånd (Anderson et al., 2001), ej var mottagliga för råd (Anderson et al., 2001) och 

ej ville samarbeta (Désy & Perhats, 2008). Ytterligare en barriär som fanns var rädslan att 

stigmatisera genom att lyfta ämnet alkohol och patientens konsumtion och genom detta 

förolämpa patienten (Brooker et al., 1999; Désy & Perhats, 2008). I kulturer med lägre 

acceptans av alkohol syns större stigmatisering (Staton et al., 2018), där det upplevs svårt att 

lita på denna patientgrupp, patientgruppen fick i regel sämre vård och fördomen fanns att de 

flesta olycksfallen var relaterade till alkoholpåverkan (Staton et al., 2018). Det verkade som 

att sjuksköterskor inte ändrade sin uppfattning och stigmat fortsatte var den samma efter att 

screening prövats (Brooker et al., 1999). . 

6.3.3 Okunskap och önskan om utbildning 

En barriär var bristande kunskap i ämnet om patientgruppen (Indig et al., 2009), och 

utbildning vilket efterfrågades av sjuksköterskor (Anderson et al., 2001). När sjuksköterskor 

bads uppskatta hur många procent av besökarna på akutmottagningar som vara relaterade till 

alkohol var det få som kunde ge ett rätt och korrekt svar (Anderson et al., 2001; Bendtsen et 

al., 2007). Vissa sjuksköterskor såg inte ens alkohol som ett problem på en akutmottagning 

(Staton et al., 2018). Denna okunskap ledde till en otrygghet i hanterandet av frågan och hur 

sjuksköterskor ska utföra sitt arbete (Anderson et al., 2001). Det verkar som om det även 

finns osäkerhet kring om screening har någon påverkar på patientens alkoholvanor vilket 

sänker motivationen till screening (Karlsson et al., 2005; Rodríguez-Martos et al., 2007). 

Som tidigare beskrivet uppfattades stigmatisering emot patientgruppen, sjuksköterskor 
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tenderade däremot att förändra sin uppfattning då de fick delta i utbildning rörande 

alkoholism (Staton et al., 2018).  

6.4 Resultatsammanfattning 

 

Sjuksköterskor på akutmottagningar upplever att de har en roll i att hjälpa patienter med 

alkoholproblematik. Sjuksköterskorna frågar och ger råd till patienter men anser inte att 

alkoholscreening är akutvårdens ansvar. Syftet är att möta det akuta behovet och inte bedriva 

långsiktig vård. Sjuksköterskor har i regel en negativ attityd till screening innan det har 

implementerats. Attityden står fast också efter implementering trots goda erfarenheter. 

Grunden till denna inställning ligger i barriärer som hindrar en god implementering. De två 

största barriärerna som upptäcktes var tidsbrist och bristande resurser. Efter beprövad 

implementering och interventioner står sjuksköterskegruppen fast vid åsikten att det ej är 

akutsjukvårdens ansvar att screena för alkoholmissburk. 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Som metod valdes en integrativ metod (Whittemore & Knafl, 2005), det eftersom primär 

sökningar visade att relevant forskning fanns av både kvalitativ och kvantitativ grund 

(Whittemore & Knafl, 2005). Integrativ metod är en väl utarbetad metod för denna form av 

arbete. Svagheter med metoden är att det är en svår metod och det är lätt att göra fel 

(Whittemore & Knafl, 2005). Eftersom detta är en uppsats på kandidatnivå fanns visa ovana 

med att använda metode under arbete med litteraturstudien vilket ökar den risken. Samtidigt 

har arbetet med denna studie ökat kunskapen kring metoden under arbetets gång.  

7.1.1 Sökstrategi och datainsamling 

De fyra sökblocken gav en bred och djup sökning för att hitta artiklar för att bemöta syftet. 

Vilket var en styrka i sökstrategierna. I sökprocessen valdes att ej ha någon tidsavgränsning 

och vilket kan ses som en svaghet. Detta val gjordes på grund av att forskning som mötte 

syftet försvann vid tidsavgränsning. Screening har används sedan år 1980 (Heather, 2011). 

Därmed beslutades att använda all forskning som kunde hittas om sjuksköterskors erfarenhet 

av screening på akutmottagning. Ytterligare en svaghet är att endast två databaser använts, 

detta ökar sannolikheten att relevant forskning missats som eventuellt funnits i en annan 

databas (Kristensson, 2014). Primär sökningar gjordes i PubMed, Cinahl och PsycINFO. 

Dock beslutades att inte genomföra någon huvudsökning i PsycINFO då primär sökningarna 

ej gav något resultat. Ingen sökning gjordes i Medline då denna databas ligger under 

PubMed. Sökningen i Cinahl resulterade i endast 30 träffar men innehöll forskning som möte 

syftet. Nyckelorden, akutsjukvård, alkoholism, screening och sjuksköterskor, har använts som 

grund för ämnesord samt fritextord. Olika ämnesord och fritextord har valt till de olika 

databaserna utifrån vilka ord som fick högst träffar i den primär sökningen. Trots att 

sökningarna endast resulterade i 123 sökträffar ansågs detta tillräckligt. Detta eftersom de 

sökblock som används, och dess sökresultat. presenterade forskning som möte syftet för 

litteraturstudien. Inklusionskriterier var artiklar som beskrev sjuksköterskors erfarenhet av 

screening av alkohol. Av de artiklar som inkluderades i resultatet diskuterades Johnson et al. 

(2013) extra då de undersöker både screening av alkohol och droger, dock tydlig görs datan 

så att det går att lätt att se vilken data som gäller alkohol och därför valdes denna artikel att 
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tas med. På samma sätt gjordes bedömningen kring Staton et al. (2018), där både 

sjuksköterskors och läkares erfarenhet beskrivs men även där resultatet tydligt visar vad som 

är just sjuksköterskors erfarenhet.  

7.1.2 Urval 

Beslutet att välja olika granskningsmallar för att kvalitetsgranska de olika artiklarna styrker 

autenticiteten i de valda artiklarna och gav en överblick av den metodiska kvaliteten 

(Whittemore & Knafl, 2005). De olika gransnkningsmallarna valdes för att passa de olika 

artiklarna. Kvalitativa respektive kvantitativa artiklar kräver olika granskningsmallar 

(Kristensson, 2014).  

7.1.3 Bearbetning och analys 

Genom systematisk bearbetning och analys av artiklarna framkom relevant resultat som gav 

svar till syftet (Kristensson, 2014). Att olika artiklar jämfördes och visar på samma slutsats 

ökar validiteten i resultatet (Kristensson, 2014). Att tidsbegränsning ej fanns kan ses som en 

brist,  men då resultaten i jämförelse pekar på samma slutsats trots ålder på artiklarna ökar det 

överförbarheten och generaliserbarheten av resultatet (Kristensson, 2014). Båda författarna 

har arbetat inom akutvården och har därmed en förförståelse för akutvård, trots insikt i och 

försök att bortse från den inser författarna att deras förförståelse kan ha påverkat deras analys. 

På grund av förförståelsen har författarna noga och kritiskt granskat både analys och resultat 

att det överensstämmer med innehållet i artiklarna som ligger till grund för resultatet.   

7.1.4 Forskningsetik 

En etisk reflektion kring artiklarna fördes då alla ej var granskade av en etisk kommitté. 

Diskussion och reflektion fördes huruvida någon av dessa studier visade på någon form av 

intervention som i sin tur skulle kunna påverkan de deltagande individerna på ett fysiskt eller 

psykiskt plan. Vilket då skulle kräva ett godkännande av en etisk kommitté (Kristensson, 

2014). Efter övervägande ansågs att denna risk ej var aktuell.  

7.2 Resultatdiskussion  

7.2.1 Attityd och kultur 

Denna litteraturstudie visar att sjuksköterskor på akutmottagningar har en splittrad relation 

till patienter med alkoholproblematik. Sjuksköterskor har en grundsyn att denna patientgrupp 

är lika viktig som andra patientgrupper trots att stigma finns (Anderson et al., 2001; Brooker 

et al., 1999). Sjuksköterskor har även en grundsyn att akutmottagningen skall vara en trygg 

och säker plats där denna patientgrupp ej skall behöva vara rädd för att bli på förhand dömda 

(Brooker et al., 1999). Sjuksköterskor uppfattar ett behov hos patienter med alkoholproblem 

att få hjälp att möta och ta tag i sina problem (Anderson et al., 2001; Staton et al., 2018). 

Samtidigt finns det en negativ attityd till att ta sig an dessa problem. Sjuksköterskor ser 

lösningen på alkoholproblematik som en långsiktig process (Brooker et al., 1999) som inte 

hör hemma på en akutmottagning (Brooker et al., 1999). Det är som att sjuksköterskor slits 

mellan olika sjuksköterskekulturer där värderingar och åsikter skiljer sig på flera olika plan. 

Det upplevs även som att sjuksköterskor står splittrade på ett identitetsplan där den holistiska 

synen på människan inte helt går ihop med akutmottagningens syfte. Annan forskning som 

riktar sig mot implementering av ett geriatriskt screeningverktyg på akutmottagningar, möter 

också de ett motstånd från personalen i form av samma negativa attityder som finns mot 

alkoholscreening (Kirk, Sivertsen, Petersen, Nilsen & Petersen, 2016). Sjuksköterskorna 

uppgavs ha svag tro på att screeningverktyget skulle hjälpa deras arbete och de såg ej 
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verktyget som en rutin på akutmottagningen (Kirk et al., 2016; Anderson et al., 2001; 

Brooker et al., 1999; Rodríguez-Martos et al., 2007). Det upplevs som att sjuksköterskor 

prioriterar akutmottagningens syfte att möta det direkt akuta. Sjuksköterskor verka uppleva 

barriärerna för stora för att möjliggöra screeningen.   

 

Sjuksköterskor på akutmottagningar ser det ej som sitt ansvar att screena (Anderson et al., 

2001; Bendtsen et al., 2007; Brooker et al., 1999; Désy & Perhats, 2008; Indig et al., 2009; 

Rodríguez-Martos et al., 2007; Staton et al., 2018). Den här åsikten står fast trots 

överbryggande av barriärer och positiva erfarenheter av screening(Brooker et al., 1999; 

Rodríguez-Martos et al., 2007). Kan attityden komma utifrån en bristande kunskap i området 

kring alkoholscreening hos sjuksköterskorna (Anderson et al., 2001; Désy & Perhats, 2008; 

Indig et al., 2009)? Det går att problematisera det faktum att sjuksköterskor ej ser det som sitt 

ansvar att genomföra screening till akutmottagningar. Möjligen beror det på okunskap, det är 

lättare att avfärda något om man inte besitter kunskap om att interventionen fungerar. 

Sjuksköterskor har dock ett ansvar för att själva inhämta samt sprida forskning och kunskap 

(Socialstyrelsen, 2019). 

7.2.2 Bristande tid och resurser  

Tidsbrist (Indig et al., 2009; Rodríguez-Martos et al., 2007; Staton et al., 2018) och brist på 

resurser upplevs vara två barriärer som leder till den negativa grundattityd som verkar prägla 

akutmottagningar. Att vara tvingad att prioritera det som i stunden är viktigast blir ett hinder 

för sjuksköterskor att applicera screening (Désy & Perhats, 2008). Det kan anses vara 

självklart, men också svårt. En döende patient som kan räddas till livet skall självklart gå före 

screening av alkoholmissbruk och skillnaden i stundens allvar mellan liv och död kan ge 

”screening uppdraget” tankar som en mindre nödvändig åtgärd. En etisk aspekt som behöver 

tas hänsyn till är akutsjukvårdens grund syfte, att hjälpa svårt sjuka personer, mot den nyttan 

som screening har när det följs upp har. Genom att bryta ett pågående alkoholmissbruk kan 

lidande sparas på individnivå, familjenivå och samhällsnivå (WHO, 2018). Det skulle 

dessutom spara sjukvården både tid och resurser. Författarna menar att det lidande som skulle 

kunna undvikas är viktigt att ta hänsyn till. Det är också ett argument för att hitta ett tids- och 

resursbesparande screeningverktyg som fungerar inom akutsjukvården, så att sjuksköterskor 

inte behöver välja mellan att hjälpa svårt sjuka patienter och jobba förebyggande.    

 

Enns och Sawatzky (2016) belyser även att det finns en oro hos sjuksköterskor att tidsbristen 

resulterar i en sämre vårdkvalité. Det finns en vilja att bedriva en holistisk vård som möter 

patienterna på fler plan än bara det fysiska (Enns & Sawatzky, 2016). Sjuksköterskor 

poängterade vikten av att försöka tillgodose behoven som en patient och dess anhöriga har. 

Behoven skall tillgodoses under korta möten och oftast under kaotiska arbetsförhållanden 

(Enns & Sawatzky, 2016). Personcentrerad vård kräver att patienten inkluderas i sin vård 

vilket tar tid som inte alltid finns på akutmottagningar (Oxelmark et al., 2018). Utifrån 

förutsättningarna som råder på  akutmottagningar verkar det vara svårt för sjuksköterskor att 

utöva en personcentrerad vård med ett holistiskt synsätt.  

 

Trots övriga barriärer uttrycker vissa sjuksköterskor att screening går att genomföra med god 

kvalité och liten arbetsbelastning när barriären tidsbrist inte är aktuell (Brooker et al., 1999). 

Frågan om alkoholscreening lutar också till att hamna på sjuksköterskornas chefer då 

sjuksköterskor upplever att de ej har tillräckligt med resurser (Indig et al., 2009; Rodríguez-

Martos et al., 2007; Staton et al., 2018) eller stöd från ledningen. Kanske behöver 

sjuksköterskor en personalökning för att kunna möta kravet som ställs framför dem. Ny 

forskning visar att stor del utav personal inom akutsjukvård uttrycker att de har bristande 
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personaltillgångar och även likaså bristande tillgång till fysiska resurser som tillexempel 

datorer och bärbara enheter (Crouch, McHale, Palfrey, & Curtis, 2015). Kanske är en 

sjuksköterskas arbete på en akutmottagning övermäktigt och kräver mer resurser för att täcka 

alla arbetsuppgifter?  

 

7.2.3 Ett genusperspektiv 

Ett område författarna anser behöver tas mer hänsyn till när det gäller forskning kring 

alkoholscreening på akutmottagning är ett genusperspektiv. I denna littraturstudie har lite, 

knappt ingen forskning hittats kring genus. Idag finns det många som anser att begreppet 

genus inte kan diskuteras separat utan hör ihop med ålder, sexualitet, klass, funktionalitet och 

etnicitet. Det kallas intersektionalitet (Eriksson, 2019). Perspektivet ger en bredd för 

sjuksköterskor att nå och bemöta patienter utifrån den unika individ som patienten är 

(Eriksson, 2019). Om screening endast sker där det finns en bakomliggande orsak som 

andedräkt, beteende eller olycka (Indig et al., 2009; Karlsson et al., 2005; Staton et al., 2018), 

finns en risk att patienter som har ett alkoholmissbruk missas. Den största riskgruppen för 

alkoholmissbruk är män i åldern mellan 20-29 år (Brismar & Bergman, 1998; Sudhinaraset et 

al., 2016). Men alkoholöverkonsumtion ökar bland kvinnor och äldre i industriländer och 

detta skulle kunna tänkas vara grupper som missas vid alkoholscreening (Sudhinaraset et al., 

2016). Vi ser behov både av ett screeningverktyg och av en utbildning som tar hänsyn till 

genus men även som är utvecklat för att bemöta patienter utifrån ett individ och 

personcentreratperspektiv.  

8. Slutsats 

Sjuksköterskor anser inte att akutmottagningar är den mest lämpliga platsen för screening. 

Sjuksköterskornas erfarenheter talar om att akutmottagningars kultur och syfte är ett hinder. 

Detta kombinerat med barriärer kan bli motståndare till en lyckad rutinmässig användning av 

screeningverktyg.  

8.1 Klinisk nytta och fortsatt forskning  

Denna studie har visat att en välfungerande screening skulle kunna ha stor påverkan både på 

vården och på samhället. Samt att screening är en effektiv intervention som kan minska 

alkoholanvändning generellt. Dock kan det finnas ett behov av ett samarbete med andra 

yrkeskategorier. Sjuksköterskor inom akutvården har som beskrivits ett stressigt arbete och 

ännu fler arbetsuppgifter upplevs orimligt. Om det däremot finns ett samarbete mellan 

akutsjukvården och exempelvis socionomer skulle det kunna ha stor påverkan. Socionomer 

som tar ansvar för att screening följs och att de individer som behöver hjälp får det. På det 

sättet skulle alkoholmissbruket kunna minska. Minskade alkoholmissbruk skulle ha många 

fördelar både på individ och samhällsnivå. På individnivå påverkar det personens hälsa, 

förmåga till arbete och känsla av meningsfullhet. Missbruk påverkar även föräldrar, barn, 

syskon och vänner. Anhöriga till någon som missbrukar löper risk för medberoende. 

Alkoholmissbruk kan påverka en individs förmåga att arbete och påverkar därmed samhället. 

Sjukdomarna och olyckor till följd av alkoholmissbruk kostar sjukvården globalt enorma 

resurser.          

Behovet av ytterligare forskning på området behövs, dels för att utveckla enkla screening 

verktyg, dels för att hitta bättre sätt att implementera interventionen på akutmottagningar och 

dels för att sprida mer kunskap om screening till akutsjuksköterskor genom utbildning. 
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nursing staff perspective. 

Accident And Emergency 

Nursing, 15(1), 3–9. Från 

https://search.ebscohost.co

m/login.aspx?direct=true&d

b=cmedm&AN=17113773

&site=ehost-live 

 

Sweden 

“To evaluate 

changes in 

attitudes 

among nursing 

staff from the 

start to after 

one year of 

implementation 

of an 

opportunistic e-

SBI at an 

emergency 

department.” 

Population:”Nursing staff” på 

Linköpings akutvårdsmottagning, 

Begreppet ”Nursing staff” 

inkluderar sjuksköterskor och 

undersköterskor, totalt 64 st. 

Inklusionskriterier – Sjuksköterska 

eller undersköterska på Linköpings 

akutvårdsmottagning. 

Exklusionkriterier – Annan 

yrkeskategori. 

Urval: 48 personer, representerade 

75% av populationen. Bortfall – Ej 

i tjänst under undersökningstillfälle 

Studiegrupp: 31 sjuksköterskor och 

17 undersköterskor 

Datainsamlingsmetod: 

frågeformulär baserat på elva 

frågor 

Analysmetod: Statistisk analys  

Styrkor: Hög validitet 

Svagheter: Endast 10-

20% av patientgruppen 

som kunde screenas 

blev screenande.  

Kvalitetsgranskning: 

Hög  

- Sjuksköterskans ståndpunkt på vikten av implementering var den 

samma genom studiens gång. Har samma syn på sitt ansvar även 

efter positiv erfarenhet. 

- Efter ett års screening kunde sjuksköterskor lättare och snabbare 

identifiera alkoholmissbrukare.  

- Sjuksköterskans erfarenhet av implementering var; att majoriteten 

av patienterna hade en positiv reaktion vid screening. Att 

patienten ej tog illa upp av frågan. Att visa patienter  till och med 

uppskattade att få en fråga. 

- Upplevde att det var lätt att fråga patienten om alkohol när 

sjuksköterskan fått in vanan. 

- Mer än 50% tyckte det var lätt att införa screening, 7% tyckte det 

var svårt. 

- 75% tyckte ej att deras arbetsbörda påverkades men såg det 

fortfarande inte som sin roll eller uppgift.  

- Okunskap om hur hög/låg alkohol närvaro det finns på akuten 

- Det förekom högre användning av screening i samband med 

undervisning eller när forskare var närvarande 

- Verktyg som är svåra används inte 

  

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=17113773&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=17113773&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=17113773&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=17113773&site=ehost-live
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Brooker, C., Peters, J., 

McCabe, C., & Short, N. 

(1999). The views of nurses 

to the conduct of a 

randomised controlled trial 

of problem drinkers in an 

accident and emergency 

department. International 

Journal Of Nursing Studies, 

36(1), 33–39. Från 

https://search.ebscohost.co

m/login.aspx?direct=true&d

b=cmedm&AN=10375064

&site=ehost-live 

 

UK 

“To examine 

the attitudes of 

nurses, 

working in an 

A+E 

department, to 

problem 

drinkers 

following a 

short training 

which included 

use of an 

appropriate 

screening 

instrument.” 

Population : Var tredje 

sjuksköterska valdes att 

medverka i studie för 

implementering av 

screenings instrument 

CAGE.  

Urvalsförfarande: 

Randomiserat utvalda 

Studiegrupp: totalt 32 st 

sjuksköterskor. 

Majoriteten var 

kvinnliga, kvalificerade, 

erfarna sjuksköterskor. 

Datainsamlingsmetod: 

Semi- strukturerade 

intervjuer där de flesta 

frågor var öppna 

Analysmetod: kvalitativ 

analys där varje intervju 

spelades in, 

transkriberades och 

kodades för ett 

tematiskt resultat. 

Styrkor: 

Randomiserad och 

därmed hög 

trovärdighet 

Svagheter: från -99 

Kvalitetsgranskning: 

Hög 

- Antagen erfarenhet av forskaren: att sjuksköterskan blir tryggare i sin roll som 

screenare desto mer hen utför uppgiften. 

- Attityden till personer som överkonsumerar alkohol ändras ej trots 

implementering.  

- 50% hade erfarenheten att screening var enklare och en mindre arbetsbörda än 

de trott.  

- Upplevde att tid påverkade möjligheten att screena, okej när det ej var hektiskt. 

- 50% hade erfarenheten att screening var svårt och att en genom screening 

dömer och stigmatiserar patienten. 

- Akutsjuksköterskans erfarenhet och syn på sin roll är att hen är en frontfigur 

som får och ska bemöta allt och alla.  

- Det är sjuksköterskans ansvar att behandla patienten, ej att döma den. 

- Synen på ansvar ändras ej under användningen av screening verktyg. 

- Attityden till screening ändras ej under användningstiden. Dock screenas fler i 

slutet av tiden än i början. 

- Screening är för djupgående vård för akuten och därmed är akuten ej en plats 

för screening. 

- “ Inte aktuellt för akutvårdsmottagning att hantera. Akutmottagningen syfte är 

att hantera/behandla skador orsakade av alkohol men inte behandla deras 

alkoholism. Det ansvaret ligger hos annan vårdinstans”  

- Sågs som extra arbete under redan stressade arbetsförhållanden.  

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=10375064&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=10375064&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=10375064&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=10375064&site=ehost-live
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Désy, P. M., & 

Perhats, C. (2008). 

Alcohol screening, 

brief intervention, and 

referral in the 

emergency 

department: An 

implementation study. 

Journal Of 

Emergency Nursing: 

JEN: Official 

Publication Of The 

Emergency 

Department Nurses 

Association, 34(1), 

11–19. 

doi:10.1016/j.jen.200

7.03.019 

 

USA 

“To 

examine ED 

nurse 

training 

needs and 

identify both 

barriers to, 

and enablers 

of, SBIRT 

implementat

ion in the 

emergency 

department.

” 

Population: Akutmottagningar fick själv anmäla sitt intresse att 

vara med, utifrån det valdes fem mottagningar. 

Inklusionskriterier: sjukhuset och mottagningen storlek, antal 

patienter på akutmottagning, plats, uppskattat antal 

alkoholrelaterade olyckor. 

Urval: Två sjuksköterskor från varje utvald akutmottagning, 

utvaldes av sina chefer för att genomgå utbildning och svara på 

djupgående studie. Samt alla sjuksköterskor som arbetade just 

de dagarna enkäten skickades ut. 

Studiegrupp: Totalt tio sjuksköterskor samt alla sjuksköterskor 

som arbetade just de dagarna enkäten skickades ut. 

Datainsamlingsmetod: Enkät skickades till de tio 

sjuksköterskorna vid tre månader och sex månader där de fick 

svara på upplevelsen, barriärer och förslag till förbättring av 

screening. Samt att alla sjuksköterskor som jobbade den dagen 

fick svara på 4 poängs skala mellan mycket missnöjd till 

mycket nöjd.  

Analysmetod: Deskriptiv statistik 

Styrkor: Medel 

validitet  

Svagheter: Ej 

redovisat exakt hur 

många 

sjuksköterskor som 

fick frågeskalan och 

därmed ej redovisat 

bortfall, bias eller 

exklusionskriterier 

till denna specifika 

grupp. 

Kvalitetsgranskning: 

Medel 

- Anser ej att akutmottagning är plats för screening. 

- Anser att man inkräktar på patientens privatliv, att 

man är för personlig. 

- Ser inte poängen eftersom man ej vet vem som 

följer upp screeningen. 

- Vill ej medverka i screening. 

- Anser att det är för korta vårdtider för att 

genomföra screening. 

- Screening faller bort eftersom annat prioriteras 

högre, tex patientens/andra patienters akuta 

tillstånd. 

- Inte tillräckligt stöd från admin och ledarskap. 

- Tydligt samband mellan god utbildning och 

motiverad personal. 

- Bristande utbildning leder till missnöjd personal. 

- Utbildningen och utveckling måste rikta sig både 

mot verktyget men också hur verktyget ska 

användas på en akutvårdsmottagning. 

- Relaterad till obekvämt ämne, integritet 

kränkande ämne på en plats där andra patienter 

kan höra. 

- Sjuksköterskan uttrycker att man vill ha en 

personlig, live utbildning av ssk med akut 

erfarenhet som kan verktyget.  

- Mer tid till utbildning och implementera leder till 

mer nöjda sjuksköterskor som inte upplever 

screening som ett hinder utan ett hjälpmedel.  

 

https://doi.org/10.1016/j.jen.2007.03.019
https://doi.org/10.1016/j.jen.2007.03.019
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Syfte  Metod Värdering  Resultat  

Indig, D., Copeland, J., 

Conigrave, K. M., & 

Rotenko, I. (2009). 

Attitudes and beliefs of 

emergency department staff 

regarding alcohol-related 

presentations. International 

Emergency Nursing, 17(1), 

23–30. 

doi:10.1016/j.ienj.2008.08.0

02 

Australien  

 

“This study 

examined 

emergency 

department 

(ED) staff 

attitudes and 

beliefs about 

alcohol-

related ED 

presentations 

in order to 

recommend 

improved 

detection and 

brief 

intervention 

strategies.” 

Population: 240 sjuksköterskor och läkare på 

två av Sydneys största akutmottagningar, som 

genomgått tre stycken 30 minuters utbildning 

om alkohol och akutvård. 

Urvalsförfarande: 40 stycken från varje 

sjukhus alltså ca 30% av populationen. Bortfall 

två stycken på grund av de som svarat varit 

administratörer och ej läkare/sjuksköterska.   

Studiegrupp: 78 medverkande, 54% 

sjuksköterskor. 50% under 30 års ålder. 80% 

av sjuksköterskorna var kvinnor och 49% av 

sjuksköterskorna hade mer än 3 års erfarenhet 

av akutsjukvård.  

Datainsamlingsmetod: Formulär med sex olika 

fokusområden, 

Analysmetod: Statistisk analys med hjälp av 

SAS version 9.1.3, beskrivande statistik 

användes för att beskriva personalens respons. 

Styrkor: Lågt bortfall. Hög 

validitet. 

Svagheter: 

Kvalitetsgranskning: Hög 

- Låg erfarenhet, endast 5%, av att använda 

formellt screeningverktyg som naturlig del 

av inskrivning. Screening används ej som 

rutin. 

- Känner sig trygga med hur verktyget 

fungerar 41% 

- Ser det som sin uppgift att fråga och skriva i 

journalen om personen har alkoholproblem 

men däremot en mindre % som ser en 

skyldighet att screena. Skiljer på att fråga 

och screena, se och följa upp. Upplever ej att 

akutvårdsavdelning ska screena. 

- Vet ej vart de ska reffera patienterna med 

alkoholmissbruk 

- Erfarenhet, svårt att screena påverkade 

patienter. Eftersom nedsatt motivation och 

att detta samt att deras tillstånd hindrar 

möjligheten att bedriva vård. 

- Ståndpunkt: att det är offensivt att fråga 

patienter om deras alkoholvanor.  

- Vid brottsmisstanke mer givet att screena 

- Har brist på tid och resurser. 

- Har bristande kunskap om patientgruppen. 

 

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2008.08.002
https://doi.org/10.1016/j.ienj.2008.08.002
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Johnson, J. A., Woychek, 

A., Vaughan, D., & Seale, J. 

P. (2013). Screening for at-

risk alcohol use and drug 

use in an emergency 

department: Integration of 

screening questions into 

electronic triage forms 

achieves high screening 

rates. Annals Of Emergency 

Medicine, 62(3), 262–266. 

doi:10.1016/j.annemergmed

.2013.04.011 

 

USA 

“To describe 

the result of 

integrating 

brief 

substance 

abuse screens 

into an urban 

emergency 

department ́s 

triage 

process.” 

Population: Patienter över 18 års ålder 

som triagerades på akutmottagning 

mellan mars 2009 och mars 2012. Totalt 

151,597 personer. 

Urval: bortfall - patienten var för sjuk för 

att kunna genomgå screening, nekade till 

medverkan eller glömdes bort att 

tillfrågas. 

Studiegrupp: 145,394 personer – 96% av 

populationen. 55% kvinnor, 21,1% 18-29 

års ålder, 22,6% 10-44 års ålder, 19,4% 

45-54 års ålder och 36,8% över 55 års 

ålder. 

Datainsamlingsmetod: Enkät insamling, 

tre frågor för att screena. Användes av 

elektronisk formulär under triage 

situationen. 

Analysmetod: Statistiskt analys metod 

Styrkor: Hög validitet. Pågår under 

tre års tid 

Svagheter: Resultaten går inte att 

generalisera till alla former av 

akutmottagningar. 

Kvalitetsgranskning: Hög 

- Antalet screeningar gick upp när sjuksköterskor 

blev mer bekväma med att använda verktyget. 

Screeningen blev även stabil och jämn. 

- Starkt verktyg, ett verktyg som är anpassat efter 

akutens stressiga miljö 97% screenades under 3 

års tid.  

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2013.04.011
https://doi.org/10.1016/j.annemergmed.2013.04.011
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Karlsson, A., Johansson, K., 

Nordqvist, C., & Bendtsen, 

P. (2005). Feasibility of a 

computerized alcohol 

screening and personalized 

written advice in the ED: 

Opportunities and obstacles. 

Accident And Emergency 

Nursing, 13(1), 44–53. Från 

https://search.ebscohost.co

m/login.aspx?direct=true&d

b=cmedm&AN=15649687

&site=ehost-live 

 

Sverige 

“To explore 

prevailing 

attitudes 

among 

nursing staff 

to alcohol 

prevention in 

general and 

computerized 

screening 

concept 

before the 

introduction 

of the 

computerized 

screening 

procedure”.  

Studien belyser både en kvalitativ ansats och 

en enkätstudie.  

Population: Kvalitativ ansats - Nio 

sjuksköterskor som utvaldes av sina chefer. 

Enkätstudie - ”Nursing staff” på Linköpings 

akutvårdsmottagning, Begreppet ”Nursing 

staff” inkluderar sjuksköterskor, 

undersköterskor samt läkarsekreterare, totalt 

96st. Inklusionskriterier – Sjuksköterska, 

undersköterska eller läkarsekreterare som 

medverkade på personalmöte. 

Exklusionskriterier – Annan yrkeskategori. 

Urval: Kvalitativ ansats – Nio sjuksköterskor 

utvalda för ha en bredd i ålder, genus och 

erfarenhet. Bortfall – ej redovisat. 

Enkätstudie - 72 personer, representerade 75% 

av populationen. Bortfall – Personal som ej 

medverkade på personalmöte samt de nio 

sjuksköterskorna som intervjuades separat. 

Studiegrupp: Kvalitativ ansats - nio 

sjuksköterskor. 

Styrkor: Bred 

undersökning, med både 

intervjuer och enkät. Hög 

trovärdighet 

Svaghet. Ett sjukhus, en 

akutvårdsavdelning. Den 

berättar om hur det är där, 

men är ej generaliserbart för 

akutmottagningar i stort.  

Inte bara sjuksköterskor. Ej 

redovisat hur de analyserat 

enkätstudien. 

Inkluderade både 

undersköterskor och 

läkarsekreterare trots att 

deras arbetsuppgifter och 

ansvar skiljer sig. 

Kvalitetsgranskning: Hög 

 

- Stress gör att de inte vill ta på sig ytterligare 

arbetsuppgifter. 

- Lättare att fråga och screena där patienten tydligt 

inkommit relaterat till alkohol dock fortfarande 

svårt att ställa frågor om vardagsvanor 

- Hellre direkt kontakt med patienter än genom en 

skärm. mer personligt. 

- Positiv attityd kring screening ger en positiv 

attityd kring utbildning av screening 

- Negativ attityd gör att sjuksköterskor ej screenar. 

- Tycker att det är sjuksköterskors ansvar att arbeta 

preventivt mot alkoholmissbruk. 

- Osäkerhet kring om screeningen har någon 

påverkan på patientens alkoholvanor.  

- Tror inte att det kommer påverka deras relation 

till patient men trots detta finns en rädsla över hur 

patienten kommer reagera vid frågor kring deras 

alkoholvanor. 

- Forskaren såg att sjuksköterskan gruppen var bred 

i sina attityder och inställning. 

- Tycker att de redan har tillräckligt med 

arbetsuppgifter. 

- Ses som läkarens uppgift mer än sjuksköterskans, 

relaterat till läkarens uppföljningsansvar 

- Tycker ej att det är sjuksköterskans roll att fråga 

om alkohol. 

- Vågar inte fråga för att man tror att man ska få en 

negativ reaktion.  

- Spelar roll vart verktyget är och används 

någonstans. 

- Simpelt verktyg = inte stor arbetsbörda. 

- Bildar ingen kö, tar ingen extra tid, funkar även 

under stress. 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=15649687&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=15649687&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=15649687&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=15649687&site=ehost-live
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Enkätstudie: 27 sjuksköterskor, 27 

undersköterskor and 18 läkarsekreterare.  

Datainsamlingsmetod: Kvalitativ ansats - 

Intervjuer studie med fokus på sjuksköterskans 

erfarenhet och attityder av patienter med 

alkoholmissbruk samt inställning till E-

sreecning. 

Enkätstudie - frågeformulär baserat på elva 

frågor. 

Analysmetod: Kvalitativ ansats -

Fenomenologisk metod. 

Enkätstudie – ej redovisad 

- Akutmottagningen har för kort vårdtid för att 

genomföra screening. 
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Rodríguez-Martos, A., 

Castellano, Y., Salmerón, J. 

M., & Domingo, G. (2007). 

Simple advice for injured 

hazardous drinkers: An 

implementation study. 

Alcohol And Alcoholism 

(Oxford, Oxfordshire), 

42(5), 430–435. Från 

https://search.ebscohost.co

m/login.aspx?direct=true&d

b=cmedm&AN=17673484

&site=ehost-live 

 

 

Spanien  

“To evaluate 

the 

implementati

on of a 

screening and 

intervention 

procedure for 

hazardous 

drinkers in 

the routine 

practice of an 

emergency 

service.” 

 

Populationen: Alla anställda sjuksköterskor på 

fyra spanska akutvårdsmottagningen. 

Urval: Två akutvårdsavdelningar. Bortfall - 

Två av akutvårds avdelningarna kunde ej 

medverka relaterat till organisations samt 

byggarbete. 

Studiegrupp: 79 sjuksköterskor från två 

akutvårdsavdelningar.   

Datainsamlingsmetod: Alla 79 sjuksköterskor 

genomgick en 2-4 timmars utbildning i 

screening och fick efter utbildningen fylla i en 

enkät med tio frågor. Sjuksköterskorna fick 

sedan implementera sin utbildning i under en 

begränsad tid och sedan utvärdera sin 

erfarenhet med ytterligare en enkät. 

Analys metod : En beskrivande statistisk 

analys 

Styrkor: Hög validitet 

Svagheter: Stort 

bortfall (50%) 

Kvalitetsgranskning: 

Hög  

- 75% såg det som en ökad arbetsbörda 

- 25% såg screeningen som effektiv 

- 62,5% var trygga med utförandet 

- 50% ansåg att patienterna tog emot screeningen 

väl 

- Endast 20% ansåg att programmet gick att 

använd på akutvårdsmottagning 

- Lättare att screena än man trodde innan studien 

påbörjats.  

- Vet ej om screeningen har någon påverkan på 

patientens alkoholvanor. 

- Anser ej att akutmottagning är plats för 

screening. 

- Anger brist på tid och resurser som störta skäl till 

att ej screena.  

 

 

 

 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=17673484&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=17673484&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=17673484&site=ehost-live
https://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cmedm&AN=17673484&site=ehost-live
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Staton, C. A., Vissoci, J. R. 

N., Wojcik, R., Hirshon, J. 

M., Mvungi, M., Mmbaga, 

B. T., & Swahn, M. (2018). 

Perceived barriers by health 

care providers for screening 

and management of 

excessive alcohol use in an 

emergency department of a 

low-income country. 

Alcohol, 71, 65–73. 

doi:10.1016/j.alcohol.2018.

01.003. 

 

Tanzania  

“To identify 

potential 

perceived 

barriers to 

implementing 

a BNI in 

Tanzania” 

Population: Sjuksköterskor, 

sjuksköterskestudenter, läkare, 

läkarstudenter som arbetade/studerade 

på Kilimanjaro Christian Medical 

Centers akutmottagning. 

Urval: 35st akutvårdspersonal som fyllt 

i enkäten fullständigt. Bortfall: läkare, 

för liten % av dem hade fyllt i enkäten 

och därmed valdes hela gruppen bort.   

Studiegrupp: 82% sjuksköterskor, 82% 

var kvinnor och medelåldern 43 år, 

54% drack själva inte alkohol. 

Datainsamlingsmetod: Anonym enkät 

utskickad till hela urvalet. Både på 

Swahili och engelska så att varje 

individ kunde svara på det språk hen 

var mest bekväm med. 

Analysmetod: Genom REDCap – 

deskriptive statistik samt PAS skala. 

Styrkor: Hög 

trovärdighet  

Svagheter: Liten 

urvalsgrupp.  

Kvalitetsgranskning: 

Hög 

- Tycker inte att det är sjuksköterskans roll att utvärdera 

alkoholkonsumtion. 

- Har erfarenhet att det är enkelt att samtala om alkoholvanor 

med patienter som erfarit olycka. Ser grund för att screena 

patientgruppen som inkommer på grund av olycka. 

patientgruppen. 

- Tidsbrist och resurser största anledningen till att screening inte 

görs.  

- Erkänner stigma emot patientgruppen och att förutbestämda 

åsikter leder till att man inte tar patienten på lika stort allvar. 

Ser patienten som mindre intelligent och har mindre tillit till 

hen. 

- Villighet att lära sig mer. 

- Desto mer erfarenhet och träning desto villigare och mer positiv 

till att fortsätta med screening. 

- Inställning till yrke, roll och ansvar påverkar förändra och 

attityd kring uppgiften. 

- Ser att när man pratar om alkohol med patienten så minskade 

patientens  drickande  

- Tror att olyckor i de flesta fall beror på alkohol  

- Litar ej på patient som druckit. 

- Sågs ett samband mellan kvaliteten på vården och synen på 

alkoholmissbrukare. 

- Utbildning minskar stigma 

- Upplever ej alkohol som ett problem på akutvårdsmottagning. 

- Utbildningen ändrade attityden till mer positivt och större 

förståelse för vikten av screening. 

 


