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Sammanfattning 

Syftet med föreliggande litteraturstudie var att beskriva hur sjuksköterskan upplever sitt 

bemötande av alkoholpåverkade ungdomar och sin kunskap om alkoholprevention. Studien 

belyser även påverkande faktorer till ungdomars alkoholkonsumtion. Metoden var en 

beskrivande litteraturstudie. Två undergrupper identifierades och 16 artiklar granskades 

sammanlagt. Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg sig vara i behov av mer 

alkoholrelaterad utbildning för att kunna bemöta patienter på ett tillfredsställande sätt. Studier 

visar att för att minska den ökade belastningen på allmänna sjukhus på grund av 

alkoholanvändning behövs utbildning och strategier för intervention. Den vanligaste orsaken 

för ungdomar att uppsöka en akutmottagning i samband med alkoholkonsumtion är mindre 

skador som fall. Andelen patienter inlagda på sjukhus på grund av alkoholförgiftning har ökat 

under de senaste åren. Att dokumentera en uppföljningsplan för ungdomar som kommer in till 

akutmottagningen missas i de flesta fall. Majoriteten av alla barn och ungdomar gick hem 

från akutmottagningen utan rådgivning i samband med alkoholförgiftning. Att sjuksköterskan 

inte känner sig ha tillräcklig kunskap inom alkoholprevention visade sig vara den vanligaste 

orsaken till att inte ge råd till patienter om alkoholkonsumtion. Föräldrars inverkan och regler 

har en betydande roll för ungdomars alkoholkonsumtion. Studier visade att tydliga regler kan 

skjuta upp ungdomars alkoholdebut med flera år. Under varma årstider och under helger 

visade sig ungdomars alkoholkonsumtion vara som störst. 
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Abstract 

 

The purpose of the following study was to describe how the nurse experience the treatment of 

intoxicated adolescents and their knowledge of alcohol prevention. The study also describes 

the influences of alcohol by adolescents. The method was a descriptive literature study. Two 

subgroups were identified and in total, 16 articles were examined. The results show that 

nurses believe themselves to be in need of more alcohol-related education to respond to 

patients in a satisfactory manner. Studies show that to reduce the increasing burden on public 

hospitals because of alcohol use, nurses need education and strategies for intervention. The 

most common reason for young people to seek an ER in relation to alcohol consumption is 

small damage cases. The proportion of patients to hospital because of alcohol intoxication has 

increased. To document a follow-up plan for young people entering the emergency room is 

missed in most cases. The majority of children and adolescents who enter the ER with 

alcoholintoxication goes home without any guidence of the subject. The nurse feel insufficient 

knowledge in alcoholprevention , which proved to be the most common reason for not 

advising patients concerning alcohol consumption. Parental influence and rules have a 

significant role in young people's alcohol consumption. Studies with clear rules can defer 

youth alcohol debut with a number of years. During the warm seasons and during the 

weekends turned out that most young people's alcohol consumption. 
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1 Introduktion 

 

1:1 Alkoholkonsumtion och tillgänglighet bland ungdomar 

En svensk undersökning av ungdomar mellan 13 och 16 år visade att tillgängligheten av 

alkohol ökade från sjunde till nionde klass. Eleverna i klass 9 hade en mer regelbunden 

alkoholkonsumtion och där var flickorna de som konsumerade alkohol oftast till skillnad från 

de lägre klasserna då pojkar konsumerade oftare. De ungdomar som konsumerade mest 

alkohol var de som blir bjudna på alkohol i hemmet. Studien visade att de ungdomar som 

kommer från familjer med sämre ekonomi och de med ensamstående föräldrar har mera 

avancerade alkoholvanor. De har även lättare att få tag på alkohol. Studien visade även att 

ungdomar med utländsk bakgrund konsumerade alkohol, speciellt vin, mer regelbundet. Trots 

Sveriges alkoholpolitik är konsumtionen av alkohol hos ungdomar hög och tillgången till 

alkohol är hög (Persson, Hansson & Råstam, 1994). Genom att minska alkoholens medicinska 

och sociala skadeverkningar ska folkhälsan främjas säger Sveriges alkoholpolitik 

(Regeringskansliet, 2010). I internationell rätt och statistik finns en tydlig definition av 

ungdomar att den som är mellan 15 och 24 år är ungdom (Ungdomsstyrelsen, 2010). 

Ungdomar och unga vuxna är 15-29 år. Varje enskild människa under 18 år ska räknas som 

barn, oavsett kultur, religion eller samhälle (Barnombudsmannen, 2010).  

 

En studie om blodets alkoholnivåer i olika åldersgrupper har gjorts på en akutmottagning i 

Belfast under två tillfällen med ett mellanrum på fyra år. Resultatet visade att i alla 

åldersgrupper utom hos de som var under 16 år var de flesta män som kom till sjukhuset 

alkoholpåverkade vid båda undersökningstillfällena. I gruppen med ungdomar under 16 år var 

det flest flickor som kommer in alkoholpåverkade. Studien visade även att antalet berusade 

flickor nästan fördubblades mellan de två undersökningstillfällena (Alley, Graham, 

McDonnell & Spedding, 2006).  

 

1:2 Alkohol och ungdomar 

Alkoholmissbruk hos världens ungdomar ökar successivt och det är ett farligt beteende med 

många risker. Antalet ungdomar som konsumerar alkohol har ökat sedan 1994 (Zaborskis, 

Zemaitiene, Sumskas, Grabauskas, Veryga & Petkevicius, 2008). Svensk lag säger att unga 

personer under 18 år inte ska konsumera alkohol. Studier har visat att av ungdomar i årskurs 9 

är 65 % alkoholkonsumenter, där killar konsumerar mer än tjejer (IQ, 2010). Riskabla 
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alkoholvanor var vanligast bland unga. I åldern 16-29 hade cirka 34 % av männen och en 

fjärdedel av kvinnorna riskfyllda alkoholvanor. I slutet på 1990-talet ökade 

alkoholkonsumtionen bland flickor och pojkar i årskurs 9. Under 2000 uppnåddes den högsta 

nivån av alkoholkonsumtion och sedan dess har den blivit mindre. Andelen av de ungdomar i 

årskurs 9 som inte konsumerar alkohol alls hade även ökat. I likhet med vuxna män dricker 

pojkar mer alkohol än flickor i Sverige. År 2007 var årskurs 9:s pojkar självskattade 

alkoholkonsumtion 7,6 liter och flickornas 4,2 liter per år. Av eleverna som inte konsumerade 

alkohol alls var andelen 12 % av flickorna och 10 % av pojkarna. Alkoholkonsumtionen 

bland skolungdomar i årskurs 9 var könsskillnaderna som störst år 2000. Under 2000 

konsumerade pojkar 2,4 liter mer än flickor. Könsskillnaden var som minst år 2005, då 

skillnaden endast var 0,3liter och flickor konsumerade 3,4 liter alkohol (Socialstyrelsen, 

2009). Under de senaste 15 åren har alkoholkonsumtionen ökat i Sverige, trots detta har 

Sveriges befolkning bland den lägsta alkoholkonsumtionen i Europa. Ungdomar i Sverige 

konsumerar ungefär lika mycket alkohol som ungdomar i andra Europeiska länder. I Sverige 

är det medelålders invånare som har lägst alkoholkonsumtion och det är på grund av denna 

grupp som Sverige hamnar långt ner. Med stigande ålder minskar konsumtionen av alkohol 

för både kvinnor och män i Sverige (Socialstyrelsen, 2009).  

 

 

1:3 Alkoholrelaterade skador 

Faktorer som ökade risken för alkoholrelaterade skador var kvinnor, unga och om 

alkoholkonsumtionen sker nattetid (Li, Tsai, Hu & Wang, 2006 ). Varje månad förekommer 

tusentals akuta alkoholförgiftningar i Sverige och det var den vanligaste förgiftningen bland 

de som kom in till en akutmottagning. I Sverige hade ungefär fem procent av alla vuxna män 

och tre procent av alla vuxna kvinnor ett alkoholberoende. Patienter som drabbats av lindriga 

eller måttliga alkoholförgiftningar söker oftast inte sjukhusvård. Patienter som kom in på 

sjukhus med alkoholförgiftningar hade oftast andra skador som skrubbsår, skärsår eller i 

samband med nedkylning eller misshandel. Alkoholförgiftningen kan delas in i fyra olika 

grader och dessa är mild, måttlig, uttalad och livshotad alkoholförgiftning. Symtomen skiljer 

sig mellan dessa grader. Vid mild alkoholförgiftning får personen långsamt tal och 

långsamma reflexer, vid måttlig alkoholförgiftning får personen bland annat illamående, 

balanssvårigheter och sluddrande tal. Vid uttalade alkoholförgiftningar får personen samma 

symtom som tidigare men i mycket högre grad samt våldsamt beteende, diarré och 

buksmärtor. När en person har drabbats av livshotande alkoholförgiftning hamnar personen i 
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koma, djupare sömn med snarkningar, långsam andning och kramper. Varje år dör ungefär 

150-200 personer i akut alkoholförgiftning i Sverige. Den vanligaste dödsorsaken är 

luftvägsaspiration av maginnehåll eller andningsdepression (Internetmedicin, 2009). Det är 

fler män än kvinnor som dör i någon form av alkoholdiagnos. Ungefär 125 personer som är 

alkoholpåverkade dör i trafiken varje år, detta motsvarar ungefär en femtedel av alla 

dödsolyckor i trafiken. Enligt statistiken kör män oftare rattfulla än kvinnor (Socialstyrelsen, 

2009). Patienter som söker vård när de är alkoholförgiftade har rätt till god omvårdnad. 

Personalen skall möta dessa patienter med säkerhet och lugn. Dessa patienter behöver i många 

fall allmän tillsyn för att motverka stökigt beteende och skador (Internetmedicin, 2009). Den 

femte största riskfaktorn för den globala sjukdomsbördan är alkohol (Socialstyrelsen 2009). 

Av patienter som skriver ut sig själva från en akutmottagning är hälften alkoholpåverkade 

(Henson & Vickery, 2005). Alkoholen är fysiologiskt sett en drog som påverkar hjärnan och 

kroppen på olika sätt. Bland annat stimuleras hjärnans belöningscentrum och det skapas ett 

beroende. Alkohol är tillåten i vårt samhälle men med visa begränsningar, egen alkohol får 

inte framställas (IQ, 2010).  

 

 

1:4 Sjuksköterskans möte med ungdomar och alkohol 

En viktig förutsättning är att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad till alla grupper av 

patienter utifrån ett grundläggande etiskt förhållningssätt genom att visa respekt och omsorg 

för patientens integritet, värdighet och autonomi. Att sjuksköterskan visar respekt och intresse 

för patienten och har en önskan om att hjälpa är att handla enligt grundläggande etiska 

värderingar. Sjuksköterskan bör ha förmåga att kommunicera med både patienter och deras 

närstående på ett lyhört, empatiskt och respektfullt sätt (Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 

2005). Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, 1982) 2§ säger att målet för hälso- och sjukvården är 

en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges till den 

enskilda människans värdighet och med respekt till alla människors lika värda. Företräde 

inom sjukvården ska ges till den som har störst behov av hälso- och sjukvård (Raadu, 2007). 

Omvårdnad är sjuksköterskans stora ansvarsområde. Enligt socialstyrelsens allmänna råd, 

(SOSFS, 1993), skall vården vara av god kvalitet och tillgodose patientens behov av trygghet 

i vården och att behandlingen skall bygga på respekt för patientens självbestämmande och 

integritet samt så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Omvårdnaden ska planeras och genomföras så att patienten känner sig respekterad och trygg. 

Respektfullt patientbemötande är grundläggande för omvårdnad (Socialstyrelsen, 2008). 
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Bemötande innebär ett samspel mellan människor och att kunna uttrycka sig och 

kommunicera på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt. Bemötande handlar om olika 

inställningar som personer har till varandra i form av uttryck i tal, ansiktsuttryck, tonfall och 

gester(Jahren & Kristoffersen 2005). 

 

Katie Erikssons beskriver att omsorg är omvårdnadens kärna. I sjuksköterskans möte med 

patienten är omsorgsvärderingar grundläggande. Det som är målet med sjuksköterskans 

omsorg hänger nära samman med patientens upplevelser av välbefinnande, livsmod och hälsa. 

De centrala begreppen för Erikssons omsorgstänkande är människa, hälsa och omsorg. 

Människosynen är grunden för hennes syn på hälsa och omsorg. Människan är en enhet av 

kropp, själ och ande. Därför är det viktigt att människan vårdas som en helhet. Grundläggande 

för såväl professionella som den naturliga vården är tro, hopp och kärlek. Den naturliga 

vården utövas av personen själv eller av hans eller hennes närstående (Eriksson, K. 1995). 

Den professionella vården ska på samma sätt som den naturliga främja hälsoprocessen hos 

mottagaren. En människa behöver professionell vård där den egna naturliga vården inte räcker 

till. Vårdpersonal som har ett holistiskt perspektiv, visar respekt för individen och dennes syn 

på livet. Hänsyn tas även till andliga och existentiella behov och patienten erbjuds 

individualiserad vård (Kristoffersen, Nortvedt, Skaug, 2006). I sjuksköterskans arbete med 

alkohol- och drogmissbruk är det viktigt att patienten får hjälp att få insikt om sitt missbruk. 

Patienten får då möjlighet att själv ta ansvar för sin situation. Sjuksköterskan ska alltid 

respektera patientens värdighet. Sjuksköterskan kan förbättra patienters situation med hjälp av 

information, vägledning och stöd. Vid regelbunden kontakt mellan patient och sjuksköterska 

stärks banden och tryggheten och samarbetet blir bättre (Nåden & Eriksson, 2004).  

 

1:5 Problemområde 

Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal möter alkoholpåverkade patienter vid många olika 

omvårdnadstillfällen, troligen i stort sett dagligen. Att möta en alkoholpåverkad ungdom på 

ett gott sätt kan upplevas svårt och kunskap behövs för att sjuksköterskan ska kunna känna sig 

trygg i sin yrkesroll. För att underlätta sjuksköterskans arbete är det viktigt att skapa 

ytterligare förståelse inom området alkohol, vilket inte är tillräckligt belyst. Sjuksköterskans 

ansvarsområde är omvårdnad och därför är denna studie relevant .  
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1:6 Syfte 

Att beskriva hur sjuksköterskan upplever mötet och vården av alkoholpåverkade ungdomar, 

alkoholpreventiv information samt beskriver faktorer som påverkar ungdomars 

alkoholkonsumtion. 

 

 

1:7 Frågeställning 

1. Hur upplever sjuksköterskor omvårdnaden av alkoholpåverkade ungdomar? 

2. Hur upplever sjuksköterskan sin roll som informatör i alkoholpreventivt syfte? 

3. Vilka faktorer enligt sjuksköterskor påverkar ungdomars alkoholkonsumtion? 

 

 

2 Metod 

 

2:1 Design 

Författarna har valt att göra en litteraturstudie med deskriptiv design. 

  

2:2 Litteratursökning 

Med hjälp av databasen MESH (svenska) valdes sökord utifrån MESH-termer. Utfall 

presenteras i tabell 1. 

Sökord: alcohol drinking, emergency service, hospital, alcohol, nursing, adolescent 
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Tabell 1: Utfall vid sökning 

Databas Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstract 

Antal valda 

artiklar 

Medline 

PubMed  

Emergency Service, 

Hospital AND alcohol 

50 11 5 

Medline 

PubMed  

adolescent AND 

alcohol AND 

emergency service 

hospital 

101 12 5 

Medline 

PubMed  

Alcohol AND Nursing 

AND adolescent 

40 25 7 

 

Medline 

PubMed 

alcohol comsumption 

children 13 – 16 years 

 

67 10 3 

Medline 

PubMed  

alcohol comsumption 

13-16 years 

 

15 8 1 

Medline 

Pubmed 

nursing AND alcohol 40 6 1 

Medline 

Pubmed 

hospital AND 

adolescent AND 

alcohol AND nursing 

12 4 1 

Medline 

Pubmed 

Nursing the alcoholic 

adolescent 

46 5 3 

 

 

2:3 Kriterier för urval av källor 

Aktuella vetenskapliga artiklar i fulltext låg som grund för författarnas litteraturstudie, 

artiklarna skall vara kostnadsfria. Artikelsökningar gjordes i databasen Pubmed med en 

ålderspann inom tio år. Artiklarnas språk begränsades till engelska och svenska. Abstrakten 

lästes varpå de mest relevanta valdes ut. Författarnas urvalsgrupp för litteraturstudien är 

sjuksköterskor samt ungdomar och unga vuxna.  
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2:4 Dataanalys 

Abstrakten lästes och utifrån dessa valdes relevanta artiklar ut för studiens syfte, dessa lästes 

sedan i fulltext. Artiklarna granskades och kvalitetsbedömdes utifrån en av Willman och 

Stoltz (2006) mallar. Artiklar som inte motsvarade studiens syfte exkluderades. Graden av 

kvalitet på artiklarna bestämdes utifrån olika procentintervaller där 80-100% är hög, 70-79% 

är medel och 60-69% är låg. Författarna exkluderade de artiklar med låg procent. De valda 

artiklarna redovisas i tabell 2. 

 

 

Tabell 2: Utfall av granskade artiklar 

Författare 

och Årtal 

Titel Typ av studie/ 

Design/datainsa

mlingsmetod 

Dataanalys Undersöknings

grupp 

Kvalitet 

Willaing, I. 

& Ladelund, 

S. (2005). 

Nurse counselling 

of patients with 

an 

overcomsumptio

n of alcohol 

Kvantitativ/beskri

vande 

statistik/egen 

enkät 

 Chi-squaretest, 

multiple logistisk 

regressionsanalys  

565 deltagare 

(sjuksköterskor) 

Hög 

Aalto, M., 

Pekuri, P. & 

Säppä, K. 

(2001). 

Primary health care 

nurses’ and 

physicians’ attitudes, 

knowledge and 

beliefs regarding 

brief intervention for 

heavy drinkers 

Kvantitativ/beskri

vande 

statistik/egen 

enkät 

 Mann- Whitney U-

test 

251 deltagare 

(167 

sjuksköterskor, 

84 läkare)  

Medel 

Geirsson, 

M., 

Bendtsen, P. 

& Spak, F. 

(2005). 

Attitudes of Swedish 

general practitioners 

and nurses to 

working with 

lifestyle change, with 

special reference to 

alcohol consumption 

Kvantitativ/beskri

vande statistik/ 

Enkät: En justerad 

version av WHO 

Collaborative 

Study  

Mann- Whitney U-

test 

261 deltagare 

(68 

allmänläkare, 

193 

sjuksköterskor) 

Hög 

Holmqvist, 

M., 

Bendtsen, P., 

Spak, F., 

Asking patients 

about their drinking: 

A national survey 

among primary 

Kvantitativ/beskri

vande 

statistik/Enkät: 

The World Health 

X2-test 4946 deltagare 

(1821 

allmänläkare, 

3125 

Hög 
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Rommelsjö, 

A., Geirsson, 

M. & Nilsen, 

P. (2008). 

health care 

physicians and 

nurses in Sweden 

Organization 

(WHO) 

Collaborative 

Study 

Questionnaire  

sjuksköterskor) 

Rassool, 

GH., Villar-

Luis, M., 

Carraro, TE. 

& Lopes, G. 

(2006). 

 

Undergraduate 

nursing student’s 

perceptions of 

substance use and 

misuse: A Brazilian 

position 

Kvantitativ/beskri

vande design, 

explorativ 

studie/enkät: 

Educational 

fakulteten Survey 

(NEADA)  

Cronbachs alpha 227 deltagare 

(sjuksköterskest

udenter från 

utbildningens 

sista år) 

Hög 

Lesjak, MS., 

McMahon, 

GJ. & 

Zanette, L. 

(2008) 

 

Alcohol harm and cost 

at a community level: 

data from police and 

health. 

Kvalitativ/beskriv

ande/egen enkät 

samt polisens 

register 

The Mantel-Haenszel 

chi-square test  

4925 patienter 

på en 

akutmottagning 

Medel 

Indig, D., 

Eyeson-

Annan, M., 

Copeland, J. 

& 

Conigrave, 

KM. (2007). 

The effects of 

alcohol  

consumption, 

psychological 

distress and 

smoking status on 

emergency 

department 

presentations in 

New South Wales, 

Australia. 

Kvantitativ/sekun

där analys/intervju 

 Univariat statistik, 

korstabeller och 

uppskattning  med 

Cox's proportionella 

modell. 

34 974 deltagare 

(alla personer 

som uppsökt en 

akutmottagning 

under ett år) 

Medel 

Weinberg, L. 

& Wyatt, JP. 

(2006). 

Children presenting 

to hospital with acute 

alcohol intoxication. 

Kvantitativ/ 

observationsstudie

/intervju 

Glasgow Coma Score 

(GCS) 

62 barn (31 

pojkar) 

medelålder 14,5 

år 

Hög 

Woolfenden, 

S., Dossetor. 

D. & 

Williams, K. 

 Children and 

adolescents with 

acute alcohol 

intoxication/self-

Kvantitativ/retros

pektiv 

journalöversyn/ma

nuellt från 

Uppgifterna 

samlades in i en 

Access-databas och 

Excel pilot tabeller 

212 barn Medel 
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(2002). poisoning presenting 

to the emergency 

department. 

akutmottagningen

s patientregister 

användes för att 

analysera frekvensen 

data 

Pirmohamed, 

M., Brown, 

C., Owens, 

L., Luke, C., 

Gilmore, IT., 

Breckenridg

e, AM. & 

Park, BK. 

(2002). 

The burden of 

alcohol misuse on an 

inner-city general 

hospital. 

Kvantitativ/deskri

ptiv  statistik/ 

enkät: Accident & 

Emergency (A & 

E) 

X2-test 1915 deltagare 

(alkoholpåverka

de personer som 

uppsökt en 

akutmottagning 

under två 

månader) 

Medel 

Fulkerson, 

JA., Pasch, 

KE., Perry, 

CL. & 

Komro, K. 

(2008). 

Relationships 

between alcohol-

related informal 

social control, 

parental monitoring 

and adolescent 

problem behaviors 

among racially 

diverse urban youth. 

Kvantitativ/Beskri

vande 

statistik/enkät: 

Project Northland 

Chicago 

SAS (version 9.1), 

Structural Equation 

Modeling (SEM), 

LISREL (version 

8.1) 

4164 elever 

jämn 

könsfördelning, 

medelålder 12 

år. 

3250 föräldrar 

(78,5% mödrar) 

till eleverna 

svarade på 

enkätundersökni

ng. 

Hög 

van der 

Vorst, H., 

Engels, RC., 

Meeus, W., 

Deković, M. 

& Van 

Leeuwe, J. 

(2005). 

The role of alcohol-

specific socialization 

in adolescents' 

drinking behaviour. 

Kvantitativ/cross-

sectional design, 

beskrivande /egen 

enkät samt 

intervju i hemmet  

Parade t-test, 

Cronbachs Alpha, 

Amos 5.0, x2, GFI, 

NFI, AGFI, RMSEA 

428 familjet på 

fyra personer 

(kvinna, man 

samt två barn) 

Jämn fördelning 

mellan könen. 

Hög 

Van Der 

Vorst, H., 

Engels, RC., 

Deković, M., 

Meeus, W. 

& Vermulst, 

AA. 

 (2007). 

Alcohol-specific 

rules, personality and 

adolescents' alcohol 

use: a longitudinal 

person-environment 

study. 

Kvantitativ/longit

udinell 

undersökning/  

intervju, egen 

enkät 

Beskrivande 

analyser, parade t-

test, strukturell 

ekvations 

modellering med 

mplus statistik 

version 4.2, 

x2statistik, FIML, 

EM, CFI, RMSEA, 

401 familjet på 

fyra personer 

(kvinna, man 

samt två barn) 

Jämn fördelning 

mellan könen. 

Hög 
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SRMR. 

Gmel, G., 

Kuntsche, 

E., Wicki, 

M. & 

Labhart, F. 

(2010). 

Measuring alcohol-

related consequences 

in school surveys: 

alcohol-attributable 

consequences or 

consequences with 

students' alcohol 

attribution. 

Kvantitativ/beskri

vande/egen enkät 

AAF, 2007 

European School 

Survey Project on 

Alcohol and 

Drugs, 

Separata logistiska 

separationsmodeller, 

Poisson regression, 

AAF beräkningar. 

7174 deltagare i 

åldern 13-16år , 

fördelning pojke 

(3502), flickor 

(3672), de flesta 

var 14 (2734st) 

och 15 (2493st) 

år. 

Medel 

Cherpitel, 

CJ. & Ye, Y. 

(2008). 

Trends in alcohol- 

and drug-related ED 

and primary care 

visits: data from 

three US National 

Surveys (1995-2005) 

Kvantitativ och 

kvalitativ/beskriva

nde/strukturerade 

intervjuer samt 

telefonintervjuer -

00 och -05. 

 National Alcohol 

Surveys (NASS), 

Random Digit Dial 

(RDD) och Computer 

Assisted Telephone 

(CATI. Mantel-

Haenszel chi-square 

test, logistisk 

regressionsanalys 

4925 deltagare 

från en 

akutmottagning 

Medel 

Bitunjac, K. 

& Saraga, 

M. (2009). 

Alcohol intoxication 

in pediatric age: ten-

year retrospective 

study. 

Kvantitativ/utfors

kande/journaler 

och medicinsk 

historia 

z-test 

 

29 506 barn. 

Studien 

inkluderade alla 

barn från 0 till 

18 år på ett 

sjukhus under 

en tioårsperiod, 

596 blev inlagda 

för någon form 

av förgiftning. 

 

Medel 

 

 

2:5 Forskningsetiska överväganden 

Författarna anser att tillstånd från etiska rådet inte behöver sökas då detta är en litteraturstudie 

som är grundad på publicerade artiklar som redan är granskade av etisk kommitté. Författarna 

strävade efter att ha en så objektiv ställning som möjligt till valet av källor och valde inte 

medvetet bort resultat som var oväntade. Till studien användes enbart forskningsetiskt 

granskade artiklar. 
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3 Resultat 

Resultatet kommer att presenteras i en tabell och i löpande text. Resultatet presenteras i 

huvudrubrikerna ”Bemötande och vård av alkoholpåverkade ungdomar” och ”Påverkande 

faktorer”. Resultatet visas i tabell 3. 

 

 

Tabell 3 Resultatbeskrivning av valda källor som ingår i resultatet 

Författare och 

Årtal 

Syfte Resultat 

Willaing, I. & 

Ladelund, S. 

(2005). 

Att identifiera samband mellan 

självrapporterade och 

alkoholrelaterade patientmöten 

bland sjukhusets sjuksköterskor.  

Deras självskattade 

kvalifikationer för rådgivning 

om alkohol, och attityder till 

vården av patienter med en 

överkonsumtion av alkohol.  

Studien visade att ju mer kvalificerad personalen kände 

sig, ju mer råd gavs till patienterna. Självskattade 

kvalifikationer var signifikant associerade med 

inställningen till vård, de sjuksköterskor med en positiv 

inställning till vården självskattade sina kvalifikationer 

högre. Hur sjuksköterskans attityd var till vård av 

patienter med en överkonsumtion av alkohol varierade 

stort mellan avdelningar.  

 

Aalto, M., Pekuri, 

P. & Säppä, K. 

(2001). 

Att identifiera hinder för 

vårdgivarna att utföra behöriga 

kortvariga insatser för att hjälpa 

patienter att minska sin 

alkoholkonsumtion. 

Faktorer relaterade till kunskap visade sig vara ett hinder . 

Endast 18 % av de svarande uppgav att de hade tillräckligt 

med kunskap för att hjälpa patienten och hälften av de 

svarande ville ha mer utbildning.  Praktisk utbildning i att 

använda alkohol frågeformulär skulle främja 

sjuksköterskans vård.  

 

Geirsson, M., 

Bendtsen, P. & 

Spak, F. (2005). 

Att undersöka attityder hos  

sjuksköterskor till alkohol 

prevention (tidig upptäckt av 

och intervention, 

alkoholrelaterade problem) och 

jämföra det med deras attityder 

till andra viktiga 

livsstilsrelaterade beteenden 

som rökning, stress, motion och 

övervikt. 

Vikten av att dricka alkohol måttligt och rådgivnings 

kompetens behövs för att minska alkoholkonsumtionen.  

Sjuksköterskor med mer alkoholrelaterad utbildning hade 

mer positiv inställning än sjuksköterskor med mindre 

utbildning. De främsta hindren för sjuksköterskor att göra 

alkoholingripande var brist på utbildning i rådgivning för 

att minska alkoholkonsumtionen och tidsbegränsning.  

 

Holmqvist, M., 

Bendtsen, P., Spak, 

Att undersöka i vilken 

utsträckning svenska  

28% av sjuksköterskorna uppgav att de "ofta" diskuterade 

alkohol med sina patienter. De två vanligaste orsakerna 
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F., Rommelsjö, A., 

Geirsson, M. & 

Nilsen, P. (2008). 

sjuksköterskor diskuterar 

alkoholfrågor med sina 

patienter, sina skäl för och emot 

att ta itu med alkoholfrågor, 

deras upplevda betydelsen av 

dessa frågor, och faktorer som 

kan främja ökad alkohol 

ingripande aktivitet bland  

yrkesverksamma. 

till att fråga patienter om deras alkoholkonsumtion var att 

sjuksköterskor ansåg att det var en del av sina rutiner och 

tron att patienten hade alkoholrelaterade symtom. 93% 

uppgav att om mer tid ägnades åt hälso-och målinriktat 

arbete skulle det kunna underlätta en ökad aktivitet av 

alkoholingripande. 

Rassool, GH., 

Villar-Luis, M., 

Carraro, TE. & 

Lopes, G. (2006). 

Att undersöka kunskaper och 

attityder hos 

sjuksköterskestudenter i 

grundutbildningen mot ämnet 

missbrukare och överväga 

konsekvenserna av dessa 

attityder för 

sjukvårdsutbildningen. 

Resultaten visade att det fanns en brist på adekvat 

utbildning i drog-och alkoholanvändning och missbruk, 

inklusive kompetensfärdigheter, deltagarna var positiva 

till behandlingsinsatser.  Studien tyder på att 

grundutbildningens sjuksköterskestudenter uppfattar att de 

har tydliga roller och ett ansvar i att arbeta med 

missbrukare Alkoholism betraktades som en genetisk 

sjukdom och deltagarna stödde uppfattningen att en tidig 

diagnos var ett bra resultat för behandling av 

alkoholmissbruk. Deltagarna var överens om vikten av att 

ta en drog- och alkoholhistoria.  Majoriteten av deltagarna 

var överens om att sjuksköterskorna skulle kunna ändra 

alkoholvanor.  

Lesjak, MS., 

McMahon, GJ. & 

Zanette, L. (2008). 

 Att avgöra alkoholrelaterade 

incidenter  under en tvåveckors 

period med hjälp av en 

kombination av patientformulär, 

sjuksköterskans egen 

bedömning och polisens 

register. 

Både sjukhusets och polisens data visade säsongsvariation 

för alkoholrelaterade incidenter och kostnader 

fördubblades i varmare väder. Sammanlagt 32 personer 

(5% av alla 602 personer) bokfördes ha konsumerat 

alkohol före händelsen som förde dem till 

akutmottagningen. Majoriteten  kom till 

akutmottagningen  främst på helgen. Genom att 

kombinera polisens uppgifter med akutmottagningens kan 

man få en mer heltäckande bild av hur alkoholrelaterade 

skador uppstått. 

Indig, D., Eyeson-

Annan, M., 

Copeland, J. & 

Conigrave, 

KM.(2007). 

Att undersöker befolkningens 

samband mellan 

alkoholkonsumtion, psykisk 

ohälsa och rökning med besök 

på akutmottagningen under de 

senaste tolv månaderna.  

Resultatet visade att hög alkoholkonsumtion, psykisk 

ohälsa och rökning var alla signifikant och oberoende 

associerade med en ökad sannolikhet att uppsöka en 

akutmottagning under det senaste året. För personer i 

åldern 16-29 år, med en hög alkoholkonsumtion i 

kombination med att vara rökare fördubblar risken att   

uppsöka en akutmottagning.   
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Weinberg, L. & 

Wyatt, JP. (2006). 

Att utreda problemet med barn 

som besöker ett sjukhus på 

grund av alkoholförgiftning. 

Studien gjordes på 62 barn med medelåldern 14,5år, varav 

31 var pojkar. Barnen kom med alkoholförgiftning till en 

akutmottagning och där styrktes deras alkoholförgiftning 

med en BAL undersökning(alkoholnivån i blodet). 

Resultatet visade att den vanligaste typen av alkohol var 

sprit. Ingen signifikant skillnad sågs mellan ålder och 

BAL. Skador på barnen fanns vid 21 st av barnen. De 

flesta hade mindre skador, skallskador var vanligast och 

svarade för 42% av skadorna. Den vanligaste orsaken till 

skadan var ett fall. 

Woolfenden, S., 

Dossetor, D. & 

Williams, K. 

(2002). 

Att beskriva incidenter, 

egenskaper och uppföljande 

vård av barn och ungdomar i 

åldern 10-18 år som kommer till 

akutmottagningen   på grund av 

alkoholförgiftning. 

 

212 barn och ungdomar i åldern 10-16år var med i  

undersökningen. 49 av 212 var under 14 år och den yngsta 

var 10 år.  Majoriteten  blev hämtade med ambulans.  En 

psykiatriker konsulterades i 6% av fallen. Majoriteten av 

deltagarna gick hem från akutmottagningen  utan en 

uppföljningsplan.  

Pirmohamed, M., 

Brown, C., Owens, 

L., Luke, C., 

Gilmore, IT., 

Breckenridge, AM. 

& Park, BK. 

(2002). 

 Att få fram uppgifter om den 

börda som läggs på 

räddningstjänsten med 

alkoholrelaterade problem.  

Resultatet visar att den börda som alkoholrelaterade 

problem ger på sjukhus är enorm. Genomförandet av 

utbildning, screening och strategier för intervention, och 

anställning av viktig utbildad personal, bör övervägas för 

att optimera den kliniska behandlingen av dessa patienter. 

Totalt var 6,2% av alla sjukhusvistelser på grund av 

alkoholrelaterade problem. Under en två månaders period, 

deltog 1915 patienter med alkoholrelaterade problem. 

 

Fulkerson, JA., 

Pasch, KE., Perry, 

CL. & Komro, K. 

(2008). 

Att undersöka förhållandena 

mellan alkoholrelaterad social 

kontroll och föräldrarnas 

övervakning av 

alkoholkonsumtion, beteende 

och avsikter, våldsamt beteende, 

och brottsligt beteende i ett 

samhälle. 

 

Resultatet visade att sammanslutningar mellan 

alkoholrelaterade social kontroll och föräldrarnas 

övervakning var positiv och signifikant. Ansträngningar 

att få föräldrar att vara mer aktiv i övervakningen av 

ungdomars verksamhet kan leda till lägre nivåer av 

minderårigas alkoholkonsumtion, våld och brottslighet 

bland både pojkar och flickor 

van der Vorst H, 

Engels RC, Meeus 

W, Deković M, 

Van Leeuwe, J. 

(2005). 

Att fastställa vilka 

alkoholspecifika socialiserings 

samband det finns med 

ungdomars alkoholkonsumtion 

och att undersöka om 

Det starkaste samband sågs vid alkoholspecifika regler, 

strikta regler för alkohol verkade negativt på ungdomars 

alkoholkonsumtion.. Frekvensen av kommunikationen om 

alkoholfrågor var förenat med alkoholkonsumtion hos 

ungdomar. 
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föräldrarna skiljer sig åt i sin 

alkoholspecifika socialisering 

med sina barn.  

Van Der Vorst, H., 

Engels, RC., 

Deković, M., 

Meeus,W. & 

Vermulst, AA. 

 (2007). 

Att studera samband mellan 

alkoholspecifika regler och 

ungdomars alkoholbruk. Syftet 

var att se vad föräldrarnas regler 

har för betydelser för 

ungdomarnas alkoholbruk. 

Studera personlighetsdrag hos 

ungdomarna.  

Fynden i studien visar att resultatet av att ha tydliga regler 

när de gäller alkohol minskar sannolikheten för att dricka 

oavsett vilken ålder ungdomarna har. När ungdomarna har 

etablerat ett dryckesmönster minskade effekten av 

föräldrarnas regler eller till och med försvann. 

Gmel, G., 

Kuntsche, E., 

Wicki, M. & 

Labhart, F. (2010). 

 Att jämföra förekomsten och 

frekvensen av självorsakade 

konsekvenser och konsekvenser 

som ej var självorsakade vid 

alkoholkonsumtion. 

Under 2007 rapporterade sammanlagt 7174 schweiziska 

skolelever i åldern 13-16år antalet alkoholrelaterade 

negativa konsekvenser (till exempel slagsmål, skador) 

som uppstått under de senaste 12 månaderna. 

Sannolikheten för underrapportering var högre bland 

alkoholkonsumenter med mellanliggande frekvenser än 

bland alkoholkonsumenter som antingen är sällsynta 

användare av alkohol eller dem som konsumerar alkohol 

regelbundet. 

 

Cherpitel, CJ. & 

Ye, Y. (2008). 

Att utvärdera trender i alkohol-

och drogrelaterade 

akutmottagningsbesök och 

primärvård besök under det 

föregående årtiondet.  

Trots en uppåtgående trend observerades i 

alkoholrelaterade akutmottagnings besök från 1995 till 

2005 var denna ökning inte signifikant.  

Bitunjac, K., 

Saraga, M. (2009). 

Att undersöka förändringar i 

antalet barn som är yngre än 18 

år som blev inlagda på sjukhus 

på grund av alkoholförgiftning 

vid Barnkliniken, 

Universitetssjukhuset i Split, 

från den 1 november 1997 till 

den 31 oktober 2007.  

Av 29506 barn blev 594 inlagda på sjukhus på grund av 

förgiftning. Av dessa blev 239 inlagda på grund av 

berusning av alkohol. Fler pojkar än flickor blev inlagda. 

Andelen alkoholförgiftningar bland alla typer av 

förgiftningar har ökat från 1997/1998 till 2006/2007. 

Andelen patienter inlagda på sjukhus på grund av 

alkoholförgiftning hade ökat. Majoriteten av fallen av 

alkoholförgiftning var i 14-18års ålder. Antalet ärenden av 

alkoholförgiftning hade ökat bland flickor från ett fall 

under 1997/98 till 15 fall under 2006/07, bland pojkar steg 

siffran från sex ärenden  under 1997/98 till 44 fall under 

2006/07. Barnen konsumerade vanligtvis alkohol utanför 

sina hem och främst på helger och helgdagar.  
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3:1 Alkoholpåverkade ungdomar i behov av sjukhusvård 

En studie gjord av Woolfenden, Dossetor & Williams (2002) visade att av 212 barn som kom 

in till akutmottagningen för alkoholförgiftning eller annan typ av självförgiftning var hälften 

14 år eller yngre och den yngsta var tio år. När barnen kom till akutmottagningen bedömdes 

de enligt triage, 14 patienter behövde omedelbart undersökas av sjukhuspersonal och 

bedömdes som triage ett, 35 patienter behövde träffa en läkare inom 15 minuter, 92 patienter 

behövde träffa en läkare inom trettio minuter. Av alla barn och ungdomar som träffade 

akutmottagnings medicinska personal konsulterades en psykiatriker till 12 barn. I allmänhet 

var det nuvarande psykosociala egenskaper och relevanta historia för barn och ungdomar 

dåligt dokumenterade i deras journaler. Av de ungdomar som kom in till akutmottagningen 

och hade någon form av psykisk ohälsa fick endast 30 barn någon form av uppföljningsplan 

dokumenterad. Hos majoriteten av patienterna fanns ingen uppföljningsplan dokumenterad. 

Liknande resultat beskrivs av Weinberg och Wyatt (2006) som visade att i stort sätt alla barn 

och ungdomar gick hem från akutmottagningen utan rådgivning i samband med 

alkoholförgiftning. Resultatet av en studie visade att av 62 barn som kom till en 

akutmottagning för alkoholförgiftning var hälften pojkar med medelåldern 14,5 år. 

Alkoholförgiftningen styrktes med hjälp av BAL undersökning (alkoholhalten i blodet). Tre 

av barnen behövde intensivvårds övervakning, men ingen intubation eller ventilation 

behövdes. Ingen av patienterna behövde datortomografi av hjärnan (Weinberg & Wyatt, 

2006). I en ytterligare studie (Bitunjac & Saraga, 2009) undersöktes antalet barn upp till 18 år 

som lades in på sjukhus under en tioårsperiod. Av studiens deltagare blev 594 barn inlagda på 

grund av förgiftning, av dessa var ungefär hälften förgiftade till följd av alkoholkonsumtion 

samt att av de inlagda var 71,1% pojkar. En oroande aspekt av undersökningen var antalet 

minderåriga alkoholkonsumenter, trots att det undersökta sjukhuset var ett sjukhus som 

tjänade främst vuxen befolkning. Antalet minderåriga alkoholkonsumenter var sannolikt 

underskattat då de flesta kommer till närliggande barnsjukhus. Studien visade att belastningen 

av alkohol är hög och stod för 6% av alla inläggningar (Bitunjac & Saraga, 2009). I flera 

studier beskrivs inläggning av patienter som beror på alkohol och att det utgör en potentiellt 

onödig användning av resurser och extra väntetid för andra patienter (Pirmohamed, Brown, 

Owens, Luke, Gilmore, Breckenridge & Park, 2002). Trots att en uppåtgående trend 

observerades i alkoholrelaterade akutmottagningsbesök från 1995 till 2005 var denna ökning 
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inte signifikant (Cherpitel &Ye Y, 2008). Enligt Indig, Eveson-Annan, Copeland & 

Conigrave (2007) visade att hög alkoholkonsumtion ökade sannolikheten att uppsöka en 

akutmottagning.  

 

 

3:2 Sjuksköterskans upplevelse av alkoholprevention och bemötande 

Aalto, Pekuri och Seppä (2001) rapporterar att sjuksköterskor var i behov av mer utbildning 

inom området alkohol och rådgivning och i första hand i form av föreläsning och praktiska 

övningar. Alkoholrelaterade problem ger ett sjukhus hög belastning. För en optimal 

behandling av patienter med alkoholrelaterade problem bör genomförandet av utbildning, 

screening och olika strategier för intervention och anställning av utbildad personal övervägas 

och ses över. Resultatet av studien visade att få avdelningar för närvarande kan ta hand om 

alkoholpåverkade patienter. Bristen på personal och tid kan vara en bidragande orsak till att 

det är belastning för sjukhuset. Resultatet visade att fler utbildad specialistsjuksköterskor 

krävs (Pirmohamed et al, 2002). Detta styrks av en studie som visade att sjuksköterskor med 

lite undervisning uttryckte osäkerhet om hur sjuksköterskan frågar en patient om 

alkoholvanor. Lite utbildning var det främsta skälet till att inte diskutera alkohol (Holmqvist, 

Bendtsen, Spak, Rommelsjö, Geirsson & Nilsen (2008).  

 

Studiens resultat visade att ju mer kvalificerad personalen kände sig, desto mer råd ges till 

patienterna (Willaing & Ladelund, 2005). Hos den intervjuade personalen på en 

akutmottagning var sannolikheten att de skulle rapportera narkotikarelaterade 

akutmottagningsbesök större år 2000 jämfört med år 1995 (Cherpitel & Ye Y, 2008). Målet 

med en studie gjord av Rassool, Villar-Luis, Carraro och Lopes (2006) var att undersöka 

kunskaper och attityder angående missbruk på grundutbildningen för sjuksköterskestudenter. 

Alkohol var en av de vanligaste drogerna som användes och författarna vill med studien ta 

reda på vilken kunskap sjuksköterskorna anser att de har i ämnet. Majoriteten av deltagarna 

var överens om att sjuksköterskor skulle kunna ändra patienternas alkoholvanor och över 90% 

ansåg att de har rätt att fråga patienter om deras alkoholproblem. En studie gjord av Geirsson, 

Bendsten och Spak (2005) visade att sjuksköterskor som får mer alkoholrelaterad utbildning 

hade en mer positiv inställning än sjuksköterskor med mindre utbildning. Resultatet för att 

minska alkoholkonsumtionen berodde inte på deltagarnas egna alkoholvanor, de 

sjuksköterskor som hade fått fyra timmar eller mer utbildning på alkohol visade mer 

färdigheter i rådgivningen. Dessa sjuksköterskor kände mer effektivitet i rådgivningen och att 
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hjälpa patienterna till att minska alkoholkonsumtionen. Femtio procent av sjuksköterskorna 

ansåg att ”konsumera alkohol måttligt” var viktigt för att främja hälsan. Vilkets styrks av 

Rassool et al (2006) vars deltagare enades om att sjuksköterskan bör rekommendera gränser 

för användning av alkohol. Majoriteten av deltagarna ansåg att frågor om alkoholanvändning 

är ett intrång på patientens privatliv. Aalto, Pekuri och Seppä (2001) visade att majoriteten av 

sjuksköterskorna i en studie hade positiva attityder till att diskutera alkohol med patienter. Att 

upptäcka och behandla missbrukare i en tidig fas var en del av deras dagliga arbete. 

Majoriteten ansåg även att det var viktigt att fråga om patientens alkoholvanor och att de vet 

hur man talar om alkoholvanor med sina patienter. Ungefär hälften av deltagarna ansåg att 

patienterna hade en positiv inställning till att de blev tillfrågade om deras alkoholvanor samt 

att de var i behov av mer utbildning inom ämnet alkohol och rådgivning. En studie av 

Holmqvist et al (2008) undersökte hur sjuksköterskor upplevde sitt arbete med alkoholfrågor. 

Studien visade att sjuksköterskor diskuterade alkohol i mindre utsträckning med sina patienter 

än andra livsstilsfrågor. Majoriteten av sjuksköterskorna hade ingen utbildning i hantering av 

riskfylld alkoholkonsumtion. Sjuksköterskor uppgav att tidsbrist var det vanligaste skälet för 

att alkoholfrågor inte togs upp. I en ytterligare studie framgår att sjuksköterskor uppskattade 

sin alkoholrelaterade kompetens lägre jämfört med andra hälsorelaterade levnadsvanor. 

Sjuksköterskorna betygsatte sin kompetens angående rådgivning om alkohol och ansåg sig ha 

lägre kompetens inom det området än rådgivning om rökning (Geirsson et al 2005).  

 

3:3 Faktorer som påverkar ungdomars alkoholkonsumtion 

Fynden i studien av van der Vorst, Engels, Meeus, Deković & Van Leeuwe (2005) visade att 

ha tydliga regler för alkohol minskar sannolikheten att konsumera alkohol oavsett vilken ålder 

ungdomarna har. När ungdomar etablerat ett dryckesmönster minskade effekten av föräldrars 

regler eller till och med försvann. Studien visade att föräldrar som förbjuder sina tonåringar 

att konsumera alkohol, minskade sannolikheten att ungdomar konsumerade alkohol. Ju äldre 

ungdomarna blev desto mer ökade konsumtionen av alkohol. Fadern hade en betydande roll 

för de yngre ungdomarna gällande alkoholregler. Det visade sig vara en förebyggande effekt 

på ungdomarnas alkoholkonsumtion om fadern sa ifrån. Enligt de äldre ungdomarna och deras 

föräldrar sågs alkoholreglerna som något negativt. Att som förälder införa stränga alkohol 

regler i tidig ungdom har stor betydelse för ungdomens alkoholkonsumtion. Enligt en studie 

av Gmel, Kuntsche, Wicki & Labhart, (2010) ökade alkoholkonsumtionen med åldern. Enligt 

studien var det fler som blir utsatta för skador på grund av alkoholkonsumtion. Vid småskador 
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rapporterade ungdomarna att alkohol var orsaken till att skadan uppstod men behövde inte 

vara det vid större skador som till exempel frakturer. Andra studier visade att alkoholrelaterad 

social kontroll och föräldrarnas övervakning gav positivt resultat. Ansträngningar att få 

föräldrar att vara mer aktiva i övervakningen av ungdomars verksamhet kan leda till lägre 

nivåer av minderårigas alkoholkonsumtion, våld och brottslighet (Fulkerson JA, Pasch KE, 

Perry CL & Komro K, 2008).  

Både sjukhusets och polisens datamaterial visade säsongsvariation, med en fördubbling på 

alkoholrelaterade incidenter och kostnader i varmare väder. Under de två veckor som studien 

pågick var det 5% av studiens deltagare som rapporterade att de hade konsumerat alkohol i 

samband med händelsen som förde dem till akutmottagningen. De två studieveckorna valdes 

ut i perioder som inte innehöll något skollov, speciella lokala evenemang eller polisiär 

verksamhet. Författarna valde att undersöka en vecka i november och en vecka i juni för att se 

säsongsvariation. Majoriteten kom till en akutmottagning på en helg, sena kvällar eller tidiga 

morgnar. Genom att kombinera polisens uppgifter med akutmottagningens kan man få en mer 

heltäckande bild av hur alkoholrelaterade skador uppstått. Nästan hälften av dem som kom in 

till akutmottagningen hade mindre skador, såsom sårskador, stukningar och små frakturer. 

Studiens resultat visade att 80 % av de inlagda behövde endast vård på akutmottagningen, 

resterande 20 % behövde eftervård på annan avdelning. Endast en person av deltagarna i 

studien hade en primär alkoholförgiftning och klassades som triage 1 eller 2 på 

akutmottagningen. Åtta av de inskrivna på akutmottagningen blev anhållna av polisen för 

övergrepp eller våld i hemmet (Lesjak, McMahon & Zanette, 2008). Andelen 

alkoholpåverkade ungdomar visade sig vara större under helger och nätter (Woolfenden, 

Dossetor & Williams 2002, Pirmohamed et al, 2002 och Bitunjac & Saraga, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

4 Diskussion  

 

4:1 Huvudresultat 

Resultatet visade att sjuksköterskor ansåg sig vara i behov av mer alkoholrelaterad utbildning 

för att kunna bemöta patienter på ett tillfredsställande sätt. Studier visade att för att minska 

den ökade belastningen på allmänna sjukhus på grund av alkoholanvändning behövs 

utbildning och strategier för intervention. Att dokumentera en uppföljningsplan för ungdomar 

som kommer in till akutmottagningen missas i de flesta fall. Den vanligaste orsaken till att 

inte ta upp en patients alkoholkonsumtion visade sig vara att sjuksköterskan inte känner sig ha 

tillräcklig kunskap inom ämnet. Föräldrars inverkan och regler hade en betydande roll för 

ungdomars alkoholkonsumtion. Studier visade att tydliga regler kan skjuta upp ungdomars 

alkoholdebut med flera år. Ungdomar över 15 år konsumerade i genomsnitt mer än yngre 

ungdomar. Den vanligaste orsaken för ungdomar att uppsöka en akutmottagning i samband 

med alkoholkonsumtion var mindre skador som fall. Andelen patienter inlagda på sjukhus på 

grund av alkoholförgiftning hade ökat under de senaste åren. Under varma årstider och under 

helger var ungdomars alkoholkonsumtion som störst. 

 

4:2 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att vid hög alkoholkonsumtion ökade sannolikheten att uppsöka en 

akutmottagning (Indig, Eveson-Annan, Copeland & Conigrave, 2007) och i samband med 

konsumtionen ökade risken för alla olyckor (IQ, 2010). I fall av misshandel hos ungdomar var 

alkohol med i bilden i 8 av 10 fall. För pojkar som hamnat på en akutmottagning i samband 

med våld är 70% alkoholpåverkade, av flickorna var i stort sätt alla alkoholpåverkade (IQ, 

2010). Andelen patienter som uppsöker ett sjukhus ökar under helger och nätter 

(Pirmohamed, Brown, Owens, Luke, Gilmore, Breckenridge & Park 2002 och Bitunjac & 

Saraga 2009). Lesjak, McMahon och Zanette (2008) beskrev liknande resultat om den ökade 

belastningen på akutmottagningar och i polisens arbete under helger och kvällar. Författarna 

anser att eftersom studier visat vid vilka perioder belastningen ökar så behövs mer 

sjukvårdspersonal för att få bukt med problemet. Ett projekt behövs som satsar på ungdomar 

och försöker få dem att fylla sin tid med annat än alkoholkonsumtion. Att känna sig säker i sin 

yrkesroll anser författarna viktigt, för sjuksköterskans skull och för patientens skull. Känner 

sig sjuksköterskan trygg kan hon ta hand om patienten på ett mer tillfredsställande sätt. Därför 
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behövs mer alkoholrelaterad utbildning och behovet av utbildning skiljer sig på olika 

avdelningar vid olika vårdtillfällen. Sjuksköterskor med mer utbildning och som ofta möter 

patienter med alkoholproblem tror författarna har en mer positiv inställning till preventiv 

information till dessa patienter. En studie (Aalto, Pekuri & Seppä, 2001) visade att läkare 

kände sig mer redo och kvalificerade att diskutera alkoholkonsumtion med sina patienter än 

vad sjuksköterskor gjorde. Sjuksköterskorna i studien uttryckte att de var i mer behov av 

utbildning. En studie av Geirsson, Bendsten och Spak (2005) visade att sjuksköterskor som 

fått alkoholrelaterad utbildning hade en mer positiv inställning än sjuksköterskor med mindre 

utbildning. Sjuksköterskor med mer alkoholrelaterad utbildning kände sig säkrare i 

rådgivningen för att hjälpa patienterna att minska alkoholkonsumtionen. Liknade resultat 

visade att sjuksköterskor med mindre alkoholrelaterad utbildning kände sig osäkra om hur 

sjuksköterskan frågar en patient om alkoholvanor. Lite utbildning var det främsta skälet till att 

inte diskutera alkoholvanor (Holmqvist, Bendtsen, Spak, Rommelsjö, Geirsson & Nilsen 

(2008). Ytterligare en studie visade att sjuksköterskor ansåg sig behöva mer kunskap om 

alkoholrelaterad rådgivning. Sjuksköterskor med en positiv inställning till vård av patienter 

med alkoholrelaterade problem självskattade sina kvalifikationer högre och studien visade att 

desto mer kvalificerad personalen kände sig, desto mer råd gavs till patienten (Willaing & 

Ladelund, 2005). Författarna anser att det är viktigt att ta hand om problemet med 

alkoholkonsumtion hos ungdomar i ett tidigt skede inför framtiden. En bättre intervention 

inom alkoholområdet skulle förbättra hälsan hos många patienter och minska framtida 

belastning på akutmottagningar och sjukhus. Många alkoholpåverkade ungdomar kommer till 

akutmottagningar och läggs in på sjukhus. Resultatet i en studie visade att belastningen på 

sjukhus på grund av alkoholrelaterade problem var stor och utgör en potentiellt onödig 

användning av resurser och extra väntetid för andra patienter. För att minska denna belastning 

behövs utbildning och strategier för intervention inom alkoholområdet. Ungdomars 

alkoholkonsumtion ökar med stigande ålder och resultaten visade att en tredjedel av 

ungdomar i åldern 10-12 år konsumerade alkohol, siffran ökade till det dubbla i åldern 13-14 

år (Maciorkowska, Buraczewska, Sacharewicz, 2007;Van Der Vorst, Engels, Deković, Meeus 

& Vermulst (2007). Författarna anser att eftersom studier visat att alkoholkonsumtionen hos 

ungdomar ökar, är detta ett mycket relevant problem som kräver hjälpinsatser. Författarna tror 

att ungdomar troligen konsumerar mycket alkohol på grund av att det inte finns tillräckligt 

med alternativa sysselsättningar. Problemet bör erkännas och mer resurser bör satsas. Till 

exempel fler ungdomsgårdar med inriktning på speciella intressen för att locka fler ungdomar 

till något de vill göra. En studie av Bitunjac & Saraga (2009) visade att antalet fall av 
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alkoholförgiftning har ökat bland flickor från ett fall under 1997/98 till 15 fall under 2006/07, 

bland pojkarna steg fallen från sex under 1997/98 till 44 fall under 2006/07.  Författarna anser 

att alkoholprevention behövs från tidig ålder. Det är viktigt att upplysa ungdomarna tidigt om 

risker och olyckor som ofta sker i samband med alkohol. Ungdomarna behöver kunskap om 

alkohol redan i skolåldern, något som ger en avskräckande bild av alkohol. Eftersom 

alkoholkonsumtionen ökar kraftigt och fler ungdomar konsumerar alkohol i så stora mängder 

att de blir alkoholförgiftade så borde samhället reagera och agera. Van Der Vorst, Engels, 

Deković, Meeus och Vermulst (2007) och van der Vorst, Engels, Meeus, Deković och Van 

Leeuwe (2005)  visade med sina studier att föräldrars regler för alkoholkonsumtion var av stor 

betydelse för att minska ungdomars alkoholkonsumtion oavsett ålder på ungdomarna. Tydliga 

regler och förbud innebär ofta att ungdomar avstår att konsumera alkohol. Fulkerson, Pasch, 

Perry & Komro (2008) som beskrev att om föräldrar blir mer aktiva i övervakningen av sina 

ungdomar kan det relateras till att ungdomar konsumerar mindre mängd alkohol. Ungdomar 

behöver bra förebilder och en trygg uppväxt och författarna anser att alkoholkonsumtionen 

ökar i otrygga miljöer. Författarna anser att föräldrars påverkan och inverkan på ungdomarna 

angående alkoholkonsumtion är av stor betydelse. Ungdomar som blir bjudna på alkohol i 

hemmet lär sig inte hantera alkohol bättre än andra. Svenska studier visade att ungdomar som 

blev bjudna på alkohol i hemmet konsumerade mer och löpte större risk att få framtida 

alkoholproblem. Risken för framtida beroende minskade med 14% för varje år som 

alkoholdebuten sköts upp (IQ, 2010). Frivilliga utbildningar och möten för föräldrarna ökar 

deras vilja att hålla sina ungdomar borta från alkoholkonsumtion. Föräldrarna får även 

möjlighet att träffa andra föräldrar i samma situation som dem själva. En studie av Tin, 

Ameratunga, Robinson, Crengle, Schaaf och Watson (2008) visade att föräldrars engagemang 

samt skolans engagemang minskade ungdomars alkoholkonsumtion. Att ha vänner som 

konsumerar alkohol ökade risken för alkoholkonsumtion och tidiga samtal med ungdomar ger 

god effekt. Författarna anser att diskussion med ungdomar bör äga rum i tidig ålder. 

Samhället borde satsa på alkoholprevention hos ungdomar i tidig ålder. Författarna anser att 

grupptryck hos ungdomar har stor betydelse för alkoholkonsumtionen. Balsa, Homer och 

French (2009) menar att föräldrarna har en stor inverkan på sina barn och ungdomar. Tonåren 

är en fas av utforskning av flera beteenden som innebär risker. Alkoholkonsumtion var ett 

riskbeteende som var knutet till nyfikenhet och grupptryck. Riskfaktorerna var relaterade till 

manligt kön, ungdomar äldre än 13 år, nyfikenhet, konflikter i familjen och grupptryck (Jinez, 

Molina de Souza & Pillon, 2009).  Föräldrar behöver tänka på att göra vad man kan för att 

ungdomens alkoholdebut skjuts upp. Ungdomar gör som föräldrar och vuxna gör, inte som de 
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säger (IQ, 2010). Hos majoriteten av patienterna på en akutmottagning fanns ingen 

uppföljningsplan dokumenterad (Woolfenden, Dossetor & Williams, 2002). Enligt Weinberg 

& Wyatt (2006) gick majoriteten av alla barn och ungdomar hem från akutmottagningen utan 

rådgivning i samband med alkoholförgiftning. Författarna tror att detta tyder på att 

sjuksköterskor och även annan sjukhuspersonal troligen har för lite kunskap inom området 

alkoholprevention. Det behövs mer forskning om hur sjuksköterskan upplever mötet av 

alkoholpåverkade ungdomar eftersom studiens resultat visar att det saknas. 

 

 

4:3 Metoddiskussion 

Studiens styrka var att artiklarna som valts ut har granskats och kvalitetsbedömdes utifrån en 

mall av Willman & Stoltz (2006). Författarna har tillsammans diskuterat och reflekterat 

utifrån granskningsmallen och kvalitetsbedömt artiklarnas trovärdighet och användbarhet till 

studiens syfte. De artiklar som inte motsvarade studiens syfte exkluderades. Graden av 

kvalitet på artiklarna bestämdes utifrån olika procentintervaller där 80-100% var hög, 70-79%  

medel och 60-69% låg. Författarna exkluderade de artiklar med lågt procentresultat. Eftersom 

författarna endast använt artiklar med hög och medel kvalité anses källorna som säkra och det 

ses som en styrka för studien. Många av studiens artiklar belyste situationen i Europa, få 

studier har tagits med från Asien och Afrika vilket både kan vara en styrka och en svaghet. 

Styrkan är att studien belyser Europa och inte hela världen, vilket kan göra studien mer 

intressant för andra som endast fokuserat sig på Europa. Det kan också vara en styrka då 

studien inte fått så stor bredd. Hade författarna valt att titta på ett större område, hade studien 

blivit svår att begränsa då väldigt mycket fynd hittats. Svagheten med att ha studier från 

Europa är att studien inte är intressant i andra världsdelar samt att den inte utgör en stor bredd. 

En annan styrka är att författarna regelbundet har haft kontakt med sin handledare och fått en 

objektiv syn på arbetet och uppsatsens utveckling. 

 

Författarna har valt en studie i introduktionen från 1994, vilket författarna egentligen anser 

vara en för gammal studie för att vara kvalificerad till denna studie. Författarna anser att 

studien var relevant för introduktionen. Studien belyser hur alkoholkonsumtionen hos 

ungdomar är i Sverige vilket författarna tycker kan vara en styrka att ha med i en svensk 

studie. Genom att ha de vetenskapliga artiklar som använts, granskats och redovisats i en 

tabell ger ett överskådligt intryck och ett trovärdigt resultat. Tidsramen för artiklarna som 
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använts i studien är tio år (2000-2010) vilket författarna anser ger ett trovärdigt resultat på hur 

alkoholkonsumtionen och alkoholpreventionen ser ut i nutid.  

 

 

4:4 Allmän diskussion 

Alkoholpåverkade ungdomar vårdas ofta på akutmottagning, flera faktorer inverkar på 

ungdomars alkoholkonsumtion och sjuksköterskor upplever sig ha behov av ytterligare 

utbildning. Utbildning gällande alkoholprevention sjuksköterskor på grundnivå visade sig 

vara otillräckliga (Brooker, Peters, McCabe, Short, 1999). Siegfried, Ferguson, Cleary, Walter 

& Rey, (1999) och sjukvårdspersonal kände ett behov av mer utbildning inom 

alkoholprevention för att kunna möta och vårda dessa patienter. Författarna anser att det finns 

ett behov av framtida forskning t.ex. där studerar sjuksköterskor behov av kunskaper alkohol 

och preventionproblem.   
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