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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att beskriva hur sjuksköterskor upplever att hantera 

alkoholfrågor bland ungdomar samt hur de kan identifiera ungdomars alkohol problem, 

missbruk och beroende. Artiklarna söktes i databaserna, Cinahl, Medline (Pubmed) och 

Discovery och resulterade i att 14 artiklar inkluderades i studien. Resultatet visade att 

sjuksköterskor tycker att det är svårt att ta upp frågor om alkohol med ungdomar, detta 

bland annat på grund av att de tycker de har för liten kunskap och att det är en 

känsloladdad fråga att ta upp. Det finns hjälp instrument som vårdpersonalen kan 

använda sig av för att ta upp dessa frågor och för att kunna identifiera alkohol problem, 

missbruk och beroende. De vanligaste instrumenten som kan användas på ungdomar är 

AUDIT, CRAFT och POSIT. Det är viktigt att vårdpersonalen får kunskap om detta, så 

att de kan identifiera alkohol problemen, missbruket eller beroendet hos ungdomar i 

tidigt stadium. 

Den slutsats som framkommer är att alkohol problem, missbruk och beroende bland 

ungdomar i tidiga åldrar har ökat kraftigt. Vårdpersonalen saknar kunskaper om att 

kunna hantera frågor om alkohol. Det finns för lite kunskap om hur instrumenten vid 

alkoholrelaterade frågor på ungdomar skall användas, vilket leder till att frågorna inte 

tas upp.  
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Abstract 

The aim of the study was to describe how nurses experience to handle the alcohol issues 

among young people and how they can identify young people’s alcohol problems, abuse 

and dependence. Empirical articles were searched in the databases Cinahl, 

Medline(Pubmed) and Discovery and resulted in the inclusion of 14 scientific articles. 

The results showed that nurses find it difficult to raise the issues of alcohol with young 

people, this partly because they feel that they have too little knowledge and that it is an 

emotional issue to raise. There is help instruments available that nursing staff can use to 

raise this issues and to identify alcohol problems, abuse and dependence. The usual 

instruments for use on adolescents are AUDIT, CRAFT and POSIT. It is important that 

health workers have knowledge about this, so they can identify alcohol problems, abuse 

or dependence among adolescents in the early stage. 

The conclusion which is found is that alcohol problems, abuse and dependence among 

adolescents at early ages have increased considerably. Health professionals have lack of 

knowledge about being able to deal with issues of alcohol. There is little knowledge 

about how the instruments on alcohol-related issues for adolescents have to be used, 

which leads that questions not addressed.  
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1. INTRODUKTION  

1.1 Alkohol 

Alkohol kommer från medeltidslatin alkohol ' som betyder ”fint pulver” eller ”den 

finaste beståndsdelen av något”, i allmänt språkbruk kan det likställas med etanol eller 

etylalkohol (Nationalencyklopedin, 2011).  Alkoholen påverkar viktiga delar i hjärnan, 

sådana som hjärnbarken, mellanhjärnan och reptilhjärnan. Vid litet alkohol intag 

påverkas hjärnbarken först, då tar personer risker och förmågan att planera, ha omdöme 

och vara tidsmedveten försvinner. Vid ett ökat intag av alkohol blir mellanhjärnan 

involverad och omdömet blir sämre. Vid större alkoholintag uppfattas verkligheten som 

svart eller vit. Detta betyder att den primitiva delen av hjärnan – reptilhjärnan påverkas. 

I detta stadium kan människor bland annat begå grova våldsbrott. Alkohol är ett cellgift 

och varje cell påverkas av den genom att skelettet, de röda och vita blodkroppar, 

benmärgen, musklerna, magsäcken och tunntarmen, levern och bukspottskörteln på 

något sätt blir påverkad av alkoholintaget(Mosander & Ulwan, 1993).  

Överdriven alkoholkonsumtion kan leda till psykiska, sociala och juridiska problem 

men också till ekonomiska problem(Wutzke, Conigrave, Saunders, & Hall, 2002).  

 

Alkoholism är en sammanfattning av benämningarna alkoholskador, alkoholberoende 

och alkoholmissbruk. Missbruk innebär att konsumtionen är så stor så att den orsakar 

skador på hälsan och beroende innebär att ha svårt att bryta 

missbruket(Nationalencyklopedin, 2011).   

Begreppet ”alkoholmissbruk” som sjukdom omfattar olika svårighetsgrader av 

missbruket, från alkoholkonsumtion som är riskfylld och skadlig till beroende av 

alkohol(Cheeta, Drummond, Oyefeso, Phillips, Deluca, Perryman & Coulton, 2008).  

 

1.2 Ungdomar 

Definitionen på ungdomar enligt svensk MeSh(2012) är personer i åldrarna 13 till 18år. 

Medan Nationalencyklopedin (2012) menar att ungdomar är individer mellan åldrarna 

18 till 25 år.  

Författarna i detta arbete har valt att definiera ungdomar mellan åldrarna 13 till 25 år.    

 

1.3 Ungdomars alkoholkonsumtion.  

 

Alkohol är den mest efterfrågad drog bland ungdomar(U.S. Department of health & 

Human services, 2006). Knudsen Kai (2004) beskriver att den vanligaste alkoholformen 

som dagens ungdomar använder sig utav är öl, vin, sprit och de dryckerna innehåller 

etanol eller etylalkohol.  
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Forskning visar att många ungdomar börjar dricka i tidig ålder, en studie som gjordes 

2003 i USA visade att genomsnittsåldern för första användningen av alkohol är ca: 14 år 

jämfört med år 1965 då åldern låg på 17 ½ år (U.S. Department of health & Human 

services, 2006). 

Missbruk bland ungdomar är ett stort problem i USA. Det rapporterades att 10,7 

miljoner det vill säga 28,8 % av befolkningen i åldern mellan 12 och 20 år dricker 

alkohol. 46 % av ungdomar som går i årskurs 8 dricker alkohol och 77 % av elever i 

årskurs 12 i USA har druckit alkohol(Wilson, Sherritt, Gates & Knight, 2004). 

Alkohol användning är en av de största faror för ungdomarnas hälsa även i andra länder. 

I en Europeisk studie från år 2003 rapporterades det att 24 % av 15,8 åringar provade 

alkohol i Danmark och Norge har provat alkohol och 16 % av ungdomar i samma ålder 

varit berusade(Hibell, Andersson, Bjarnason, Ahlström, Balakireva, Kokkevi & 

Morgan, 2003). Bland 412 ungdomar i Finland mellan åldrarna 14- 18 år visade det sig 

att 22 % av interventionsgrupper dricker till berusning medan mer än en femtedel av de 

svarade hade skadliga konsekvenser av sitt drickande. Forskningen har visat att 

ungdomar behöver få mer information om alkohol och vilka negativa konsekvenser den 

kan orsaka(Pirskanen, Pietilä, Halonen & Laukkanen, 2006). Barroso, Mendes & 

Barbosa (2009) beskrev i sin studie att de ungdomar som hade mer kunskap om alkohol 

var de som inte hade rapporterat alkoholförgiftning vid undersökningen.  

 

En tysk studie som genomfördes bland ungdomar som hade synfel och bland dem som 

inte hade problem med synen visade att 32 % av ungdomar med nedsatt syn och 49 % 

utan syn problem har varit berusade. Medelåldern för första berusning var 15 år för 

elever utan syn problem och 18 år för elever med synfel(Pinquart & Pfeiffer, 2010).  

I en annan studie som utfördes bland portugisiska skolungdomar mellan 12 och 18 år 

framgick det att en stor majoritet av dem redan hade druckit alkohol vid de åldrarna. 7,7 

% av ungdomarna meddelade att de drack öl minst en gång i månaden, 7 % 

konsumerade starksprit och 1,2 % - vin. Ungefär en fjärdedel av deltagarna hade redan 

varit berusade minst en gång och deras alkohol konsumtion var mer än tre drycker vid 

samma tillfälle(Barroso et al. 2009). I Nederländerna har studier gjorts på en 

sjukhusavdelning där man vårdat ungdomar för alkoholförgiftning. Studien började år 

2007 och redan året efter visades att antalet behandlade ungdomar på avdelningen hade 

ökat med 13 % och att de hade en mycket högre alkoholkoncentration i blodet. Cirka 45 

% av de ungdomarna hade köpt sin alkohol på kommersiella platser trots att de inte 

hade uppnått laglig ålder för detta (Van Hoof, Bouthoorn, Van Dalen & Pereira, 2011). 

Chansen att alkohol drickande leder till en intoxikation är större hos män än hos unga 

kvinnor (Ahlström & Österberg, 2004). 



3 
 

 

1.4 Negativa konsekvenser 

Varje år dör cirka 5000 personer under 21 år till följd av alkoholkonsumtion i USA(U.S. 

Department of health & Human services, 2006). Det är många ungdomar som upplever 

att de får negativa konsekvenser om de börjar dricka i alltför tidig ålder. Personer som 

börjar dricka alkohol vid 13-14 års ålder har en mycket större risk att utveckla 

alkoholproblem senare i livet(Rose & Dick 2004). I en studie som McMunn(2008) har 

utfört på kvinnor i åldrarna 16 -24 år framkom det att 31 % av kvinnorna upplever 

negativa effekter av sitt drickande, som associerades till bland annat kräkning och 

avsvimning.  

Alkoholproblem kan leda till olyckor, våld, sociala problem och risk till missbruk av 

andra droger. Tonåren är också en övergångsperiod då unga människor får olika 

komplicerade biologiska, fysiska och sociala förändringar som kan leda till att 

ungdomar börjar konsumera alkohol(Barroso et al. 2009) (Pinquart & Pfeiffer, 2010). 

Under året 1994 visade det sig att av alla dödsolyckor bland 15 – 17 åringar var de 

flesta alkohol relaterade (Wilson et al. 2004). Studier har visat att stark berusning i 

tidiga åldrar ofta resulterar i att ungdomar får alkohol förgiftning och alkoholberoende 

som i sin tur också kan leda till trafikolyckor, våldsamma och oönskade beteende 

(Pinquart & Pfeiffer, 2010) (Pirskanen et al. 2006).  

 

1.5 Sjuksköterskans roll  

I en studie av Happel, Carta & Pinikahana (2002) så visade det sig att sjuksköterskor 

ansågs ha goda grundläggande teoretiska och tillämpade kunskaper om alkohol, droger, 

alkoholberoende och förgiftningar. Wilson et al (2004) skriver i sin studie att vårdgivare 

sällan identifierar missbruk eller beroende hos sina patienter trots att de ofta är 

medvetna om patienternas användning av alkohol. Det har dokumenterats att personalen 

inom vården hade lättare att identifiera patienter med drogmissbruk än dem som hade 

problem med alkohol (Wilson et al. 2004).  

 

1.6 Teoretisk referensram enligt Dorothea Orem 

Sedan 1959 har Dorothea Orem utvecklat sin omvårdnadsteori som handlar om 

egenvård. Om individens egenvård sviktar så kan detta beror på brist av information, 

missförhållanden och hur deras egenvårdskapacitet ser ut. Individens kultur och den 

sociala miljön som människan har styr hur dennes egenvård och omsorg ser ut. Det gör 

att personerna tar efter vanor och handlingsmönster ifrån deras omgivning, för att 

främja sin hälsa, utvecklas och känna välbefinnande. Orem tycker också att 

egenvårdstänkandet passar in i det moderna samhällets förväntningar, det förväntas att 
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människorna skall vara självständiga och ta ansvar för sitt egna liv(Kristoffersen, 

Nortvedt & Skaug, 2006).  

 

1.7 Problemformulering 

I dagens samhälle är alkoholen en stor risk faktor för ungdomars hälsa (Pirskanen et al. 

2006). Användning av alkohol bland ungdomar har ökat kraftig under senare år och 

ungdomar börjar dricka alkohol i tidigare ålder. Enligt Barroso et al. (2009) resulterar 

detta i mängd olika problem som kan leda till utveckling av alkoholberoende, risk för 

missbruk av andra substanser, olyckor och sociala problem. Happell et al. (2002) 

uttrycker att sjuksköterskorna har varierande kunskaper för hanteringen av patienter 

med alkohol problematik, därför anser författarna till föreliggande litteraturstudie att det 

behövs mer information till sjuksköterskorna om olika sätt att kunna hjälpa unga 

patienter att identifiera alkohol problem i tidigt stadiet. Författarna anser att det är av 

betydelse att belysa för sjukvårdpersonalen vilka möjligheter det finns för att upptäcka 

alkohol problem bland ungdomar. 

 

1.8 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur sjuksköterskor upplever att hantera 

alkoholfrågor bland ungdomar och hur sjuksköterskan kan identifiera alkohol problem, 

missbruk och beroende bland ungdomar.    

 

1.9 Frågeställningar 

Hur upplever sjuksköterskorna att hantera alkohol relaterade frågor och situationer med 

ungdomar? 

Hur kan sjuksköterskor identifiera alkohol problem, missbruk och beroende bland 

ungdomar?   

Vilken kvalité har artiklarna i studien med avseende på urval och bortfall?   

 

2. METOD 

2.1 Design 

Deskriptiv litteraturstudie görs för att sammanställa redan gjorda empiriska och 

relevanta studier för att förmedla kunskapen vidare(Polit och Beck, 2010). 

 

2.2 Litteratursökning 

Litteraturen söktes via databaser Discovery, Medline (Pubmed) och Cinahl. De MeSH 

termer som användes som sökord var: nursing treatment, alcohol, early identification, 
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adolescents, alcohol abuse, nursing staff, alcohol intoxication, prevention, brief 

intervention, nursing experience of the alcohol patients. 

 

Tabell 1. Resultatet av litteratursökningen 

Databas Sökord med 

booleanska 

termer (and, or, 

not) 

Antal 

träffar 

Antal 

valda 

Antal 

inkluderade 

(exl.dubletter) 

Medline (PubMed) “nursing staff”[ 

Mesh] AND 

 alcohol” * 

89 5 1 

Cinahl “nursing 

treatment” AND 

”alcohol” 

29 5 2 

Discovery “alcohol abuse” 

[Mesh] AND  

“adolescen*” 

[Mesh] AND 

“prevent*”[Mesh]    

16 6 1 

Cinahl “Alcohol”[Mesh]   

AND “early 

identification” 

[Mesh]    

 

14 6 1 

Medline(PubMed) “Nursing 

experience of the 

alcohol patients” 

14 4 1 

Cinahl “Alcohol”[Mesh]   

AND “early 

identification” 

[Mesh]    

 

14 1 1 

Cinahl “Alcohol 

intoxication” 

[Mesh]   

11 1 1 

Discovery “identif*” AND 

AB “adolescen*” 

AND “AB alcohol 

abuse” 

10 3 2 

Cinahl ”Alcohol” [Mesh]  8 2 1 
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AND “brief 

intervention” 

[Mesh]   

Manuell sökning   15 3 

Totalt  205 48 14 

 

2.3 Urvalskriterier 

Författarna gjorde litteratursökningen i databaserna genom att välja empiriska artiklar 

på svenska, engelska eller ryska, publicerade mellan åren 1997 – 2012. I databasen 

Cinahl begränsades sökningarna till Peer Reviewed och i databasen Discovery 

begränsades sökningen till Academic Journal. Sökningen begränsades även till åren 13-

18 och 19-44 år, bland 19-44 år tog författarna artiklar med deltagare som inte var äldre 

än 25 år. Sedan valdes artiklarna utifrån relevanta titlar och om abstract överensstämde 

med litteraturstudiens syfte och frågeställningar, togs de fram i fulltext och 33 artiklar 

lästes. 15 artiklar hittades genom manuell sökning i andra artiklarnas referenslistor. 

Utav dessa 33 valdes 11 artiklar till studien, anledningen till exklusion av artiklarna var 

att flertalet handlade om hur vårdpersonalen kan behandla ungdomar med alkohol 

missbruk och vissa beskrev vilka negativa konsekvenser ungdomar får vid hög alkohol 

konsumtion. Av de artiklarna som söktes manuellt inkluderades 3 artiklar som var 

relevant för litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

 

2.4 Dataanalys 

De 14 vetenskapliga artiklar som inkluderades i studien lästes noga av båda författarna 

var för sig. Individuellt av båda författarna antecknades det som besvarade studiens 

syfte och frågeställning. Sedan jämfördes och diskuterades anteckningar tills författarna 

kom fram till vad som skulle sammanfattas till ett resultat. Det genomlästa materialet 

kategoriserades till två huvudkategorier och fem underrubriker. Författarna valde att 

granska om artiklarnas urval och bortfall var relevanta för studiernas syfte och 

frågeställningar. Artiklarnas urval och bortfall granskades med hjälp av en 

granskningsmall(se bilaga 1) (Forsberg & Wengström, 2008). Frågor om urvalsmetoden 

var beskriven, om svarsfrekvensen anges och andra ställdes vid granskningen. Det 

sammanställdes en tabell över artiklarnas urval och bortfall med spalter baserade på 

kvalitetsgranskningsmallen (tabell 4+ bilaga 1). Den bedömda kvaliteten på artiklarna 

presenteras även i tabell 2. 

 

2.5 Forskningsetiskt övervägande 
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Etiska övervägande bör göras vid litteraturstudier vad gäller urval och presentation av 

resultat. Artiklarna som användes i studien var godkända av en etisk kommitté eller 

hade genomgått etiska övervägande (Forsberg & Wengström, 2008). De artiklar som 

inte var etisk granskade togs inte i den föreliggande studien. Författarna till föreliggande 

studie har haft en objektiv förhållningsätt och presenterat alla resultat även om den inte 

har överensstämt med författarnas egna åsikter(Forsberg & Wengström, 2008). 

 

3. RESULTAT 

I tabell 2 presenteras de 14 artiklar som är inkluderade i studien, varav 6 artiklar beskrev 

vårdpersonalens syn och attityder för identifiering och hantering av ungdomar. De 8 

andra artiklarna som är inkluderades beskrev olika instrument som hjälper att identifiera 

alkohol problem, missbruk och beroende. I tabellen presenteras deras design, 

undersökningsgrupp, datainsamlingsmetod, dataanalysmetod och poäng för urval och 

bortfall. I tabell 3 presenteras artiklarnas syfte och huvudresultat i de inkluderade 

artiklarna. Efter tabellerna följs en tydligare beskrivning av artiklarna i löpande text, 

huvudrubrikerna för resultatet är ”Sjuksköterskors upplevelser” och ” Identifiering av 

alkohol problem”. Författarna valde att diskutera två aspekter i de valda artiklarna, 

studiens urval och bortfall som redovisas i tabell form. 

 

 

Tabell 2. Inkluderade studier: författare, årtal, land, titel, design, undersökningsgrupp, 

datainsamlingsmetod, datanalysmetod.  

Författare + 

År 

Titel Design Undersökni

ngsgrupp 

Datainsam-

lingsmetod 

Dataanalys- 

metod 

Poäng 

för urval 

och 

bortfall 

Willaing I. 

& 

Ladelund S. 

2005 

Nurse counseling 

of patients with an 

overconsumption 

of alcohol. 

Kvantitativ 

beskrivande  

och 

 jämförande 

design 

522 danska 

sjuksköter-

skor i 

åldrarna 

23-70 år. 

Frågeformulär 

från Danska 

Universitets 

Sjukhus i 

Köpenhamn. 

Chi-2-test 

Logistisk 

regressions 

analys 

8 

Lock, C., 

Kaner, E., 

Lamont, S. 

& 

Bond, S.  

2002 

A qualitative study 

of nurses' attitudes 

and practices 

regarding brief 

alcohol 

intervention in 

primary health 

care. 

Kvalitativ  

beskrivande  

design 

24 

sjuksköter-

skor inom 

primär-

vården 

i åldrarna 

30-57 år  

 

Bandinspelade 

semistrukturera

de intervjuer, en 

och en mellan 

juli och 

september 1998 

Innehålls 

analys 

7 

Johansson, K., 

Bendtsen, P. 

Early intervention 

for problem 

Kvantitativ 

jämförande 

64 allmän-

läkare och 

Data från 19 

vård-centraler i 

Mann 

Whitney U-

8 
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& 

Akerlind, I. 

2001 

drinkers: 

Readiness to 

participate among 

general 

practitioners and 

nurses in Swedish 

primary health 

care. 

och 

beskrivande 

design 

141 sjuk-

sköterskor, 

medelåldern 

för 

allmänläkar

na var 46 år 

och för 

sjukskötersk

or 49 år 

hela 

Östergötland, 

Sverige 

test 

 

 

Spearmans 

korrelations-

test 

Aalto, M., 

Pekuri, P. 

& 

Seppä, K. 

2001 

Primary health 

care nurses' and 

physicians' 

attitudes, 

knowledge and 

beliefs regarding 

brief intervention 

for heavy drinkers. 

Kvantitativ 

beskrivande 

och 

jämförande 

design 

167 sjuk-

sköterskor 

och 84 

läkare i två 

finska 

städer 

Enkäter från 

hälsocentraler i 

två finska 

städer, Tampere 

och Turku 

Chi- square 

test 

t- test 

7 

de Vargas, D. 

& 

Luis, M. 

2008 

Alcohol, 

alcoholism and 

alcohol addicts: 

conceptions and 

attitudes of nurses 

from district basic 

health centers. 

 

Kvalitativ 

 

beskrivande  

 

design  

10 sjuk-

sköterskor 

från 3st 

kliniker 

Bandinspelade 

semistrukturera

de intervjuer, 

innehållande tre 

guidade frågor. 

Mellan maj till 

juni 2004  

Innehållas-

analys 

6 

Bendtsen, P., 

Holmqvist, M.   

&  

Johansson, K. 

2007 

 

Implementation of 

computerized 

alcohol screening 

and advice in an 

emergency 

department - a 

nursing staff 

perspective. 

 

Kvantitativ 

beskrivande 

och 

jämförande 

design 

16-70 års 

ålder 

patienter på 

akutmottagn

ing 

Instrument:  

Webbased 

screening and 

brief interven-

tion (e-SBI) 

The Mann-

Whitney test 

Z-test med 

Bonferroni 

justeringar 

8 

Santis, R., 

Garmendia, M., 

Acuña, G., 

Alvarado, M.  

&  

Arteaga, O.  

2009 

The Alcohol Use 

Disorders 

Identification Test 

(AUDIT) as a 

screening 

instrument for 

adolescents. 

Kvantitativ 

beskrivande 

och 

jämförande 

design 

42 

kvinnliga 

och  

53 manliga 

studenter , 

medelåldern

15 år, 

Santiago, 

Chile 

Instrument:  

Composite 

International 

Diagnostic 

Interview- 

Substance 

Abuse Module 

(CIDI-SAM)  

Alcohol Use 

Disorders 

Identification 

Test (AUDIT) 

 

Cronbach`s 

alpha 

T-test 

7 

Knight, J., 

Sherritt, L., 

Shrier, L.,  

Harris, S.  

& 

 Chang, G.  

2002 

Validity of the 

CRAFFT 

Substance Abuse 

Screening Test 

among adolescent 

clinic patients. 

Kvantitativ 

beskrivande 

och 

jämförande  

design 

4995 

patienter 

mellan 10-

24 år på 

barnsjuk-

huset i  

Boston 

Instrument:  

CRAFT frågor; 

Problem 

Oriented 

Screening 

Instrument for 

Teenagers 

(POSIT); 

Chi -2-test  

Spearman 

T-test 

7 
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Adolescent 

Diagnostic 

Interview 

(ADI); 

Diagnostic and 

Statistical 

Manual of 

Mental 

Disorders  

Forth Edition 

(DSM-IV) 

Knight, J., 

Sherritt, L., 

Harris, S., 

Gates, E. 

& 

Chang, G.  

2003 

 

Validity of brief 

alcohol screening 

tests among 

adolescents: a 

comparison of the 

AUDIT, POSIT, 

CAGE, and 

CRAFFT. 

 

Kvantitativ 

beskrivande 

och 

jämförande  

design 

538 

ungdomar 

mellan  

14-18 år.  

Instrument:  

Alcohol Use 

Disorders 

Identification 

Test (AUDIT) 

Problem 

Oriented 

Screening 

Instrument for 

Teenagers 

(POSIT); 

CRAFT 

frågeformulär; 

CAGE 

frågeformulär 

på Adolescents/ 

Young Medical 

Practice of 

Childrens 

Hospital, 

Boston, mellan 

mar s 1999 och 

september 2000 

Chi -2-test  

T-test 

8 

Kokotailo, P., 

Egan, J., 

Gangnon, R., 

Brown, D., 

Mundt, M.  

&  

Fleming, M. 

2004 

 

Validity of the 

alcohol use 

disorders 

identification test 

in college students. 

Kvantitativ 

beskrivande 

och 

jämförande 

design  

302 

studenter: 

185 

kvinnliga 

och 117 

manliga 

mellan 18-

25 år 

Instrument:  

Alcohol Use 

Disorders 

Identification 

Test (AUDIT); 

Composite 

International 

Diagnostic 

Interview 

Substance 

Abuse Module 

(CIDI-SAM) 

Pearson`s 

 

Chi-2 test 

6 

 

Thom,B., 

Herring, R. 

& 

Judd, A. 

Identifying 

alcohol-related 

harm in young 

drinkers: the role 

of accident and 

emergency 

departments. 

 

Kvantitativ 

beskrivande 

och 

jämförande 

design 

164 

ungdomar 

från 16 till 

24 års ålder 

Enkäter från två 

akutmottagning

ar i London; 

Instrument:  

Alcohol Use 

Disorders 

Identification 

Test (AUDIT) 

 

Beskrivande 

statistik  

Chi-2-test 

T-test 

8 
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1999 

 

 

Barnett, N., 

Apodaca, T., 

Magill, M., 

Colby, S., 

Gwaltney, C., 

Rohsenow, D.  

&  

Monti, P.  

2010 

 

Moderators and 

mediators of two 

brief interventions 

for alcohol in the 

emergency 

department. 

Kvantitativ 

beskrivande 

och 

jämförande 

design 

172 

patienter 

från 18 till 

24 års ålder 

på akut 

mottagning 

i Rhode 

Island  

Instrument:  

Alcohol Use 

Disorders 

Identification 

Test (AUDIT);  

Motivational 

Interviewing 

(MI) 

 

 

Varians-

analys 

(ANOVA) 

Chi-2- test 

Multipel 

regressions-

analys 

7 

Gregor, M., 

Shope, J., 

Blow, F., 

Maio, R., 

Weber, R. 

&  

Nypaver, M. 

2003 

Feasibility of 

using an 

interactive laptop 

program in the 

emergency 

department to 

prevent alcohol 

misuse among 

adolescents.  

 

Kvantitativ 

beskrivande 

design 

 

655 

patienter 

mellan 14-

18 år, 66 % 

manliga  

Data från 

interaktiv laptop 

program på akut 

mottagningar i 

USA 

 

 

”Descriptiv 

statistik”  

8 

Maio, R., 

Shope, J.,  

Blow, F.,  

Gregor, M., 

Zakrajsek, J., 

Weber, J.  

&  

Nypaver, M. 

2005 

 

 

A randomized 

controlled trial of 

an emergency 

department-based 

interactive 

computer program 

to prevent alcohol 

misuse among 

injured 

adolescents. 

 

”Mixed 

methods”  

Kvantitativ  

beskrivande 

och 

jämförande 

design. (En 

grupp 

genomgick 

undersökning 

och fick 

standard 

behandling, 

andra gruppen 

genomgick 

också 

undersökning 

med fick göra 

en till 

interaktiv data 

program för 

alkohol 

missbruk.) 

Kvalitativ 

design, med 

datorstödd 

telefon- 

intervjuer 

655 

patienter 

mellan 14-

18 år.   

Instrument: 

Amidix; 

Alcohol 

Frequency/Qua

ntity Index; 

Abbreviate 

Injury 

Scale(AIS-90) 

Deltagare 

svarade på 

exakta frågor 

Beskrivande 

statistik 

ANOVA 

PROG GLM 

in SAS 

Bonferroni-

Holms 

metod.  

8 

 

 

Tabell 3. De inkluderade studiernas syfte och resultat.  
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Författare, årtal, 

land 

Syfte Resultat 

Willaing I. 

 

& 

Ladelund S.  

2005 

Danmark 

Att identifiera samband mellan 

självrapporterade alkoholrelaterade 

kliniska metoder bland 

sjuksköterskor och deras 

självuppskattade kvalifikationer 

för rådgivning om alkohol, och 

attityder till vård av patienter med 

en överkonsumtion av alkohol. 

 

Sjuksköterskor undviker frågor om 

alkohol och det beror på brist av 

kunskaper inom detta område. Det vill 

säga ju mindre kvalificerade 

sjukvårdpersonalen känner sig desto 

mindre goda råd kan de ge till sina 

patienter.  

Lock, C.,  

Kaner, E.,  

Lamont, S.  

&  

Bond, S.  

2002 

England 

Att undersöka attityder som 

sjuksköterskor har inom 

primärvården och deras praktiska 

kunskaper när det gäller korta 

interventioner i syfte till att förstå 

varför det är underutnyttjad.  

 

Frågan om alkohol och alkoholvanor 

är en mycket känsloladdad fråga. 

Alkoholkonsumtion är det svåraste 

ämnet att hantera i praktiken eftersom 

det är mycket lätt att uppröra patienter 

som är alkoholpåverkade. 

Sjuksköterskor är den yrkesgrupp som 

kan vara mest effektiv för att minska 

överdriven alkoholkonsumtion i 

primärvården. Sjuksköterskors 

kunskaper om alkohol varierar kraftigt 

och de flesta vårdgivarna rapporterade 

att de inte har fått någon speciell 

utbildning om alkoholfrågor.  

 

Johansson, K., 

Bendtsen, P.  

&  

Akerlind, I. 

2001 

Sverige 

Att undersöka om rådande attityder 

och praktiska kunskaper skiljer sig 

åt mellan allmänläkare och 

sjuksköterskor, om identifiering av 

problem, som beredskap och 

hinder för genomförande av 

sekundär alkohol prevention i 

primärvården innan en 

interventions program påbörjas. 

Allmänläkare och sjuksköterskor 

ställde frågor om alkohol då de ansåg 

att hälsotillståndet inte var påverkat av 

alkoholintaget. De yrkesgrupperna 

påstod att personalen inom 

primärvården inte har allmänna 

kunskaper om identifiering och 

behandling av alkoholrelaterade 

problem. Sjuksköterskor var mindre 

engagerade i frågor om alkohol än 

allmänläkare.  

 

Aalto, M.,  

Pekuri, P.  

&  

Seppä, K.  

2001 

Finland 

Att identifiera hinder som har 

vårdgivare, som utför kompetenta 

kortvariga insatser, för att hjälpa 

personer med storkonsumtion av 

alkohol, att minska på sitt 

drickande.  

 

67 % av sjuksköterskorna inom 

primärvården hade lite kunskaper om 

att ha samtal om alkohol med sina 

patienter och 65 % berättade att de 

hade kunskapen hur de kan motivera 

patienterna till behandling. Ungefär 20 

% av personalen inom primärvården 

hade kännedom om minst ett 

strukturerat frågeformulär om alkohol, 

till exempel Alcohol Use Disorder 

Identification Test(AUDIT). Hälften 

av respondenterna uttryckte att de ville 

ha mer kunskap om identifiering och 

snabbt ingripande för patienter med 

alkohol problem. 
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de Vargas, D. 

 & 

Luis, M. 

 

2008 

 

Brasilien 

Att lära sig begrepp och tendenser 

i attityder som sjuksköterskor från 

offentliga distrikt mottagningar har 

till alkohol, alkoholism och 

alkoholmissbrukare.  

 

Vissa sjuksköterskor uppfattade 

alkoholhaltiga drycker som något 

negativt, men en stor del uttryckte 

positiva uppfattningar om alkohol i 

sig. De negativa tankar som 

sjuksköterskor uttryckte var att de 

ansåg att alkohol var ett giftigt ämne 

som kan ändra användarnas 

personlighet och beteende. För 

patienterna som inte tog tag i sina 

problem kunde inte heller 

vårdpersonalen hjälpa med någon 

behandling.   

 

Bendtsen, P., 

Holmqvist, M.    

&  

Johansson, K.  

 

2007 

 

Brasilien  

 

Att utvärdera förändringar i 

attityder hos vårdpersonalen efter 

ett års genomförande av en 

opportunistisk e-SBI på en 

akutmottagning och beskriva 

förändringar i deras rutiner under 

två år.  

 

Patienter erbjöds att delta i en 

datoriserad alkohol screening på en 

dator med pekskärm. 50 % av 

sjuksköterskor ansåg det vara lätt att 

be patienterna att utföra e-SBI. 40 % 

av patienterna var positiva eller 

mycket positiva till screeningen. 

Sjuksköterskor ansåg denna metod av 

att identifiera alkohol problem hos 

patienter vara effektivt och antalet 

sådana ökade från 22 % till 36 % efter 

genomförd studie. 

 

Santis, R., 

Garmendia, M., 

Acuña, G., 

Alvarado, M.  

&  

Arteaga, O.  

2009 

Chile 

Att fastställa poäng för farligt, 

skadligt och beroende 

alkoholanvändning genom 

validering av AUDIT instrument i 

chilensk ungdomscenter.  

CIDI-SAM screeningen visade att 

27,9% och 25,6% patienter hade 

skadlig alkoholkonsumtion och 

utvecklade alkoholberoende. Den 

chilenska versionen av AUDIT 

(Alcohol Use Disorders Identifiering 

Test) var ett tillförlitligt verktyg för att 

kunna identifiera ett farligt och 

skadligt alkoholberoende bland 

ungdomar. Den hjälpte också att 

upptäcka tidigt alkohol problem hos 

ungdomar. 

Knight, J.,  

Sherritt, L.,  

Shrier, L.,  

Harris, S.  

&  

Chang, G.  

2002 

Massachusetts,USA 

Att bestämma validiteten av 

CRAFT screenings instrument hos 

ungdomar i kliniska praktiken.  

 

CRAFT testet visade att det gav 

möjlighet för vårdpersonalen att ge en 

uppskattad uppfattning om 

förekomsten av alkohol och 

substansrelaterade störningar hos unga 

patienter i den allmänna vården. 

 

 

Knight, J., 

Sherritt, L., 

Harris, S., 

Gates, E. 

& 

Chang, G.  

2003 

USA 

Att jämföra validitet av Alcohol 

Use Disorders Identification 

Test(AUDIT), Problem Oriented 

Screening Instrument for 

Teenagers substance use/abuse 

scale(POSIT),CAGE och CRAFT 

frågor bland ungdomar.  

  Sjukvårdspersonal ska överväga 

vilken nivå av alkoholrelaterade 

patologi behövs identifiera innan det 

avgörs vilket instrument ska användas 

för att få bästa resultat. Det vill säga 

om det ska identifieras ungdomar med 

alkoholproblem, alkohol störningar 

eller bara alkoholberoende. Alla tre 
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instrument, AUDIT, POSIT och 

CRAFT är benägna att identifiera 

alkohol problem och störningar bland 

ungdomar.  

Kokotailo, P.,  

Egan, J., 

Gangnon, R., 

Brown, D., 

Mundt, M.  

&  

Fleming, M.  

2004 

Texas, USA 

Att testa psykometriska 

egenskaper av Alcohol Use 

Disorders Identification Test 

(AUDIT) bland gymnasier elever.  

 

AUDIT test visade att den har goda 

egenskaper att upptäcka elever som 

dricker över den rekommenderade 

nivåer. AUDIT screening är mer 

passande för att identifiera personer 

med högrisk drickande än de som har 

alkoholberoende. 

Thom, B.,  

Herring, R.  

& 

 Judd, A.  

1999 

Storbritannien 

 

Att beskriva vikten av screenings 

instrument vid ungdomars närvaro 

på vårdenheten vid 

alkoholrelaterad vård.  

Ungdomar som var yngre än 25 år, 

befann sig i riskabelt tillstånd att 

utveckla alkoholrelaterade problem. 

De höga siffror i screenings instrument 

visade hur viktigt det var att använda 

just sådant instrument istället för till 

exempel lita på patienters egen rapport 

eller mäta alkoholhalten på andningen. 

På akutvårds avdelningar är det viktigt 

att använda ett snabbt 

screeningsinstrument som kan 

identifiera båda beroende och icke 

beroende hos unga 

alkohosmissbrukare. 

Barnett, N., 

Apodaca, T., 

Magill, M.,  

Colby, S.,  

Gwaltney, C., 

Rohsenow, D. 

 &  

Monti, P.  

2010 

Rhode Island,USA 

 

Att utvärdera moderatorer och 

förmedlare av korta interventioner 

i den akuta mottagningen.  

 

Identifiera patienter på akut 

mottagningar med hjälp av 

screeningsinstrument ger möjlighet att 

ingripa som sjukvårdspersonal och 

hjälpa dem ändra sin situation i tid. 

AUDIT kan vara bra att använda som 

en rutin undersökning på akutvårds 

avdelningar.  

Gregor, M.,  

Shope, J., 

Blow, F., 

Maio, R., 

Weber, R.  

&  

Nypaver, M.  

2003 

USA 

Bestämma möjligheten att använda 

ett interaktivt laptop program 

bland unga patienter på 

akutmottagningar för att förebygga 

alkohol och missbruk.  

 

Ungdomar kan använda en interaktiv 

dator -baserad program på akut 

avdelningen. Den laptop-baserade 

programmet passade bra i akut 

avdelningars vanliga arbetsmiljö. 

Större delen av både deltagare, deras 

föräldrar och vårdnadsgivare tyckte 

positivt om en sådan undersöknings 

program relaterad till alkohol 

användning.  

 

 

Maio, R., 

Shope, J.,  

Blow, F.,  

Gregor, M.,  

Zakrajsek, J.,  

Att avgöra om en ingripande med 

ett databaserat program på en 

akutmottagning minskar normativ 

åldersrelaterad ökning i 

alkoholmissbruk jämfört med en 

Det hittades ingen skillnad mellan 

grupperna som använde 

databasprogramet och de som inte 

gjorde det.  
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Weber, J.  

&  

Nypaver, M.  

2005 

USA 

 

standard vårdbehandling.  

 

 

 

3.1 Sjuksköterskors upplevelser av att hantera alkohol problem, 

missbruk och beroende bland ungdomar. 

3.1.1 Negativa reaktioner  

Alkoholfrågor är en mycket känsloladdad fråga (Lock et al.2002), många patienter kan 

lätt bli upprörda därför är det svårt att hantera detta i praktiken(Lock et al.2002) 

(Johansson et al. 2001). Patienter kan reagera olika, de kan vara aggressiva, livrädda, 

skämmas, ha dåligt samvete eller vara ovilliga att diskutera ämnet. Därför är 

sjuksköterskor ofta ovilliga att ta upp frågor om alkohol med sina patienter (Lock et al. 

2002).  

 

Willaing & Ladelund (2005) fann att sjuksköterskor som jobbade på medicin och kirurg 

avdelningar inte gärna ville ta hand om patienter som överkonsumerar alkohol. Kliniska 

sjuksköterskor hade ett sämre förhållningssätt mot alkoholkonsumerande patienter än 

sjuksköterskor som jobbade inom psykiatri och ju äldre sjuksköterskorna var desto mer 

negativa attityder hade de (Willaing & Ladelund, 2005). Sjuksköterskor i De Vargas & 

Luis (2008) studie påstod att om inte patienterna tar tag i sina egna alkoholproblem så 

kan inte vårdpersonalen hjälpa patienterna. Återkommande patienter som missbrukar 

alkohol hade låg sannolikhet att återhämta sig och därför ansågs de vara hopplösa fall 

enligt sjuksköterskorna i studien(De Vargas & Luis, 2008).  

 

3.1.2 Negativa tankar om alkohol som ett ämne  

De Vargas & Luis (2008) fann att sjuksköterskor som inte konsumerade alkohol hade 

negativa föreställningar om alkohol i stort. Sjuksköterskor som själva drack 

alkoholhaltiga drycker var emot själva missbruket av alkohol. De negativa tankar som 

sjuksköterskor uttryckte var att alkohol påstås vara ett toxiskt ämne som kan ändra 

personens beteende och personlighet, genom att den leder till missbruk och ändrar 

människans mentala tillstånd (De Vargas & Luis, 2008). I studien av Lock et al. (2002) 

uttryckte många sjuksköterskor oro över stor alkohol konsumtion och att människor 

dricker mer än vad den rekommenderade dosen för alkohol är.  

 

3.1.3 Kunskaps brist 
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Willaing & Ladelund (2005) beskrev att sjuksköterskor ofta undviker frågor om alkohol 

på grund av att kunskapen saknas och det medför att dem inte kan ge goda råd till 

patienterna. Johansson et al. (2001) påstod också att kunskapen om identifiering och 

behandling av alkoholrelaterade problem saknas. Nästan hälften av sjuksköterskor på 

kirurgavdelningar och en tredje del av medicinska sjuksköterskor kände sig inte vara 

kvalificerade att informera patienter om minskning av sin alkoholkonsumtion(Willaing 

& Ladelund, 2005). Lock et al. (2002) fann att de flesta sjuksköterskor rapporterade att 

de inte hade fått någon utbildning att hantera frågor om alkohol och det var anledningen 

till att detta ämne prioriteras lågt utav dem.  

 

3.2 Identifiering av alkohol problem, missbruk och beroende. 

3.2.1 Datorbaserade instrument 

Det finns olika instrument som används på ungdomar vid misstanke om 

alkoholproblem, AUDIT, CRAFT och POSIT är de tre vanligaste(Knight et al. 2003). 

AUDIT, förkortningen står för Alcohol Use Disorders Identification Test, är effektivt 

för att kunna identifiera ungdomar med hög alkoholkonsumtion. AUDIT är ett bra 

verktyg för att identifiera ungdomar som har konsumerat alkohol på en farlig nivå de 

senaste 28 dagarna, medan det inte fungerade lika bra på de som hade konsumerat 

alkohol på en skadlig nivå tidigare än 28 dagar och hållit på med detta en längre 

tid(Kokotailo et al. 2004). På akutmottagningar är det bra att använda en snabb och 

effektivt screening instrument och då kan AUDIT vara ett bra val(Thom et al. 

1999)(Barnett et al. 2010). CIDI-SAM screening är ett verktyg för att kunna identifiera 

skadlig alkohol konsumtion och beroende bland ungdomar och det är en chilensk 

version av instrumentet AUDIT(Santis et al. 2009).  CRAFT är ett instrument som 

hjälper personalen att uppskatta förekomsten av alkohol bland ungdomar. Den består av 

fem frågor som innehåller bokstäver C, R, A, F och T i sina meningar (John et al. 

1997). POSIT, som förkortningen står för Problem Oriented Screening Instrument för 

Teenagers, är ett instrument som både kan användas inom alkohol och drogmissbruk 

…..(Knight et al. 2003).  

Ett annat sätt att identifiera alkoholrelaterade problem bland ungdomar var att använda 

ett dataprogram på en laptop där ungdomarna får svara på frågor enskilt(Gregor et al. 

2003).  

 

3.2.2 Utbildning 

Det har visats sig att det inte är många inom vården som får utbildning i hur de skall 

hantera alkohol relaterade frågor(Aalto et al. 2001)(Lock et al. 2002), bemötandet och 

hur instrumenten skall användas så vårdpersonal vill ha mer kunskap om identifiering 
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och hur de skall hantera alkoholproblem. De tycker att det behövs för att kunna hjälpa 

att identifiera dem och hjälpa dem som är i behov av hjälp(Aalto et al. 2001). 

 

3.3 Kvalitetgransking av de valda artiklarna 

De flesta artiklarna har beskrivit urvalsmetod, population, svarsfrekvens och bortfall. 

Sju artiklar fick poäng 8 utav författarna till föreliggande studie (Willaing et al. 2005,  

Bendtsen et al. 2007, Johansson et al.2001, Knight et al. 2003, Thom et al. 1999, 

Gregor et al. 2003, Maio et al.2005). Resten av studier (Lock et al. 2002, Aalto et al. 

2001, de Vargas & Luis, 2008, Santis et al. 2009, Knight et al. 2002, Kokotailo et al. 

2004, Barnett et al. 2010) efter den genomförda granskningen fick poäng 6 och 7 ( se 

tabell 2, bilaga 1). Endast studier av Johansson, Thom et al. (1999) hade beskrivit sin 

urvalsprocess delvist otydligt. Två studier beskrev inte tydligt svarsfrekvensen eller gav 

information som hjälpte läsaren själv lista ut den (Lock et al.2002, Aalto et al. 2001). 

Fyra studiers bortfall (Lock et al. 2002, Thom et al. 1999, Barnett et al. 2010) 

bedömdes av författarna till föreliggande studie som delvis otydligt beskrivet. 

 

 

 Tabell 4. Valda artiklars urval och bortfall 

Författarre och 

publikations år 

Urvalsmetod Finns population 

beskriven utifrån 

bakgrundsvariabl

er? 

Inklusions och 

exklusions 

kriterier 

Svarsfrekvens Bortfallets 

storlek och 

bortfallsanalys 

Willaing I. 

& 

Ladelund S. 

2005 

Deltagarna 

rekryterades från 

en 

Universitetssjukh

us i Köpenhamn. 

Det skickades ett 

brev med frågor 

och extra kuvert, 

om studiens syfte 

och försäkring av 

att anonymitet ska 

bevaras, till 

sjuksköters 

arbetsplatser.  

 Studien bestod av 

522 

sjuksköterskor; 

440 var kliniska 

sjuksköterskor, 36 

undersköterskor 

och 46 

vårdbiträde. 

Följande 

bakgrudnsvariabler 

ingick: ålder,kön, 

avdelning typ, 

arbetsuppgifter,  

självskattade 

kvalifikationer att 

konsultera patienter 

och släktingar om 

alkohol, 

självskattade 

kliniska 

erfarenheter mot 

patienter med 

överkonsumtion av 

alkohol, attityder 

för att vårda och 

konsultera patienter 

med 

överkonsumtion av 

alkohol, behov till 

utbildning och egna 

prioriteter för olika 

livsstil på 

avdelningar.    

Sjuksköterskor 

med som jobbade 

på sjukhuset. 

Sköterskor som 

hade begränsad 

kontakt med 

patienter (n=43) 

exkluderades från 

studien 

77 % 

besvarade 

enkäter. 

Svaren 

varierade 

beroende på 

typ av jobb. 

Den högsta 

skillnaden var 

bland kliniska 

sjuksköterskor

(92%, n=440) 

och det lägsta 

bland 

sköterskor som 

jobbade med 

specifik 

projekt (35% 

n=7).  

Det gjordes ingen 

bortfallsanalys 

eftersom personer 

med låg 

svarsfrekvens 

bestod av litet 

antal (19 chef 

sjuksköterskor, 7 

sjuksköterskor 

inom speciella 

projekt och 

17”andra” 

sköterskor) var de 

som 

exkluderades.  

Lock, C.,  

Kaner, E.,  

Vid 4 tillfällen 

önskade 

Följande 

bakgrundsvariabler 

Sjuksköterskor 

som har tidigare 

Ur det initiala 

urvalet 

Det fanns ingen 

bortfallsanalys. 
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Lamont, S.  

&  

Bond, S.  

2002 

sjuksköterskor att 

vara intervjuad i 

par med sina 

kollegor, på 

allmän medicin 

avdelningar. Brev 

skickades till 28 

sjuksköterskor 

med inbjudan, 

information om 

projektet, hur 

intervjuerna skall 

genomföras och 

hur informationen 

ska handledas och 

användas. Genom 

telefonsamtal 

bekräftade 

sköterskor sitt 

deltagande..  

ingick: ålder, 

erfarenheter att 

jobba inom 

primärvården, typ 

av erfarenhet och 

praktisk erfarenhet 

i kort alkohol 

interventions 

program.  

engagerat sig i 

studien av 

allmänläkaren för 

korta alkohol 

interventioner 

bjöds att delta.  

5 sjukskö- 

terskor förnekade 

göra intervjuer, 2 

avgått och en 

sköterska 

otillgänglig.  

genomförde 24 

sjuksköterskor 

intervjuer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johansson, K., 

Bendtsen, P.  

&  

Akerlind, I.  

2001 

Alla allmänläkare 

och 

sjuksköterskor i 

19 hälsocentraler 

bjöds att delta i 

studien. 

Frågeformulärer 

överlämnades till 

deltagare,där de 

meddelades om 

full anonymitet.  

48 % av läkare och 

97% av 

sjuksköterskor var 

kvinnor. 

Medelåldern för 

sköterskor var 49 år 

och 46 för läkare. 

De AT-läkare hade 

jobbat ca:10 år och 

sköterskor ca:14 år 

inom primärvården. 

Alla AT-läkare 

och 

sjuksköterskor 

som accepterade 

att delta 

inkluderades i 

studien.  

Av de 

tillfrågade 65 

allmänläkare(5

7% av alla 

som 

jobbade)och 

141sköterskor 

(63% av 

anställda 

sjuksköter-

skor) ingick i 

projektet.  

Det genomfördes 

ingen 

bortfallanalys 

eftersom den 

allmänna 

intrycket var att 

de som inte deltog 

hade andra 

brådskande 

ärende att sköta 

 

 

 

 

 

 

Aalto, M.,  

Pekuri, P.  

&  

Seppä, K.  

2001 

Alla 

sjuksköterskor 

(n=338)och läkare 

(n=150) som 

jobbade inom 

primärvården i två 

Finska städerna, 

Tampere och 

Turku, fick 

frågeformulär via 

mail. En kontakt 

person som var 

intresserad i 

frågor om alkohol 

i varje klinik 

kontaktades via 

telefon och sedan 

träffades minst av 

en författare.  

Följande 

bakgrundsvariabler 

ingick: kön, ålder, 

erfarenhets år inom 

vården och deras 

egen alkohol 

drickande.  

251 deltagare 

inkluderas i 

studien. Av de 

167 var 

sköterskor och 84 

läkare.  

Alla de som 

lämnade 

enkäter deltog 

i studien. 

Ingen bortfalls 

analys gjordes. 

Av de 338 

tillfrågade 

sköterskor och 

150 läkare, 167 

respektive 84 

samtyckte att 

delta i studien.  

de Vargas, D.  

&  

Luis, M. 

 2008 

Sjuksköterskor 

som jobbade tre 

distrikt 

hälsocentraler 

En av deltagarna 

var man. Vanligt 

förekommande 

ålder var 41 och 50. 

Sjuksköterskor 

som jobbade olika 

skift, morgon, 

efter-middag och 

Ur det initiala 

urvalet 

fullföljde alla 

intervjuer. 

Ingen 

bortfallsanalys 

gjordes då det inte 

fanns något 
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från Ribeirão 

Preto-SP valdes 

att delta i studien. 

10 sjuksköterskor 

valdes att 

intervjuas, efter 

arbetsskift, så att 

sköterskor från 

alla arbetsskift 

deltog. 

Arbetserfarenheten 

varierade mellan 16 

och 20 år, fyra 

sjuksköterskor hade 

master examen och 

nio hade 

specialiserat sig 

inom omvårdnads-

vetenskap.  

 

 

kväll inkluderades 

i studien. 

bortfall i studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bendtsen, P., 

Holmqvist, M.   

&  

Johansson, K. 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patienter som 

sökte till akut 

mottagningen 

med ”sub” kritisk 

tillstånd mellan 

16-70 år skulle 

ingå i 

undersökningen.  

 

Alla 

sjuksköterskor 

som jobbade på 

akut 

mottagningen, 

fick också svara 

på 11 frågor innan 

screeningen av 

patienter. De fick 

samma frågor ett 

år efter 

undersökningen.  

 

Två initiala frågor 

om patientens kön 

och ålder innan 

screeningen. 

Patienter med sub 

kritiskt tillstånd 

mellan 16-70 år 

som genomgick 

och avslutade 

 e-SBI screening 

inkluderades i 

studien. 

 

Sjuksköterskor 

som återlämnade 

enkäter andra 

gången, efter ett 

år, inkluderades i 

studien.  

 

840 kvinnliga 

och 1142 

manliga 

patienter  

 

27 registrerade 

sjuksköterskor 

och 27 

sjukskötersko 

assistenter, 

som 

överlämnade 

enkäter första 

gången. 

 

31 

sjuksköterskor 

och 17 

sjukskötersko 

assistenter 

svarade andra 

gången. 

 

 

 

 

75% av alla 

sköterskor som 

jobbade på akuten 

deltog  i projektet.  

Den största 

orsaken till att 

sköterskor inte 

deltog var brist på 

ledig tid. 

 

Bortfallsanalys 

var omöjligt att 

göra då deltagare 

svarade anonymt 

på frågor och det 

gick inte att 

avgöra om 

sjuksköterskor 

som deltog första 

gången hade 

avslutat sitt jobb 

eller dem 

sköterskor som 

svarade andra 

gången var 

nyanställda. 

 

Santis, R., 

Garmendia, M., 

Acuña, G., 

Alvarado, M.  

& 

 Arteaga, O. 

2009 

Studenter som 

studerade vid två 

skolor i Santiago, 

Chile. Deltagare 

rekryterades 

genom 

slumpmässigt 

urval.  

 

Följande 

bakgrundsvariabler 

ingick: kön och 

ålder  

15 % som hade 

druckit alkohol 

sista månaden och 

5 % med 

alkoholberoende 

inkluderades. 

 

Ur det initiala 

urvalet 

fullföljde alla 

delatagare 

screeningen. 

Ingen 

bortfallsanalys 

genomfördes, alla 

som valdes ut 

deltog i studien.  

Knight, J., 

Sherritt, L., 

Shrier, L.,  

Harris, S. 

 &  

Chang, G. 

 2002 

En assistent 

tittade på 

födelsedatumen 

innan 

vårdtillfället och 

de som var mellan 

åldrarna 14 – 18 

fick förfrågan att 

vara med i 

studien.  

Följande 

bakgrundsvariabler 

ingick: Ålder och 

kön.  

Patienter som inte 

kunde läsa och 

förstå engelska, 

hade akuta 

problem eller en 

psykisk sjukdom 

exkluderades från 

studien.  

Ur det initiala 

urvalet 

fullföljde alla 

deltagare 

screeningen.  

Ingen bortfalls 

analys beskrivs.  

Knight, J., 

Sherritt, L., 

Harris, S., 

Alla patienter, 

mellan 14-18 år, 

som sökte till 

Följande 

bakgrundsvariabler 

ingick: ålder, 

Patienter som inte 

kunde läsa och 

förstå engelska, 

711 patienter 

identifierades 

för deltagande, 

Ingen bortfalls 

analys beskrivs.  

Den 
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Gates, E. 

& 

Chang, G.  

2003 

 

“Adolescent/You

ng Adult Medical 

Practice of 

Childrens 

Hospital Boston”  

demografisk 

information, 

vårdgivarnas 

intryck om 

patienters nivå av 

alkohol intaget och 

patienter reaktion 

efter inbjudan att 

delta i 

undersökningen. 

hade medicinska 

eller psykiska 

problem 

exkluderades från 

studien.  

 

 

41exkluderade

s, på grund av 

kognitiva 

försämringar(n

=27), 

språk(n=9), 

grav 

hörselnedsätt-

ning(n=2), 

anorexia 

nervosa(n=2) 

och psykoser 

(n=1) 

 

Av de 670 

deltagare som 

blev kvar, 538 

(80 %) 

bestämde att 

delta. 

 

gemensamma 

anledning till att 

inte delta (n=132) 

var brist på tid 

(56%),inte 

intresserade 

(33%) och 

föräldrar som 

närvarade (6%)  

Kokotailo, P., 

Egan, J., 

Gangnon, R., 

Brown, D., 

Mundt, M.  

&  

Fleming, M. 

2004 

 

Studenter 

rekryterades från 

tre klinikers 

väntsalar i 

University Health 

Services under 2 

dagar. 

Följande 

bakgrundsvariabler 

ingick: demografisk 

information - ålder, 

kön, nationalitet, 

utbildnings år och 

civilstånd  

Patienter som 

sökte vård på 

grund av 

medicinska 

problem, allergier 

och vaccinering, 

som var mellan 

18- 23 år och 

kunde läsa och 

prata engelska 

inkluderades.  

Av de 350 

tillfrågade 303 

studenter 

accepterade 

deltagande 

Ingen 

bortfallsanalys 

gjordes. 

Anledning till att 

inte delta var: 

tid(n=22), 

interesse 

(n=14), privata 

problem (n=5), 

för sjuka (n=4) 

och oregistrerade 

orsak (n=2). En 

deltagares 

information inte 

togs in på grund 

av datafel i 

programmet. 

 

Thom, B., 

Herring, R.  

& 

 Judd, A.  

1999 

 

Under en vecka 

alla patienter, från 

16 år som sökte 

vård på två 

akutmottagningar 

i London, 

”Centralt” och 

”Suburban” 

mellan klockan 

8:00 och 24:00 

från söndag till 

torsdag och 

mellan klockan 

8:00 och 03:00 på 

fredag och lördag.  

Följande 

bakgrundsvariabler 

ingick: social-

demografisk 

information, 

anledning till 

deltagande, platsen 

för olyckan, skadan 

eller sjukdomen, 

om 

alkoholkonsumtion

en skedde 6 timmar 

innan olyckan.  

Tillfrågade 

patienter över 16 

år, som 

accepterade att 

delta inkluderades 

i undersökingen.  

416 enkäter 

samlades in 

från ”Central” 

och 263 från 

”Suburban” 

delar av 

London.  

1/5 del 

(20,7%) av 

deltagare på 

grund av 

skador eller 

dålig hälsa 

behövde hjälp 

att avsluta 

enkäter. 

 

4 %  av 

återlämnade 

enkäter från 

”Central” och 

Ingen 

bortfallanalys 

beskrivs. 

Orsaken att inte 

delta var: dåligt 

hälsotillstånd eller 

stress, språk, 

undersökning var 

inte relevant för 

patient och 

misstänksamhet 

för 

undersökningen.  
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5% från 

”Suburban” 

delar av staden  

var 

inkompletta.   

Barnett, N., 

Apodaca, T., 

Magill, M., 

Colby, S., 

Gwaltney, C., 

Rohsenow, D. 

 &  

Monti, P.  

2010 

 

Patienter från 18-

24 år, som 

vårdades på akut 

mottagningen i 

Rhode Island 

under åren 2000 

och 2003 erbjöds 

att delta i studien.  

Följande 

bakgrundsvariabler 

ingick: kön, ålder, 

nationalitet, 

utbildning, 

genomsnittliga 

alkohol 

koncentrationen i 

blodet,  

Inklusionskriterier 

var: om de hade 

alkohol halt i 

blodet mer än 

0,010 % eller 

rapporterades att 

ha druckit 6 

timmar innan sin 

ankomst (n=156) 

eller har fått 

poäng 8 i AUDIT 

screeningen 

(n=59).  

 

De som inte 

pratade engelska, 

hade 

självförvållad 

skada eller var 

anhållna av 

poliser 

exkluderades från 

studien.    

172 (80 %) av 

215 valda 

patienter 

avslutade 

uppföljningen.  

Bortfallet 

beskrivs inte och 

ingen 

bortfallsanalys 

var gjord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gregor, M., 

Shope, J., 

Blow, F., 

Maio, R., 

Weber, R.  

&  

Nypaver, M. 

2003 

Patienter mellan 

14 och 18 år som 

kom in till akut 

mottagningen 

inom 24 timmar 

efter mindre akut 

skada. 

Rekryteringar 

skedde mellan 

klockan 15:00 – 

10:00 varje dag.  

En rekrytering 

ägde rum 

från11/10/1999- 

04/14/2001. 

Andra 

rekryteringen : 

13/12/1999- 

31/08/2000. 

Följande 

bakgrundsvariabler 

ingick: ålder, kön, 

nationalitet, boende 

med två föräldrar 

eller en, utbildning, 

skador och smärta 

Patienter utan 

föräldrar eller 

vårdnadshavare, 

klinisk instabila, 

med suicid 

försök, sexuellt 

överfall, 

förgiftningar och 

patienter som 

enligt läkare och 

sjuksköterskor 

anses vara 

förgiftade 

exkluderades från 

studien. 

Nästan 85% av 

patienter 

samtyckte att 

delta. 

Av de 671, 

655 (96,5) 

avslutade 

databaserad 

laptop 

program. 

Andelen som inte 

deltog (n=122) 

var patienter i 

medelålder 

16,1år; 60% var 

män; skadornas 

svårighetsgrad var 

1,7; närvaro på 

akut 

mottagningen var 

185,1 minuter. 

Andelen patienter 

som kom in efter 

bilolyckor(15,7%) 

och som inte 

deltog var större 

än de som 

samtyckte men 

vägrade att delta 

(7,8%).  

 

De som inte 

deltog var på 

grund av 

föräldrars ovilja 

(n=47), 

ointresserade(n=3

0),hade för mkt 

ont (n=30)och 

programmet var 

för lång(n=15). 

Maio, R., Rekryterades Följande Inklusions Av det initiala Medelålder på de 
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Shope, J., 

Blow, F.,  

Gregor, M., 

Zakrajsek, J., 

Weber,J.  

&  

Nypaver, M. 

2005 

 

 

patienter mellan 

14-18 år som 

besökte akut 

mottagningen 

inom 24 timmar 

efter en akut 

skada valdes, 

under perioden 

först 01/11/1999 

till 14/04/2001, 

och 13/12/1999 

till 31/08/2000. 

bakgrundsvariabler 

ingick: ålder, kön, 

etnicitet, livsstil 

och utbildning.:  

kriterier var att 

patienter skulle ha 

liten skada, med 

stabilt kliniskt 

tillstånd där 

akutvårds insats 

inte var 

omedelbart. 

 

 Patienter utan 

föräldrars eller 

vårdnadshavares 

samtycke, kliniskt 

instabila, med 

självmords 

försök, sexuell 

övergrepp, 

förgiftningar och 

patienter som 

vårdpersonal eller 

läkare bedömde 

vara berusade. 

urvalet 85 % 

av patienterna 

samtyckte till 

deltagande.  

 

Av de 671 

samtyckte 655 

att avsluta det 

data 

programmet. 

Av de 580 

(88,5%) 

avslutade 3 

och 12 

månaders 

uppföljning. 

som inte deltog 

var 16,1 år,  

 

60% män och 

svårighets skada 

på 1,7.  

 

Berusade 

patienter 

exkluderades på 

grund av utredare 

ansåg att de kan 

vara oförmögna 

att slutföra 

undersökningen 

 

 

4 DISKUSSION 

4.1 Huvudresultat 

Resultatet visade att sjuköterskor tycker att det är svårt att ta upp frågor gällande 

alkohol, då det är en mycket känsloladdad fråga både för vårdgivarna och patienterna. 

Vårdpersonalen känner att de inte har tillräckligt med kunskap om hur de skall hantera 

alkoholfrågorna därför undviker de att ta upp detta med patienterna. Det finns 

hjälpmedel som vårdpersonalen kan använda sig av för att ta upp alkoholfrågor och 

identifiera problem, missbruk och beroende. AUDIT, CRAFT och POSIT har visat sig 

vara effektiva instrument för att identifiera ungdomars alkohol- vanor, missbruk och 

beroende.  

 

Johansson et al. (2001) beskriver att sjuksköterskor inom primärvården ansåg att 

patienter kan vägra söka vård då de vet att frågor om alkohol kommer att tas upp. 

Vårdpersonalen ställde sällan frågor om alkohol, då de bedömde att alkoholintaget inte 

påverkade patientens hälsotillstånd Johansson et al. (2001). 

 

 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Willaning et al.(2005), Lock et al. (2002), Johansson et al. (2001), Aalto et al.(2001) 

visade att sjuksköterskor inte har tillräckligt med kunskaper för att kunna hantera ämnet 
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alkohol bland ungdomar i praktiken. Primärvården är en av de mest effektiva 

vårdinstanser att upptäcka och hjälpa ungdomar alkohol problem, missbruk och 

beroende då de söker vård på grund av andra skäl. Lock et al.(2002) skriver att 

kunskapsbristen leder till att vårdpersonalen ofta undviker frågor om alkohol och känner 

att det är ett känslomässigt svårt ämne att ta upp. Willaning et al. (2005) skriver att 

sjuksköterskor har svårt att ge goda råd till ungdomarna. I en studie av Aalto et al. 

(2001) framkom det att ungefär 20 % av dem tillfrågande personalen inom 

primärvården kände till ett strukturerat frågeformulär vid namnet AUDIT. Personalen 

önskade att få utbildning om identifiering och snabbt ingripande med patienter med 

alkohol problem.  

Johansson et al. (2001) noterade att sjuksköterskor inom primärvården inte var lika 

engagerade i alkohol frågor som allmänläkarna. De Vargas et al. (2008) påstod att 

vårdpersonalen inte tog tag i patientens alkoholproblem eftersom patienten inte själv tog 

tag i problemet. Det visades också att sjuksköterskor som drack alkohol själva ansåg att 

alkohol i sig inte var något negativt, medan de som inte konsumerade alkohol uttryckte 

att det var ett giftigt ämne som kan ändra personers beteende och personlighet(De 

Vargas et al. 2008).  

 

Det finns olika instrument som kan vara till hjälp för vårdspersonalen och har bevisats 

att vara tillförlitliga verktyg för att identifiera alkohol problem, missbruk och beroende 

bland ungdomar. Vårdpersonalen skall känna till om de viktigaste instrumenten för att 

kunna använda rätt verktyg vid rätt tillfälle(Knight et al. 2003). Exempelvis så är 

AUDIT en av dem som är mest effektiv att använda för att identifiera skadligt alkohol 

konsumtion(Kokotailo et al. 2004) och är bra att använda inom akutvården(Barnett et 

al. 2010). Detta är viktigt eftersom akutvården är de avdelningar där det behövs ett 

snabbt och effektivt hjälpmedel för att identifiera och hjälpa ungdomar i tidigt skede 

(Thom et al. 1999). CRAFT är ett annat verktyg för att identifiera förekomsten av 

alkoholanvändning bland ungdomar i den allmänna vården(Santis et al. 2009).  

 

Att erbjuda patienter att delta i en datoriserad alkohol undersökning kan vara ett bra sätt 

att hitta ungdomar som har alkohol problem. Sjuksköterskorna i studie ansåg att det är 

en bra metod att hitta ungdomar på detta sätt och ungdomarna var positiva till 

undersökningen(Bendtsen et al. 2007). Gregor et al.(2003) menar också att använda ett 

dator- baserad program är ett effektivt sätt att finna ungdomar med dessa problem och 

deltagarna, deras föräldrar och vårdgivarna var positiva till denna form av 

undersökning. 
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4.2.1 Kvalitet diskussion  

Av de inkluderande artiklar som hade poäng nivå mellan 6-8 hade de flesta beskrivit sitt 

urval tydligt men det som sänkte deras poäng vid bedömning var enligt författarna till 

föreliggande studie detta att till exempel Willaing och Ladelund, 2005, de Vargas & 

Luis, 2008 inte beskrev sina inklusion- och exklusionskriterier noggrant. Urval och 

relevanta inklusions- och exklusionskriterier är en aspekt som höjer studiers kvalitet 

eftersom syftet med urval är att ge en tydlig information för att få den bästa tolkningen 

av en specifik population (Olsson & Sörensen 2007).  

 

Det som stärker den genomförda studiens kvalitet gällande urvalet är enligt författarna 

till föreliggande studie, det att av de kvantitativa studierna hade alla haft ett stort urval 

och detta enligt Polit och Beck (2008) minskar risken för några fel, ger en lämplig bild 

av populationen och detta ökar studiernas tillförlitlighet. 

Av de 14 artiklar som hade ett bortfall hade Willaing och Ladelund, 2005, Aalto et al. 

2001, Bendtsen et al. 2007, Knight et al. 2003, Kokotailo et al. 2004, Thom et al. 1999, 

Gregor et al. 2003, Maio et al. 2005 gjort en bortfallsanalys eller beskrivit sitt bortfall. 

De övriga studierna hade inget bortfall och endast 3 av de som inte hade bortfall 

beskrivit det och inte gjort någon bortfallsanalys (Lock et al. 2002, Johansson et al. 

2001, Barnett et al. 2010). Detta kan sänka studiernas kvalitet lite gran. Men hur stort 

bortfall anses som liten eller stort varierar i olika studier därför forskaren skall alltid 

analysera och diskutera bortfallets påverkan på resultatet (Forsberg och Wengström, 

2008). 

 

4.3 Metoddiskussion 

Författarna till föreliggande studie har utformat en beskrivande litteraturstudie som 

anses vara relevant för att svara på studiens syfte och frågeställningar. 

Litteratursökningen begränsades först till artiklar som inte vara äldre än 10 år, för att få 

mer material så utökades sökningen till 15 år. Dock de flesta valda artiklarna som 

inkluderades i studien var inte äldre än 10 år, vilket anses vara en styrka i trovärdhet. 

Författarna sökte i 3 olika databaser med olika sökord och sökordskombinationer för att 

få fram ett så brett utbud som möjligt. Flera artiklars titel och abstract lästes av 

författarna men valdes sedan bort på grund av att de inte svarade på studiens syfte och 

frågeställningar. De valda artiklarna i studien lästes först noggrant av båda författarna 

enskilt sedan diskuterades och bearbetades dem tillsammans ansågs vara en styrka. 

Författarna har valt att granska dom ingående artiklarnas urval och bortfall eftersom 

dom aspekterna kan påverka trovärdigheten av studiernas resultat, granskningen 

utfördes ifrån Forsberg och Wengström(2008).  
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4.4 Allmän diskussion  

Alkohol konsumtionen bland ungdomar har ökat kraftigt under de senaste åren och 

därför är det ett viktigt ämne att ta upp i dagens samhälle. Ungdomar börjar konsumera 

alkohol i tidigare ålder än för några år sedan och detta leder till negativa konsekvenser i 

form av missbruk, beroende, psykiska och fysiska problem och olyckor. Författarna till 

föreliggande studie tycker att det är skrämmande tanke att ungdomar i sådan tidig ålder 

som 12 börjar konsumera alkohol och att kunna få tag på alkoholhaltiga drycker i den 

åldern är förskräckligt.  

Många sjuksköterskor saknade kunskaper om vilka råd de kan ge till patienterna om 

antalet alkohol-fria dagar per vecka till exempel och vad som är en normal 

alkoholkonsumtion. Kunskaper om hur patienter med alkohol och narkotika problem 

ska hanteras i vården saknades ofta hos sjuksköterskor. Sjuksköterskorna hade 

svårigheter att identifiera alkoholproblem, medan däremot nästan alla vårdgivare ville få 

mer kunskap om alkohol och narkotika problematik (Happell et al. 2002). När 

ungdomar söker vård är det en god ideʹ att fråga ut dem om deras alkoholvanor och på 

det sättet kunna hitta dem som behöver hjälp med sin alkoholkonsumtion. Det är 

sjuksköterskor som är den yrkesgrupp som träffar ungdomar och har mest kontakt med 

dem. Därför är det viktigt att sjuksköterskor inte undviker att fråga om alkohol till alla 

ungdomar som söker vård inom alla instanser, från primärvården till akutmottagningar. 

Ju tidigare vårdpersonalen identifierar ungdomar med alkohol problem desto lättare är 

det sedan att hjälpa dem och desto mindre skador ger det. Alkohol är en drog som 

skadar hela kroppen både psykiskt och fysiskt därför är det viktigt att vårdpersonalen 

ger information i tid om vad alkohol ger för konsekvenser. Ofta glöms detta utav 

vårdpersonalen och det leder till att frågor angående alkohol intag och konsumtion 

glöms bort om det inte finns några synliga problem hos patienter. Eftersom ungdomar 

ofta kan slarva med sin hälsa och söker vård först när det redan har uppstått allvarliga 

konsekvenser, därför är det oerhört viktigt att fånga sådana patienter i tid.  

Vi håller med Lock et al. (2002) om att vårdpersonalen inom primärvården är de som 

har största möjligheten att upptäcka ungdomar med alkohol problematik, det är trots allt 

dem som har mest tid till att ta tag i detta och verkligen reflektera över detta.  Vi anser 

att genom att ställa bara en fråga som till exempel ”Dricker du?” eller ”hur ofta brukar 

du dricka?” kan ge en uppskattad bild av hur ungdomars relation till alkohol ser ut.    

De Vargas et al. (2008) påstod att vårdpersonalen inte tog tag i patientens 

alkoholproblem eftersom patienten inte själv tog tag sitt eget problem. 

Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem påstod att människorna förväntas vara 

självständiga och ta ansvar för sitt egna liv (Kristoffersen et al. 2006). Detta tycker 
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författarna till föreliggande studie är en fel syn på hur vården skall genomföras. Det är 

sjuksköterskans uppgift att identifiera problem hos patienten, förklara för den personen 

att problemet finns och på bästa försöka ge förslag och hjälpa patienten. Dorothea Orem 

ansåg också att om det är brist på information kan det leda till att patientens egenvård 

sviktar (Kristoffersen et al. 2006). Vilket författarna till denna studie tycker är sant, för 

får patienterna inte information om hur de skall få hjälp och sköta sin egenvård, blir det 

svårt för dem att sköta sin egenvård på ett bra sätt.  

De olika instrument som finns att använda för undersökningen av alkohol tycker 

författarna till föreliggande studie är mycket bra sätt att identifiera alkohol relaterade 

problem från daglig konsumtion till missbruk och beroende. Resultatet av den 

föreliggande studien visade att trotts de tillgängliga instrumenten så har inte 

vårdpersonalen en riktig uppfattning om dem och hur de skall använda dem, det tycker 

författarna är tråkigt. Vårdpersonalen behöver få kännedom om instrumenten och hur de 

skall användas och får till uppgift att verkligen genomföra undersökningen på alla 

ungdomar som söker vård. Men en annan viktigt aspekt i detta ämne är att utbilda 

personalen att inte undvika frågor om alkohol, att de skall våga ställa dem.  

Happel et al. (2002) skriver att många sjuksköterskor saknade kunskaper om vilka råd 

de kan ge till patienterna om antalet alkohol-fria dagar per vecka till exempel och vad 

som är en normal alkoholkonsumtion. Sjuksköterskorna hade svårigheter att identifiera 

alkoholproblem, medan däremot nästan alla vårdgivare ville få mer kunskap om alkohol 

och narkotika problematik (Happell et al. 2002). 

 

5. SLUTSATS 

Den slutsats som framkommer är att alkohol problem, missbruk och beroende bland 

ungdomar i tidiga åldrar har ökat kraftigt. Vårdpersonalen saknar kunskaper om att 

kunna hantera frågor om alkohol. Det finns för lite kunskap om hur instrumenten vid 

alkoholrelaterade frågor på ungdomar skall användas, vilket leder till att frågorna inte 

tas upp.  
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Bilaga 1: Kvalitetsgranskningsmall  

 

Inkluderande artiklar har kvalitetsgranskats utifrån följande kategorier med tillhörande 

frågor;  

 

Urvalsprocess  

 

bakgrundsvariabler?  

- och exklusionskriterierna beskrivna?  

 

Svarsfrekvens  

 

 

Bortfall  

s storlek?  

 

 

Svaren från varje kategori har helhetsbedömts efter tre nivåer : otydligt, delvist tydligt 

eller tydligt beskrivet. De tre nivåerna var värda olika antal poäng:  

Otydlig = 1 poäng, Delvist otydlig = 2 poäng, Tydlig = 3 poäng.  

Poäng för varje kategori summerades sedan för varje artikeln. Varje artikeln har tre 

kategorier och varje kategori kan max få 3 poäng, därför varje artikelns totala kvalitet 

max bli 9 poäng (3x3=9). Varje kategori kan också få minst 1 poäng och då artikels 

totala kvalitet kan bli minst 3 poäng (3x1=3).  

 

Den utförda kvalitetsgranskningen baserades på Forsberg och Wengström (2008). 

 


