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Syftet med studien är att belysa vilken erfarenhet personalen inom 
primärvården har av att fånga upp patienter med ett riskbruk av 
alkohol. Syftet innefattar även att undersöka deras erfarenheter av 
att ställa frågor kring alkohol samt vilka insatser patienter med 
alkoholproblem kan erbjudas. Studien har en kvalitativ metod med 
hermeneutiken som utgångspunkt. Vid insamling av data användes 
semistrukturerade intervjuer. Fem distriktssköterskor har 
intervjuats på fem olika vårdcentraler. Resultatet visar att alla 
respondenterna anser att primärvården är en av dem som har 
ansvaret för att upptäcka för hög alkoholkonsumtion. Det varierar 
emellertid i vilken utsträckning distriktssköterskorna ställer frågor 
om alkoholvanor och när frågorna ställs. Behandling som patienter 
med ett riskbruk av alkohol kan bli erbjudna är bland annat 
läkarbesök. För att arbetet med patientgruppen ska utvecklas ansåg 
respondenterna bland annat att frågan om alkohol bör 
avdramatiseras och att det även behövs mer struktur och rutiner 
inom verksamheten. 
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INTRODUKTION 

Skadligt bruk av alkohol anses vara en av de viktigaste riskfaktorerna för global ohälsa 
och har dessutom en allvarlig inverkan på folkhälsan. Alkohol innefattar det som 
orsakar skadlig hälsa och sociala konsekvenser för dem som dricker, människor runt 
omkring dem och samhället i stort. Både den individuella och sociala utvecklingen 
äventyras av ett skadligt bruk av alkohol. Det ohälsosamma bruket som finns bidrar till 
den globala sjukdomsbördan och är listad som den tredje ledande riskfaktorn för tidig 
död och funktionshinder i världen. År 2004 uppskattades det att 2,5 miljoner människor 
i världen dog av alkoholrelaterade orsaker. Bland dessa var 320 000 ungdomar mellan 
15 och 29 år (WHO, 2010). 

År 2009 bedömdes runt 700 000 svenskar ha en riskabel alkoholkonsumtion och 
ytterligare 300 000 ett beroende. Genom tiderna har alkoholkonsumtionen i Sverige gått 
upp och ned. Dessa mönster kan ha styrts av de olika globala trenderna som t.ex. 
ungdomskultur och värderingar som sprits över nationsgränser. Politiken har i många 
fall klara effekter på alkoholkonsumtionen, detta märks inom den svenska 
alkoholhistorian. Från mitten av 1800-talet skapades nykterhetsrörelsen som var en 
starkt alkoholrestriktiv opinion som följdes av inskränkande lagstiftning som i sin tur 
ledde till stora minskningar av såväl konsumtionen av skadorna. Målet för den svenska 
alkoholpolitiken har alltid varit att minska skadligt och riskabelt alkoholbruk genom att 
minska totalkonsumtionen. Man har klarat av att hålla nere totalkonsumtionen via 
tillgänglighetsbegränsade insatser som åldersgränser, höga punktskatter och monopol 
(Statens folkhälsoinstitut, 2011).  

Många människor med alkoholproblem kommer överhuvudtaget aldrig att hamna under 
beroendevårdens tak, men kan istället ha många andra kontakter med t.ex. sjukvården 
och socialtjänsten (Johansson & Wirbring, 2005). Verksamheter som kan upptäcka 
problemen tidigt och som kan fungera som system för detta är, enligt de Nationella 
riktlinjerna (2007) inom missbruks- och beroendevård, psykiatrin, primärvården, 
företagshälsovården och de akutmottagningar där alkoholrelaterade skador och 
sjukdomar förekommer. Det är viktigt att personer med missbruks- och 
beroendeproblem får hjälp så tidigt som möjligt. Eftersom hälso- och sjukvården är en 
av de verksamheter som har den bredaste kontaktytan i samhället, är det troligt att det är 
dem som i första hand träffar patienten med ett alkoholproblem (Statens offentliga 
utredningar, 2011). I nämnda riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2007) står det 
att det är viktigt att hälso- och sjukvården har tydliga rutiner för att kunna upptäcka 
tidiga problem av alkohol och narkotika. Detta kan i sin tur medföra att man tidigare 
kan ta itu med begynnande problem. Ett sådant system kan även på sikt innebära 
besparingar för såväl hälso- och sjukvården samt samhället i stort (Socialstyrelsen, 
2007). För att kunna upptäcka ett missbruks- och beroendeproblem tidigt hänvisar 
Nationella riktlinjer (2007) att hälso- och sjukvården ska använda sig av bl.a. kort 
rådgivning och screeningsinstrument som t.ex. AUDIT.  

Vi har valt att undersöka hur primärvården arbetar för att så tidigt som möjligt upptäcka 
patienter som har ett riskbruk av alkohol. Detta för att primärvården oftast har den första 
kontakten med patienterna. Ur ett behandlingspedagogiskt perspektiv anser vi att det är 
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viktigt att undersöka om primärvården har implementerat rekommendationerna som står 
i Nationella riktlinjerna (2007). Något som också är viktigt att framhäva är om de ställer 
frågor om alkohol och om de använder sig av intervention eller screening. För att 
analysera detta kommer vi att använda oss av implementeringsteorin och Vedungs 
(1998) begrepp Vilja, Kunna och Förstå. 

Centrala begrepp och definitioner 

Hälso- och sjukvårdslagen 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avser lagen om åtgärder för att medicinskt förhindra, 
undersöka och behandla sjukdomar och skador. Till lagen hör också sjuktransporter 
samt att ta hand om avlidna (HSL, 1992:567). Målet med lagen är en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolkningen. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska vården 
ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 
värdighet (HSL, 1997:142). 

Riktlinjer 

Riktlinjer för socialtjänsten, hälso- och sjukvården, hälsoskyddet och smittskyddet tas 
fram av Socialstyrelsen. Riktlinjerna grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. 
Dessa riktlinjer bör enligt Socialstyrelsen följas, dock är de inte juridiskt bindande 
(Socialstyrelsen.se, 2013). Riktlinjerna som denna studie utgår ifrån är dels 
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (2007) och även 
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder (2011). 

Nationella riktlinjer 

Nationella riktlinjerna är enligt Socialstyrelsen utformade för att patienter och brukare i 
hela landet ska få en jämbördig vård och omsorg. Riktlinjerna gäller både sociala och 
medicinska insatser som ges inom kommunernas, socialtjänstens och landstingens 
beroendevård. I riktlinjerna rekommenderas de mest effektiva metoder och 
behandlingar. Därutöver kan man även läsa om behandlingar och metoder som är 
ineffektiva och kanske till och med skadliga och som därför inte bör ingå i vården och 
omsorgen (Socialstyrelsen, 2007).  

Klassifikationssystem 

Inom hälso- och sjukvården finns det klassifikationssystem för att diagnostisera 
missbruk eller beroende. Dessa är ICD-10 (International Classification of Diseases) och 
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordes). Klassifikationerna 
överrensstämmer till stor del, det finns dock några skillnader. En av olikheterna är att 
enligt DSM-IV används begreppen beroende och missbruk och enligt ICD-10 används 
istället begrepp som beroende och skadligt bruk (Johansson & Wirbring, 2005). 
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Riskbruk 

Pågående riskbruk av alkohol kan enligt Statens folkhälsoinstitut leda till ökad risk för 
skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Definitionen är hämtad från 
Statens folkhälsoinstitut och är under bearbetning (FHI.se, 2011). I denna studie 
kommer riskbruk förklars utifrån AUDIT manualens kriterier för vad ett riskbruk 
omfattar. 

Missbruk 

Begreppet missbruk är på det medicinska området kopplat till diagnosklassifikationen i 
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disordes). Enligt DSM-IV 
ämnar missbruk ett upprepat eller varaktigt drickande av alkohol det senaste året som 
lett till att minst ett av fyra kriterier ska uppfyllas (Agerberg, 2004). Kriterierna är: 
upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra sina 
plikter i vardagslivet, upprepat substansbruk i situationer där det medför betydande 
risker för fysisk skada, upprepade substansrelaterade problem med rättvisan och fortsatt 
substansbruk trots återkommande problem av social eller mellanmänsklig natur 
orsakade eller förstärkta av substanseffekterna (Socialstyrelsen, 2007). Skadligt bruk 
enligt ICD-10 behöver endast uppfylla ett kriterium under ett och samma år. Det 
kriteriet är: faktiska drogrelaterade skador för hälsan, kroppsligt eller psykiskt. Detta är 
en annan olikhet mellan DSM-IV och ICD-10 (Johansson & Wirbring, 2005). American 
Psychiatric Association (APA) håller på att utveckla DSM-V, en nyare version av 
diagnossystemet som beräknas vara klart i Maj 2013 (DSM-5: The Future of Psychiatric 
Diagnosis). Ett missbruk är kopplat till bestämda perioder och situationer i livet, medan 
beroende tar lång tid att utveckla (Agerberg, 2004). 

Bakgrund 

Bakgrunden kommer att redovisas genom fem rubriker. Dessa rubriker är hälso- och 
sjukvården, ställs frågor kring alkohol, intervention och screening av alkohol, AUDIT 
och MI. Bakgrunden är grundad på vetenskapliga artiklar, böcker och hemsidor som 
t.ex. berör ämnen som alkohol, korta interventioner, screeningsintstrument osv. 

Hälso- och sjukvården 

Enligt 3§ Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) ska landstinget erbjuda en god hälso- och 
sjukvård åt dem som är bosatta i landet. I enlighet med 1§ menas hälso- och sjukvård 
bland annat åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och 
skador. Kraven på god hälso- och sjukvård innebär enligt 2a § HSL att vården ska vara 
av god kvalitet, att den ska ha god hygienisk kvalitet samt tillgodose patientens behov 
av trygghet i vården och behandlingen (Socialstyrelsen, 2007). År 2007 kom 
Socialstyrelsen ut med Nationella riktlinjer för missbruk- och beroendevård, riktad mot 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. I riktlinjerna står det bland annat att man ska verka 
för tidig upptäckt inom båda verksamheterna. Inom hälso- och sjukvården 
rekommenderas användningen av screeningsinstrument som t.ex. Alcohol Use Disorder 
Identification Test (AUDIT) och kort intervention, motiverande samtal (MI) och 
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FRAMES. För att det riskfyllda bruket inte ska utvecklas till ett missbruk föreslås det 
att sjukvården ska använda sig av kort rådgivning. Rådgivningen kan delas in i två 
metoder: FRAMES som är en motiverande rådgivning och MI som är motiverande 
samtal (Socialstyrelsen, 2007). 

Regeringen bestämde 2008 att en utredning skulle genomföras för att få en överblick 
över den samlade missbruks- och beroendevården i Sverige. Utredningens rapport och 
förslag till regeringen kom tre år senare. Även i den betonas vikten av de tidiga 
insatserna med att identifiera riskbruk och användningen av kort intervention, MI eller 
FRAMES som har visat sig effektiva. Särskilt betydande i det tidiga skedet är 
primärvården då den har en bred kontaktyta (Statens offentliga utredningar, 2011). I 
Magnusson, Benderix och Denvalls (2012) studie förklarade en av respondenterna att 
om primärvården får ett uppdrag att hitta 70 procent rökare så kommer de att hitta 70 
procent rökare. Detta för att jaga pengar till verksamheten och det här ses som ett 
mängdtänk där patienten inte alltid gynnas (Magnusson m.fl., 2012). 

I många delar av världen är primärvården den viktigaste aktören för att erbjuda hälso- 
och sjukvård. Patienterna litar oftast på den information och råd om alkohol som de får 
av vårdpersonalen, därför är det troligt att råden tas på allvar när de ges i samband med 
en förebyggande eller medicinsk hälsovård (Babor och Higgins-Biddle, 2001). I en 
svensk studie gjord av Johansson, Åkerlind och Bendtsen (2005) kom det fram att 
sjuksköterskorna ansåg att vården är en av de viktigaste aktörerna när det gäller 
alkoholförebyggande arbete. De hade även flera förslag på hur man kan nå personer 
med hög alkoholkonsumtion i samhället (Johansson m.fl., 2005). Tyvärr är det vissa 
primärvårdsverksamheter som inte är villiga att ge råd och information om alkohol. 
Detta beror oftast på otillräcklig utbildning, tron på att patienterna som har ett beroende 
av alkohol inte svarar på insatser, tidsbrist eller rädsla för att patienterna ska reagera 
aggressivt (Babor och Higgins-Biddle, 2001). 

Ställs frågor kring alkohol 

I en studie gjord av Nilsen, McCambridge, Karlsson och Bendtsen (2011) visade att 66 
procent av deltagarna hade besökt hälso- och sjukvården under de senaste 12 månaderna 
och 20 procent av dessa hade haft ett eller fler samtal angående alkohol under deras 
besök. Ungdomar som deltog i studien hade i större utsträckning haft ett samtal rörande 
alkohol under besöken. I studien framgick det generellt att frågor kring alkoholvanor 
sällan ställs inom hälso- och sjukvården, dock framkom det att om det visade sig att 
patienten drack mycket fick de ett längre samtal om alkohol (Nilsens m.fl., 2011) I en 
annan studie gjord av Holmqvist (2009) påpekar däremot personalen inom 
primärvården att de ställer frågor om alkoholvanor och att det ingår i deras normala 
rutiner. De ställde också frågor kring alkohol om patienten hade alkoholrelaterade 
symptom (Holmqvist, 2009). Den enda situationen där sjuksköterskorna kände sig 
motiverade att ställa frågor om alkohol är enligt en studie gjord av Johansson m.fl. 
(2005) när de kan hänvisa till en skyldighet eller ett tidsbegränsat projekt. Det framgick 
även att sjuksköterskorna upplevde att det var obekvämt att fråga alla patienter, även 
om de ansåg att det var önskvärt (Johansson m.fl., 2005).  



 

5 

I enlighet med en studie gjord av Johansson, Bendtsen och Åkerlind (2002) frågade 
sjuksköterskorna eller allmänläkarna oftare patienten om alkohol när de trodde att 
hälsotillståndet påverkas av alkoholkonsumtionen. Sjuksköterskorna frågade mindre om 
alkohol än allmänläkarna. Både allmänläkarna och sjuksköterskorna ansåg att deras 
kompetens av att identifiera alkoholrelaterade problem var mycket bättre än deras 
kunskaper om ingripande metoder eller intervention. Vidare menade sjuksköterskorna 
att deras kunskaper om identifiering och intervention var mycket mindre än 
allmänläkarnas (Johansson m.fl., 2002). I en annan studie gjord av Johansson m.fl. 
(2005) framkom det att sjuksköterskorna som deltog i undersökningen uttryckte att de 
ibland hade en känsla av att patienterna kan ha en hög alkoholkonsumtion, men att de 
ändå undvek att ställa frågan. Detta kunde bero på sjuksköterskornas brist på tron om att 
de skulle klara av att arbeta med dessa frågor eller att de ansåg att det skulle vara allt för 
tidskrävande. Andra skäl till att frågan inte ställdes var att sjuksköterskorna tolkade 
signaler från patienten som motstånd och känslan av att relationen med patienten skulle 
störas eller upphöra (Johansson m.fl., 2005). Detta påpekas även av läkarna i 
Magnussons m.fl. (2012) studie där läkarna menade att integriteten var väldigt viktig. 
För att visa respekt för patienterna frågade inte läkarna om någonting annat än det som 
patienten sökte vård för. Frågan ställdes bara i de fall då alkoholkonsumtionen kunde ha 
betydelse för patientens hälsotillstånd (Magnusson m.fl., 2012). I en forskningsöversikt 
gjord av Nilsen, Kaner och Babor (2008) refereras det till Aalto, Pekuri och Seppä där 
även deras resultat visade att många patienter betonade att de sällan får frågor som berör 
alkohol när de har ett riskbruk eller dricker på ett skadligt sätt. 

Cirka två tredjedelar av allmänläkarna och sjuksköterskorna i Johanssons m.fl. (2002) 
studie var överens om att primärvården bör arbeta med frågor som rör skadlig 
alkoholkonsumtion. Dock saknade både allmänläkarna och sjuksköterskorna 
självförtroende för faktiska möjligheter att påverka patientens alkoholvanor. Studien 
visade att personalen som medverkade i allmänhet saknade god kunskap om hur 
identifiering och behandling av alkoholrelaterade sjukdomar ska ske. Att arbeta med 
alkoholrelaterade problem ansågs av de flesta allmänläkare och sjuksköterskor som 
kostnadseffektivt, men bara ca en tredjedel av deltagarna var överens om att arbetet med 
alkoholrelaterade problem var givande (Johansson m.fl., 2002). 

I studien av Johansson m.fl. (2002) visade det sig att hinder som kan uppstå inom 
primärvården för att ta hand om patienter med hög alkoholkonsumtion kan bl.a. vara 
brist på tid och resurser (Johansson m.fl., 2002). Detta är även något som framkommit i 
Holmqvist (2009) studie där det beskrivs att det vanligaste skälet till att läkare och 
sjuksköterskorna inte ställer frågor som berör alkohol, även om patientens symptom är 
förknippade med alkohol, är på grund av tidsbristen. Likaså framkom det i Magnussons 
m.fl. (2012) studie att tidsbristen var ett problem. Läkarna ansåg att de bara hade tid att 
prata med patienterna om det dem söker vård för (Magnusson m.fl., 2012). 

Enligt studien gjord av Johansson m.fl. (2005) ansågs alkoholdrickandet som ett 
känsligt ämne som kräver färdigheter och självförtroende för att man ska kunna hantera 
det på ett lämpligt sätt. En faktor som sjuksköterskor menade ökar engagemanget är 
medverkan i särskilda kurser som ökar medvetenheten om patientens presentation på ett 
tidigt stadium av drickandet. Både läkare och sjuksköterskor var eniga om att insatser 
vid alkoholproblem skulle öka om de hade fått mer kunskap om hur rådgivning används 
vid alkoholrelaterade problem (Holmqvist, 2009). Detta bekräftas även i en 
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forskningsöversikt gjord av Nilsen (2010) som hänvisar till två studier gjorda av Owens, 
Gilmore, Pirmohamed och Roche, Freeman där det dokumenterats att sjuksköterskor är 
intresserade av att arbeta mer med frågor som rör alkohol men att det dock krävs mer 
utbildning inom området.  

Intervention och screening av alkohol 

En expertkommitté, World Health Organization (WHO), betonade 1980 behovet av 
effektiva metoder för att identifiera människor med skadlig och riskfylld 
alkoholkonsumtion innan hälsa och sociala konsekvenser blev påverkade. Kommittén 
efterlyste strategier som kunde tillämpas inom primärvården, som inte skulle kräva 
mycket tid och resurser. 1982 utvecklades samarbetsprojektet för identifiering och 
behandling av personer med skadlig alkoholkonsumtion av WHO, en vetenskaplig 
grund för screening och korta interventioner i primärvården (WHO.se, 2013).  

I Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande åtgärder (2011) står det att patienter 
som har ett riskbruk av alkohol bör erbjudas rådgivande samtal av hälso- och 
sjukvården. I ett sådant samtal är hälso- och sjukvårdspersonalens funktion att ge 
patienten kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling. Vidare står det att hälso- och 
sjukvårdspersonal i större utsträckning ska ställa frågor om levnadsvanor. Enligt 
riktlinjerna bör vårdpersonalen göra en individuell bedömning av när och på vilket sätt 
frågan ska ställas så att det äger rum på bästa tänkbara sätt och med lyhördhet för 
patientens förhoppningar och värderingar (Socialstyrelsen, 2011). 

Årligen ska helst alla patienter screenas för alkohol. AUDIT kan användas i 
kombination med andra frågor som en del av en allmän hälsointervju, ett 
livsstilsfrågeformulär eller sjukdomshistoria. Det är viktigt att ha patientens tillstånd i 
åtanke när frågor kring alkohol ställs. För att mottagligheten ska öka för att svara på 
frågorna noga är det viktigt att intervjuaren är vänlig och icke-hotande och att patienten 
inte är berusad eller i behov av akutvård just då. Det är även viktigt att vara tydlig med 
varför en screening ska ske i kombination med patientens hälsotillstånd. Patienten bör 
också få information för att förstå frågorna och upplysning om att patientens svar är 
anonyma (Babor, Higgins-Biddle, Saunders och Monteiro, 2001). 

Bland patienter i primärvården har screening för alkoholkonsumtion många potentiella 
fördelar. Den lär patienterna om de olika nivåerna av alkoholdrickande, lågrisk 
konsumtion och överdriven konsumtion. Patientens nuvarande tillstånd kan 
diagnostiseras med hjälp av information om mängden och frekvensen av 
alkoholkonsumtionen. Detta kan leda till att sjuksköterskorna kan informera om hur 
alkoholen kan påverka deras användning av nuvarande mediciner. Förebyggande 
åtgärder har visat sig effektiva för att minska alkoholrelaterade risker och genom 
screening kan detta vidtas (WHO.se, 2013). I en forskningsöversikt genomförd av 
Jackson m.fl. (2010) refererar författarna till en systematisk granskning gjord av 
Bertholet, även i den studien kommer det fram att korta interventioner har en effekt för 
att minska långvarig alkoholkonsumtion och skador för patienter i primärvården 
(Jackson m.fl., 2010). Likaså har det visat sig i en forskningsöversikt gjord av Roche 
och Freeman (2004) att korta interventioner har en bevisad effekt på att minska problem 
som är relaterade till alkohol för individer som ligger i riskzonen. Trots detta har 
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användningen av korta interventioner varit blygsam och studien visade att läkare inte 
använder sig av det (Roche och Freeman, 2004). 

Ett vanligt orosmoment hos vårdpersonalen är att de tror att screening och kort 
intervention kommer att kräva för mycket tid. Det är rimligt att vårdpersonalen i första 
hand ska behandla patientens omedelbara behov. Dock är detta argument inte lämpligt i 
vikten av att alkoholfrågor är viktigt att ställa för patientens hälsa. Screening och kort 
intervention kan ges i samband med den rutinmässiga hälsokontrollen utan att kräva 
mycket tid. Detta är något som behövs eftersom alkohol bidrar till många hälsoproblem 
som uppstått i primärvården. Patienter kan t.ex. bli ombedda att fylla i ett kort 
screeningstest i väntrummet eller kan frågor om alkohol ställas som rutin i en intervju 
som berör sjukdomshistorian. Screening kräver endast 2-4 minuter antingen sätt och 
tolkningen och poängsättning av screeningstestet tar mindre än en minut (Babor och 
Higgins-Biddle, 2001).  

AUDIT 

Världshälsoorganisationen (WHO) har utvecklat AUDIT som en enkel metod av 
screening för överdrivet drickande. AUDIT hjälper till att identifiera alkoholberoende 
och vissa speciella konsekvenser av skadligt drickande (WHO.se, 2013). AUDIT bidrar 
till att upptäcka vad patienten har för typ av drickande; riskbruk, missbruk eller 
beroende (Babor m.fl., 2001). Babor m.fl. (2001) hänvisar till två studier gjorda av 
Saunders, Aasland, Babor, de la Fuente, Grant och Saunders, Aasland, Amundesen, 
Grant som visar att AUDIT används för att identifiera personer med skadliga och farliga 
mönster av alkoholkonsumtion.  

AUDIT manualen innehåller tio frågor, de första tre frågorna mäter frekvens och 
kvantitet av tillfällig alkoholanvändning. De följande tre frågorna berör förekomsten av 
eventuella beroendesymptom och de sista fyra frågorna handlar om de senaste och 
livslånga problem som är förknippade med ens alkoholkonsumtion. 
Alkoholkonsumtionen beskrivs enligt olika riskzoner; lågrisk, allmänt riskbruk, 
missbruk och beroende. De flesta människorna i världen hamnar under riskzon två som 
innebär allmänt riskbruk av alkohol. Utifrån frågor kan det räknas ut vilken nivå en 
person ligger på. Om AUDIT poängen är under åtta räknas det som låg risk drickande 
och då behövs det ingen intervention. Under den andra nivån, riskzon II, kommer 
sannolikt en betydande andel av patienter i många länder hamna. Poäng mellan åtta och 
femton visar på allmänt riskbruk men det kan också beröra patienter med skadligt 
drickande eller beroende av alkohol. Riskzon III visar på ett mönster som redan är 
skadligt för personen som dricker, som kan ha symptom på ett beroende. Genom att 
använda enkla råd, kort rådgivning och fortsatt övervakning kan dessa patienter hjälpas. 
AUDIT poäng från sexton till nitton föreslår ofta att det handlar om en skadlig 
alkoholkonsumtion eller beroende. Den sista riskzonen IV hamnar på AUDIT poäng 20. 
Dessa patienter bör behandlas av specialister som är utbildade inom behandling av 
alkoholberoende. Dock ska vårdpersonalen vara uppmärksam på att svårighetsgraden av 
alkoholkonsumtionen kan variera från person till person, alltså kan personen ifråga lida 
av allvarligare skador redan vid lägre AUDIT poäng än 20 (Babor och Higgins-Biddle, 
2001). 
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Frank, DeBenedetti, Volk, Williams, Kivlahan och Bradley (2008) gjorde en studie för 
att utvärdera giltigheten av AUDIT-C, vilket enbart innefattar de tre första frågorna i 
AUDIT-formuläret. Enkäten genomfördes bland vuxna patienter med tre olika etniska 
bakgrunder i primärvården i USA. Resultatet visade en effekt i alla de etniska grupperna 
(Frank m.fl., 2008). En forskningsöversikt genomförd av Jackson m.fl. (2010) hänvisar 
till en studie gjord av Rodriguez-Martos & Santamarina som också har utvärderat 
AUDIT-C, dock denna gång på en akutmottagning. Resultatet av studien visade att 
AUDIT-C vara lämplig för användning även i denna miljö (Jackson m.fl., 2010). 

MI 

Under mitten av 1980-talet utvecklades Motiverande samtal (motivational interviewing, 
MI) av William R. Miller och Stephen Rollnick (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 
Statens folkhälsoinstitut (2009) hänvisar till Miller och Rollnick att deras tanke var att 
framställa en metod för att hjälpa patienter med alkohol- och drogproblem att ändra de 
beteenden och vanor som så starkt influerade deras liv och hälsa. Det är individens 
självständighet som är utgångspunkten i samarbetet och målet är att möta patienterna 
där de befinner sig. Samtalsstrategier som behandlaren bär med sig kan påverka 
patientens motivation och motstånd som uppstår i relation till omvärlden. Hälso- och 
sjukvårdspersonal ansåg att utbildning inom MI var mycket positivt och relevant för 
deras kliniska arbete (Statens folkhälsoinstitut, 2009). 

Enligt en studie gjorde av Brobeck, Bergh, Odencrants och Hildingh (2011) ansåg 
sjuksköterskorna att MI var svårt att arbeta med. De menade att det krävs professionell 
erfarenhet, träning och möjligheten att öva metoden MI. Sjuksköterskorna menade även 
att man behöver ha ett genuint intresse för att arbeta med MI. Om det ska vara effektivt 
menade sjuksköterskorna att de behöver ha förståelse och vara sympatiska gentemot 
patienterna och visar dem respekt när de har en dialog. När man arbetar med MI 
behöver man vara medveten om att det tar lång tid, alltså att det tar lång tid att förändra 
sitt liv (Brobeck m.fl., 2011). 

Att träning är något som är nödvändigt inom metoden MI poängterades av 
sjuksköterskorna i samma studie gjord av Brobeck m.fl. (2011) och att det även är 
viktigt att fortsätta tränandet efter kursen i MI har avslutats. Detta för att kunna fortsätta 
utveckla metoden i deras arbete. Sjuksköterskorna påstod att MI inte är något man bara 
lär sig genom att läsa om metoden. För att skapa tillit mellan patienten och 
sjuksköterskan ansåg de att det är viktigt att sjuksköterskan aktivt lyssna på de 
förändringar som patienten vill göra och hur patienten vill uppnå sina mål. 
Sjuksköterskorna betonade även att det är viktigt att visa respekt (Brobeck m.fl., 2011).  

Enligt en studie gjord av Beckham (2007) visade resultatet att motiverande samtal är en 
effektiv intervention att använda när det gäller personer med ett riskbruk (Beckham, 
2007). I studien gjord av Brobeck m.fl. (2011) ansåg sjuksköterskorna att MI är en 
berikande metod att arbeta med. De ansåg att det var stimulerande att se att en patient 
var nöjd och att dialogen var effektiv. Dialogen bidrog till att patienten fick en bättre 
förståelse för sitt livsstilsproblem. Sjuksköterskorna uttryckte även att de ökade sin egen 
kompetens genom MI. De såg också en större skillnad när de använde MI istället för att 
arbeta med andra metoder. Enligt sjuksköterskorna lyckades patienten ta större steg mot 
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en förändring av sitt liv när denne såg att metoden verkligen fungerade (Brobeck m.fl., 
2011). 

I samma studie gjord av Brobeck m.fl. (2011) påpekade sjuksköterskorna att det var mer 
effektivt att patienterna kom fram till en egen lösning av problemet. Patienten kunde då 
själv tänka igenom varför denne ville förändra något i sitt liv och själv komma fram till 
strategier och lösningar. Med MI menas det att patienterna blir aktiva deltagare i sin 
egen förändring. Sjuksköterskornas viktigaste färdighet var att underlätta patientens 
förståelse inför dennes problem. Något som sjuksköterskorna påpekade i samma studie 
var att de inte kritiserade någon patient när deras förändring av livsstil inte fungerade 
eller när de tog ett återfall. Istället menade sjuksköterskorna att ett återfall var ett sätt för 
patienten att få ut något positivt av erfarenheten. Dock hade sjuksköterskorna önskat att 
de hade fått mer feedback av arbetsledningen om de utövade metoden MI på ett korrekt 
sätt (Brobeck m.fl., 2011). 

Teoretisk utgångspunkt 

För att analysera resultatet i den här uppsatsen har Alexanderssons (2006) avhandling 
Vilja, Kunna och Förstå använts tillsammans med implementeringsteori. Alexandersson 
(2006) har utgått ifrån Vedung (1998) när hon gör sin tolkning av Vilja, Kunna och 
Förstå. Alexandersson (2006) använder sig av implementeringsteorin när hon analyserar 
förutsättningarna som antingen underlättar eller hindrar genomförandet av metoder för 
systematisk dokumentation, uppföljning och utvärdering i socialt arbete. 
Alexanderssons (2006) avhandling innefattar exemplifiering av hur implementering bör 
ske. Exemplifieringen har bidragit till att det har varit lättare att koppla samman teori 
med praktik. Detta är anledningen till att denna teori har valts till studien. 

En enhetlig och allmän definition av implementeringsbegreppet saknas enligt Nilsen 
(2010). Begreppet implementering brukar till vardags beskrivas med ord som 
förverkliga, applicera, sättas i verket och genomföra osv. Implementering handlar om 
att realisera idéer och planer i konkret handling. Inom hälso- och sjukvården får frågor 
om implementering allt större uppmärksamhet. Förväntningar på att vården ska 
implementera forskningsresultat så att patienten kan erbjudas bästa möjliga vård är stora 
(Nilsen, 2010). Enligt Nilsen (2010) kan implementering i hälso- och sjukvården 
betraktas som sociala förändringsprocesser som påverkas av, och i sin tur påverkar, 
många aktörer och faktorer på olika nivåer. Fixsens m.fl. (2005) teori skildrar de 
komponenter som är viktiga för att lyckas med implementering i människovårdande 
arbeten. De poängterar att inom dessa yrken är målgruppen mer omfattande och har ofta 
sammansatta problem. Vidare menar de att implementering är en process och inte en 
händelse. Genomförandet kommer inte att ske på en gång eller gå smidigt, åtminstone 
inte till en början. Först när det nya arbetssättet eller metoden används utan att man 
tänker att det är ett nytt arbetssätt ses implementeringen slutförd (Fixsen m.fl., 2005). 

Betydelse för implementeringsresultatet är metoder som på arbetsplatsen definieras som 
normalt tillhörande arbete. Utrednings- och ärendearbetet behövs ifrågasättas och 
diskuteras. Ett hinder är det sociala arbetets karaktär av att vara administrativt, 
ärendecentrerat och dess variationsrikedom. Faktorer som är av betydelse är struktur, 
rutiner, ansvarsfördelning, kontinuerligt stöd och handledning (Alexandersson, 2006). 
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Alexandersson (2006) får medhåll av Fixsen m.fl. (2005), de menar att personalen som 
ska implementera nya behandlingsinsatser för patienter behöver stöd före och under 
tiden i form av metodstöd, coachning och handledning. En fördel kan vara att man låter 
en person ha ansvaret, detta för att det som är tänkt ska ske faktiskt sker. 
Implementerings försök bör inte göras i hela organisationen på en och samma gång. En 
annan betydelsefull faktor för implementering är hur förändringsbenägna arbetsplatsen 
är (Alexandersson, 2006). 

Enligt Alexandersson (2006) är betydelsefulla delaspekter för implementering; 
personalens förståelse, vilja, förmåga, intresse och tilltro. Vedung (1998) tar också upp 
Vilja, Kunna och Förstå och att dessa är grundläggande begrepp för att implementering 
av metoder, program eller idéer inom offentlig sektor ska lyckas. Förståelsen innebär 
att det är betydelsefullt att förstå innebörden och känna till det som ska implementeras. 
Kunnandet handlar om att det måste finnas resurser i form av att personalen är 
kvalificerade och utbildade för de uppgifter som de ska utföra, ekonomiska möjligheter 
och teknisk utrustning (Vedung, 1998). Det är även enligt Fixsen m.fl. (2005) 
betydelsefullt att personalen som ska implementera nya metoder är kompetenta nog för 
att kunna arbeta med evidensbaserade metoder och program. Viljan innebär att det kan 
finnas olika intressen, motiv och drivkrafter för att engagera sig i förändringen. Om 
detta inte finns hos aktörerna riskeras implementeringen att försenas (Vedung, 1998). 
Enligt Vedung (1998) innebär aktörer samtliga nivåer, från myndigheter och 
organisationer till tjänstemän och brukare. Alexandersson (2006) menar att även 
personalens känsla av delaktighet och hur förankringsarbetet gått till är betydelsefulla. 
Personalen måste uppleva att metoden stämmer överens med deras uppfattningar och 
erfarenheter av det sociala arbetet för att metoden ska tas emot. Personalens motivation 
att använda metoder för systematisk dokumentation i kartläggande och uppföljande 
syfte kan påverkas av att de anser att arbetet inte leder till något positivt resultat 
(Alexandersson, 2006). Dessutom påpekar Alexandersson (2006) att det behövs 
stödjande och intresserade ledare, intresserade socialarbetare, fungerande stöd, 
nödvändiga resurser och positiva klienter för att en lyckad implementering ska ske. 
Medlemmarna av organisationen och organisationen i sig måste vara beredda på att 
kritiskt granska sin verksamhet, ge metoderna en riktig plats i arbetet och förändra sina 
strukturer (Alexandersson, 2006).  

Syfte och problemformulering  

Syftet är att belysa vilken erfarenhet distriktssköterskor inom primärvården har av att 
fånga upp patienter med ett riskbruk av alkohol.  Syftet är även att undersöka deras 
erfarenheter av att ställa frågor kring alkohol samt vilka insatser patienter med 
alkoholproblem kan erbjudas. 

 Hur upptäcks eller identifieras en person som har problem med alkohol? 

 Vilken form av behandling eller insats ges till en person som har problem med 
alkohol? 
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METOD 

Metodologiska utgångspunkter 

Vår frågeställning fokuserar på att undersöka beredskapen som distriktssköterskor inom 
primärvården har för att fånga upp patienter med ett riskbruk av alkohol. Samt att 
undersöka om och i så fall hur frågor kring alkohol ställs. Här nedan beskrivs det vilken 
metod vi har att använt oss av för att uppnå syftet. 

Vetenskapsteori 

Inom vetenskapsteorin skiljer man enligt Bryman (2011) på två traditioner, den 
samhällsinriktade forskningen hermeneutik och den naturvetenskapligt inriktade 
vetenskapsteorin positivism. När det gäller valet av teori och metod menar Bryman 
(2011) att det inte går att säga att den ena teorin och metoden är bättre än den andra, 
utan det handlar om hur man använder dessa. Enligt Hartman (2004) är det själva 
undersökningsområdet som avgör vilken teori och metod som bör användas. Eftersom 
grunden för den här uppsatsen ligger i det beskrivande har valet fallit på den 
hermeneutiska forskningstraditionen för att uppnå syftet. 

Hermeneutiken, som också kallas tolkningslära, är en vetenskaplig inriktning (Patel & 
Davidsson, 2011) där man inte vill förklara utan tolka och förstå, förstå människan och 
dess uttryck (Hyldegaard, 2008). I den hermeneutiska traditionen är samtal och text de 
centrala begreppen, och det läggs särskild tonvikt på tolkarens förkunskap om innehållet 
i texten (Kvale & Brinkmann, 2009). Det viktigaste för en hermeneutiker är hur vi 
människor tolkar världen och inte hur välden är (Patel & Davidsson, 2011). Enligt Patel 
och Davidsson (2011) har man inom hermeneutiken ett holistiskt synsätt, det innebär att 
man ser till helheten. Man kan alltså inte bortse från människans föreställningar om 
världen och beskriva den enskilt utan att ta hänsyn till sammanhanget (Patel & 
Davidsson, 2011). I studien vill vi ta reda på hur vårdpersonalen upplever att de kan 
fånga upp personer med ett riskbruk av alkohol innan de går över till ett allvarligare 
bruk. Utgångspunkten för studien är att tolka och förstå vad vårdpersonalen säger, 
därför är hermeneutiken en relevant utgångspunkt i denna studie.  

Vetenskaplig forskning 

Det finns två olika sorters undersökningsmetoder, kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ 
forskning betonar ett induktivt synsätt där tyngden ligger på att generera olika teorier 
(Bryman, 2011). Enligt Bryman (2011) väljer en forskare att genomföra en kvalitativ 
studie när han/hon är intresserad av att känna igen, ta del av orden som uttrycks, 
närheten till det ämne som undersöks och subjektet och dess sociala värld. Forskare som 
använder sig av kvalitativ metod strävar efter att identifiera och upptäcka egenskaper 
hos någon, t.ex. intervjupersonens uppfattning om något fenomen eller livsvärld (Patel 
& Davidsson, 2011). Kvale (1997) påpekar att en kvalitativ forskning med intervjuer 
söker kunskap uttalad på vanligt skriftspråk, och den har inte kvantifiering som mål. 
Enligt Bryman (2011) är det hela tiden deltagarens uppfattningar som ligger i fokus och 
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inte forskarens uppfattning. Forskare strävar efter att uppfatta deltagarnas sociala 
verklighet på samma sätt som deltagarna gör. Kvalitativ studie syftar till att undersöka 
vilken karaktär en företeelse är, hur den skall identifieras m.m. I en kvantitativ 
undersökning riktar sig däremot forskaren mer mot att pröva olika teorier genom siffror 
och mätning av resultat (Bryman, 2011). Eftersom syfte med studien är att uppnå 
kunskap och förståelse och inte att mäta resultatet anser vi att den kvalitativa metoden 
är mest relevant.  

Enligt Bryman (2011) kan den kvalitativa undersökningen vara alltför subjektiv och 
impressionistiska, det vill säga att forskaren ofta utvecklar ett nära och personligt 
förhållande som de skapar med intervjupersonerna. Kvalitativa undersökningar är sällan 
möjligt att replikera eftersom den ofta är beroende av forskarens egen 
uppfinningsrikedom och är ostrukturerad (Bryman, 2011). Vidare kan inte allmänna 
slutsatser dras utifrån kvalitativa intervjuer eftersom de oftast görs med ett litet antal 
individer i en viss organisation. Det går alltså inte att generalisera resultatet till andra 
miljöer (Kvale & Brinkmann, 2009).  

Kvalitativ forskning med intervjuer 

Den kvalitativa metoden bygger på en interaktion mellan forskaren och deltagaren i 
undersökningen där man samtalar om ett ämne som är intressant för båda, det vill säga 
att man pratar om den mänskliga erfarenhetsvärlden (Kvale, 1997). Tyngdpunkten bör 
enligt Hartman (2004) ligga på flexibilitet när man utgår från den kvalitativa metoden 
eftersom det är viktigt att lämna fältet öppet för att inte missa något i 
forskningsprocessen. Vidare poängterar författaren att när det gäller intervjuer så får 
författarna förlita sig på att intervjupersonerna är ärliga. Metoden har som syfte att 
försöka tolka människors beteende både verbalt och på annat sätt (Hartman, 2004). 

Vi har valt att utgå ifrån intervjuer som bygger på en kvalitativ metod. Detta för att det 
passar bäst in på studiens syfte då vi vill undersöka personalens upplevelse. Enligt 
Kvale (1997) är den kvalitativa intervjun inte bara en metod utan den kan även ses som 
ett sätt att få ny kunskap om mänskliga samspel. Syftet med den kvalitativa intervjun är 
att förstå erfarenhetsvärlden ur den intervjuades perspektiv. Att förstå innebörden av det 
som sägs och att förstå meningen i den intervjuades erfarenhetsvärld är huvuduppgiften 
med intervjun (Kvale, 1997). 

Kvalitetskriterier 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) och även Bryman (2011) används begreppen 
validitet och reliabilitet sällan inom den kvalitativa forskningen. Enligt Bryman (2011) 
bör istället begreppen tillförlitlighet och äkthet användas inom den kvalitativa metoden.  

Tillförlitlighet 

Enligt Bryman (2011) består tillförlitligheten av fyra delkriterier, dessa är trovärdighet, 
överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Reliabiliteten 
handlar om tillförlitlighet och därmed också om överförbarhet. Trovärdigheten innebär 
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att man garanterat att forskningen genomförts i enlighet med de regler som finns och att 
forskaren redovisar de resultat han/hon fått fram till deltagarna. Detta görs för att styrka 
att forskaren uppfattat deltagarnas verklighet korrekt. Det är detta som 
respondentvalidering är. Överfarbarheten innebär att andra personer med hjälp av en 
databas, som innehåller en fyllig rapport, kan bedöma hur pass överförbara resultaten är 
till en annan miljö. För att en pålitlighet inom kvalitativ forskning ska vara säker ska 
man säkerställa att det skapas en tillgänglig och fullständig redovisning av alla faser av 
forskningsprocessen. Kollegor kan finnas till som granskare av undersökningens 
pålitlighet. Möjligheten att styrka och konfirmera innebär att forskaren inte medvetet 
ska låta sina personliga värderingar eller teoretisk inriktning påverkar utförandet och 
resultatet av undersökningen (Bryman, 2011).  

Enligt Patel och Davidsson (2011) kännetecknas kvalitativa studier av en stor variation 
och det är svårt att finna entydiga regler, tillvägagångssätt eller kriterier för att uppnå 
god kvalitet. De menar att varje kvalitativ studie i någon mening är unik och att det då 
är viktigt att forskaren noga beskriver forskningsprocessen. Detta för att de som tar del 
av resultatet ska kunna bilda sig en egen uppfattning om alla de val som gjorts under 
forskningens gång (Patel & Davidsson, 2011). Bryman (2011) menar att man inom 
kvalitativ forskning och särskilt intervjuer, ska utgå ifrån att intervjupersonen är 
uppriktig och trovärdig. Pålitlighet är ett ord som reliabilitet annars kan förklaras 
utifrån. Man ska ha ett kritiskt synsätt och detta ska redogöra för hela 
forskningsprocessen, att man ska kunna argumentera för resultatet är riktigt och pålitligt 
(Bryman, 2011). För att öka tillförlitligheten i denna studie har alla delar i 
arbetsprocessen noga beskrivits. Något annat som bidragit till att tillförlitligheten har 
ökat är att alla intervjuer har spelats in och det dem sagt har skrivits ner ordagrant vid 
transkriberingen. Under och efter intervjuerna har det hela tiden strävats efter att inte 
lägga in egna värderingar, eftersom en del av syftet är att belysa vilken erfarenhet 
personalen inom primärvården har av att fånga upp patienter med ett riskbruk av 
alkohol. 

Äkthet 

Äkthet kan beskrivas utifrån fem kriterier: rättvis bild, ontologisk autenticitet, 
pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk autenticitet. Rättvis bild 
bygger på att respondenternas åsikter och uppfattningar ska ge undersökningen en 
betryggande objektiv bild. Ontologisk autenticitet handlar om respondenternas 
förståelse för sin sociala situation blir bättre utifrån undersökningens hjälp. Pedagogisk 
autenticitet innebär att undersökningen hjälper till att respondenterna som deltagit får en 
klarare bild av hur andra personer upplever saker och ting. Katalytisk autenticitet 
innebär att undersökningen bidrar till att respondenterna förändrar sin situation. Till sist 
ingår taktisk autenticitet som ett kriterium inom äkthet, vilket handlar om 
undersökningen bidragit till att respondenterna som deltagit fått bättre möjligheter att 
utföra de insatser som krävs (Bryman, 2011). För att uppnå äktheten i studien har det 
använts citat, detta för att få fram respondenternas åsikter på ett rättvist sätt. 
Respondenterna kommer få en möjlighet att ta dela av studien då den kommer skicka 
till dem via mail och studien kommer även publiceras i databasen DiVA. Om 
respondenterna väljer att ta del av uppsatsen kan det bidra till att deras förståelse för hur 
verksamheten är uppbyggd ökar. 
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Planering och genomförande 

Genom sex rubriker kommer vi här nedan att visa tillvägagångssättet från planering till 
genomförandet. Vi kommer även att förklara hur urvalet tagits fram och hur vårt 
datamaterial har samlats in och bearbetats. Rubrikerna som använts är förberedelse, 
urval, instrument, insamling, analys och forskningsetiska övervägande. 

Förberedelse 

Inför uppsatsskrivandet gjordes först och främst en projektplan där det förklarades vad 
vi ville undersöka utifrån studiens syfte. Mycket av detta arbete som gjordes under 
projektplanen har varit till stor hjälp när vi skrivit uppsatsen. Vi valde även att göra en 
pilotstudie med en person som både har erfarenhet av att arbeta inom området och som 
även själv har gjort studier om ämnet. Innan man sätter igång med den egentliga enkät- 
eller intervjuundersökningen bör man enligt Bryman (2011) genomföra en pilotstudie. 
Detta för att undersökningen i sin helhet ska bli bra och säkerställa att surveyfrågorna 
fungerar som man tänkt sig. En pilotstudie är inte tänkt att göras med de individer som 
ingår i det urval som gjorts (Bryman, 2011). För att testa vår intervjuguides 
funktionalitet gjordes en pilotstudie med Else Skovsgaard som har mycket erfarenhet 
inom området. Hon är utbildad till distriktssköterska och alkoholterapeut och arbetar på 
en alkoholmottagning, samt har hon även gjort egna studier som berör ämnet. Besöket 
hos Else var mycket givande, dels för att vi fick en möjlighet att pröva våra 
intervjufrågor genom en pilotstudie och vi fick även göra ett studiebesök på hennes 
alkoholmottagning. Efter pilotstudien reviderades en fråga och den formulerades om för 
att göra den mer öppen. 

Urval 

Valet av undersökningspersoner har gjorts utifrån studiens syfte. Bryman (2011) 
betonar att man inom den kvalitativa metoden ofta använder sig av målinriktat urval, 
eftersom man vill intervjua personer som är relevanta för forskningsfrågorna. Vilket i 
huvudsak innebär att man väljer ut enheter (dokument, organisationer, individer, 
avdelningar osv.) med en direkt anslutning till de formulerade forskningsfrågorna 
(Bryman, 2011). 

Först och främst valdes vårdcentraler ut och därefter ringde vi upp receptionen för att ge 
dem information kring studiens innehåll och de tillfrågades om det fanns någon på 
vårdcentralen som skulle var intresserade av att delta. Mail skickades sedan till dem där 
vi bifogade förfrågan om c-uppsats och missiv (se bilaga I och II). Missivet innehöll en 
kort beskrivning av syftet med studien och etiska riktlinjer. I missivet har vi även 
förklarat vilken roll intervjupersonerna har i studien samt att vårt intresse är deras 
upplevelser och erfarenheter. På två av vårdcentralerna hade vi kontakt med 
verksamhetschefen som godkände studien innan vi fick klartecken på att en intervju fick 
genomföras. På en av dessa vårdcentraler bestämde verksamhetschefen vilka som skulle 
intervjuas. På de andra vårdcentralerna ringde vi upp de personer som valt att delta för 
att bestämma en tid för intervjun. Sammanlagt blev det fem intervjuer med fem 
distriktssköterskor där en av dem arbetade inriktad på livsstilsfrågor. Det är enbart 
kvinnor som har deltagit i studien och de har varierande erfarenhet inom området. 
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Erfarenheten som de har var mellan tio till trettio år. Tre av vårdcentralerna är under 
Landstinget och två andra är privata. Intervjuerna har gjorts med distriktssköterskor i 
flera olika kommuner belägna i södra Sverige. 

Instrument 

Denna studie har utgått ifrån kvalitativa intervjuer på grund av att vi ansåg att det var 
mest relevant för att uppnå studiens syfte. Enligt Bryman (2011) är det intressanta inom 
kvalitativa intervjuer riktat mot den intervjuades ståndpunkter, intervjun får röra sig i 
olika riktningar och de tenderar att var flexibla. Detta är något som vi har eftersträvat 
under intervjun. Enligt Patel och Davidsson (2011) ska intervjun gå ut på att få så bra 
svar som möjligt och att kunna ställa följdfrågor utan att gå emot den metoden som vi 
valt. Intervjuer är vanligtvis personliga alltså att intervjuaren träffar intervjupersonen 
och genomför intervjun (Patel & Davidsson, 2011). 

För att nå studiens syfte har semistrukturerade intervjuer genomförts. I en 
semistrukturerad intervju har forskaren ringat in specifika teman som ska tas upp under 
intervjun, men undersökningspersonen har stor frihet att svara på det sätt som han/hon 
vill (Patel & Davidsson, 2011). Under semistrukturerade intervjuer görs det en 
intervjuguide, alltså en lista med teman. I intervjuguiden behöver inte frågorna komma i 
ordning utan kan ställas som intervjuaren vill och frågor som inte ingår i intervjuguiden 
kan också ställas om så önskas (Bryman, 2011). När intervjuerna genomfördes ställdes 
frågorna enligt ordningen i intervjuguiden (se bilaga III), men det tillkom följdfrågor 
som inte ingick i intervjuguiden. Vedungs (1998) begrepp Vilja, Kunna och Förstå har 
inspirerat oss när intervjuguiden utformats. 

Insamling 

Litteraturundersökningen har genomförts i databasen Academic Search Elite, där vi har 
gjort avgränsningar som bl.a. subject terms och peer-viewed. Genom att ha läst andra 
artiklar och sedan tittat i deras referenslista har vi hittat studier som har varit 
intresseväckande. Vi har även fått hjälp av vår handledare för att hitta relevanta artiklar 
till inledningen och bakgrunden. Myndigheters hemsidor, t.ex. Statens folkhälsoinstitut 
och World Health Organizations, har använts i både inledning och bakgrund. 
Socialstyrelsen Nationella riktlinjer har använts som en betydande del i studien. 

Vi har valt att utgå ifrån semistruturerade intervjuer och alltså valt djupintervjuer. 
Intervjuguiden (se bilaga III) är gjord utifrån teman som Vilja, Kunna och Förstå och 
dessa teman har följt med oss under hela arbetets gång. Under intervjuerna har 
inspelningsappar på våra mobiltelefoner använts för att spela in intervjuerna. 
Inspelningarna av intervjuerna har fungerat bra och även transkriberingen underlättades 
eftersom vi hade inspelat material. Bryman (2011) menar att det är en fördel med att ha 
en bandspelare, fördelen är att man kan vara närvarande och koncentrerad på intervjun 
utan att behöva anteckna. Intervjuerna spelades in för att förbättra vårt minne och för att 
vi skulle kunna lyssna på intervjupersonernas svar upprepade gånger. För att strukturera 
upp intervjuerna bestämde vi i förväg vem av oss som skulle leda intervjun. Den andre 
flikade in med följdfrågor när det var relevant. Innan intervjun började informerades 
intervjupersonen återigen om de etiska principerna och fick då möjlighet att ställa frågor 
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om de önskade, därefter började intervjun spelas in. Intervjuerna tog cirka tio till trettio 
minuter och alla intervjuer har skett på distriktssköterskornas arbetsplats, alltså på 
vårdcentralerna. Miljön där intervjuerna ägde rum var i ett rum där vi kunde vara 
ostörda. Under en av intervjuerna uppstod det förhinder för en av oss, den intervjun fick 
den andra av oss genomföra ensam. Dock spelades även denna intervju in och den av 
oss som missade intervjun har ändå kunnat ta del av det inspelade materialet.  

Analys 

Oftast arbetar man med textmaterial när en kvalitativ bearbetning görs, t.ex. när 
intervjuerna genomförts och den utskrivna texten ska bearbetas. Även videoinspelningar 
eller ljudinspelningar går att kvalitativt bearbetas, då är det vanligt att man skriver en 
text om vad som sagts under inspelningen och arbetar utifrån den (Patel & Davidsson, 
2011). Patel och Davidsson (2011) skriver att det under intervjun kan komma upp 
tankar och funderingar som är viktiga att redovisa i den slutgiltiga analysen. Därför har 
en dagbok förts för att komma ihåg upplevelsen och känslan innan och efter 
intervjuerna. Transkriberingen av ljudinspelningarna gjordes direkt efter våra intervjuer, 
då intervjun var i färskt minne. När vi transkriberat och skrivit ut våra intervjuer har 
båda två tagit del av dem ännu en gång. Vid transkriberingen skrevs allt ner i Microsoft 
Word dokument på datorn så ordagrant som möjligt. Material som inte rör studiens 
syfte har sållats bort när vi gjort bearbetningen av resultatet. Enligt Patel och Davidsson 
(2011) bör textmaterialet läsas igenom igen inför den sista slutarbetningen. Här är det 
viktigt att man avsätter sammanhängande och lång tid för den slutgiltiga bearbetningen. 
Under slutarbetningen kan även de tankar som man får under genomläsningen skrivas 
ner direkt på det stället där de väckts (Patel & Davidsson, 2011). Genom att ha läst alla 
intervjuerna utformade vi olika kategorier utifrån vad som kommit fram i intervjuerna. 
Detta för att vi skulle kunna se en helhet i det som sagts och olikheter i intervjuerna, 
kategorierna förklaras närmre i resultatdelen. För att få en överblick över vårt 
nedskrivna datamaterial valde vi att skriva ut det, så att vi lättare kunde se de meningar 
som framstod. Kvale och Brinkmann (2009) menar att meningskodning kan användas 
efter transkribering av text. För att lättare kunna strukturera all information knyter man 
samman nyckelord till de olika delarna av texten (Kvale & Brinkmann, 2009). Våra 
nyckelord har varit Vedungs (1998) Vilja, Kunna och Förstå som vi även använt oss av 
när vi utformat vår intervjuguide. Dessa ord var alltså de teman som vi tog hjälp av när 
vi transkriberade vår text. 

Syftet inom den kvalitativa forskningsintervjun är att beskriva och tolka de teman som 
kommer fram i varje respondents erfarenhetsvärld. Överflödigt material ska tas bort av 
författaren när intervjun är utskriven och det är under själva analysarbetet som meningar 
och kvalitéer kan utvecklas. Det är väsentligt att kategorisera kvalitéerna och 
kategorierna kan utvecklas i förväg eller växa fram under analysens gång (Kvale, 1997). 
Våra kategorier har vuxit fram under bearbetningen av resultatet. Vi har använt oss av 
begreppen Vilja, Kunna och Förstå och kategorierna har framkommit utifrån dessa 
begrepp när vi läst och bearbetat vårt resultat. 

Enligt Kvale (1997) finns det två olika nivåer på undersökarens tolkning inom den 
kvalitativa forskningen. Man måste ha klart för sig som författare på vilken nivå man 
vill tolka det en respondent säger. Vill man få ut den uttryckta meningen eller den 
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avsedda meningen. Vill man som författare få fram det som respondenterna verkligen 
säger eller vill man läsa det underförstådda och få fram de osagda (Kvale, 1997). Vi har 
valt att använda oss av de båda nivåerna. Vi har använt oss av innehållsanalys som 
enligt Bryman (2011) är det vanligaste tillvägagångssättet när det gäller en kvalitativ 
analys av dokument. Vi har också använt oss av den hermeneutiska cirkeln vilket 
innebär en ständig växling mellan delarna och helheten. Den hermeneutiska cirkeln har 
bidragit till att skapa en förförståelse genom att vi har läst teoretisk litteratur för att 
skapa oss en uppfattning om verksamheten. Detta på grund av att vi själva inte har 
någon erfarenhet av att arbeta inom primärvården. Vi har letat efter bakomliggande 
teman i intervjuerna och klippte ut citaten för att koppla samman de olika 
intervjupersonernas citat. Detta för att skapa teman för det som intervjupersonerna sagt 
och för att få en helhetssyn av det som framkom under intervjuerna.  

Forskningsetiska övervägande 

Enligt Bryman (2011) finns vissa forskningsetiska aspekter som är viktiga att tänka på 
när man gör en vetenskaplig undersökning. De huvudsakliga etiska frågorna vid en etisk 
planering eller granskning handlar om; frivillighet, integritet, anonymitet och 
konfidentialitet för de personer som är direkt involverade i forskningen (Bryman, 2011).  

Några av de etiska principer som gäller för exempelvis svensk forskning är följande: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa berörda personer om den aktuella 
undersökningens syfte. Det medför bland annat att intervjupersonerna ska veta att de har 
rätt att hoppa av om de så önskar och att deras medverkan är frivillig. De ska dessutom 
få reda på vilka moment som ingår i undersökningen. Samtyckeskravet handlar om att 
de medverkande i en undersökning har rätt att själva bestämma över sitt deltagande. 
Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om de medverkande som ingår i 
undersökningen ska behandlas med konfidentialitet. Personuppgifter måste skyddas på 
ett sådant sätt att obehöriga inte kan komma åt dem. Nyttjandekravet betyder att 
uppgifter som samlas in om de enskilda deltagarna får enbart användas för 
forskningsändamål (Bryman, 2011). Informationskravet har uppfyllts genom att 
respondenterna har fått ta del av ett informationsblad (Bilaga I & II) som har skickats 
via mail. Informationsbladet gicks även igenom tillsammans med respondenterna innan 
intervjuerna började. Konfidentialitetskravet uppfylldes genom att vi inte frågade om 
respondenternas personuppgifter mer än deras förnamn som vi sedan tog bort vid 
transkriberingen. För att kunna skilja respondenterna åt har vi valt att skriva 
distriktssköterska med ett nummer efter varje citat. Valet av verksamheter har hållits 
hemliga både för respondenterna som deltagit i studien och för läsaren. För att uppnå 
nyttjandekravet har inspelat material raderats efter transkriberingen, detta för att 
säkerhetsställa att det inspelade materialet endast användes i denna studie. För att kunna 
sprida kunskapen vidare läggs uppsatsen ut på databasen DiVA. 

RESULTAT 

Alla respondenter som deltagit i studien är utbildade till sjuksköterskor och har sedan 
vidareutbildat sig till distriktssköterska. De arbetar alla som distriktssköterskor varav en 
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av dem arbetar inriktat på livsstilsfrågor. Respondenterna kommer att redovisas genom 
att sätta ett nummer för varje distriktssköterska, alltså ett till fem. Detta för att kunna 
skilja dem åt. Resultatet kommer att redovisas genom tre teman som är möjligheter, 
hinder och uppdraget som primärvården har. Under varje tema finns det kategorier vilka 
är; frågor om alkoholkonsumtionen, behandling och insatser, kunskap och utbildning, 
uppmärksamma, tidsbrist och arbetsbelastning, svårigheter, primärvårdens ansvar, 
nationella riktlinjer, samverkan och samarbete och utveckla och underlätta. Dessa 
kategorier presenteras under olika rubriker för att läsaren lättare ska kunna se de 
meningar som kom fram i de intervjuades berättelser och upplevelser. Citat i resultatet 
skrivs med kursiverad stil och vissa ord i citaten är ändrade från talspråk till skriftspråk, 
detta på grund av att människor uttrycker sig på ett sätt som skiljer sig från 
skriftspråket. 

Möjligheter 

Frågor om alkoholkonsumtionen 

Samtliga distriktssköterskor som deltog i studien anser att det inte är några problem att 
ställa frågor om alkohol. En av dem menar att det inte är det mest bekväma att ställa 
frågor om alkohol och en annan distriktssjuksköterska känner att ju mer man frågar 
desto lättare blir det. 

Jag har som sagt inte ställt frågor om alkohol, men det skulle jag tycka 
vara okej... Det är ju inte det mest bekväma men om det är det man ska 
fråga om så är det ju en del av jobbet (Distriktssköterska 5). 

Jag tycker det går bra nu, men i början så kändes det lite märkligt eller 
så. Man är inte van att ställa raka frågor kring alkohol. Men ju mer man 
gör det ju mer naturligt känns det och man märker att reaktionerna ofta 
blir positiva... Än så länge är det inte någon som har blivit arg eller 
ifrågasatt varför man ställt frågan (Distriktssköterska 2). 

Några av respondenterna bedömer att frågan bör ställas vid relevanta sjukdomstillstånd, 
t.ex. när blodtrycket mäts, vid hjärt- och kärlsjukdomar och psykiska problem. En av 
respondenterna påpekar att samtal kring alkohol även kan förekomma vid 
hälsoundersökningar och vid utdelning av antabus eller om någon har en skada som 
uppkommit under alkoholpåverkan. 

...Det är så här att det inte är jätteofta som det kommer på tal. När man 
sitter i telefonrådgivning, om det inte är relevant så frågar jag inte om 
alkoholvanor. Oftast är det mer på distriktssköterskemottagningen när 
jag har egen mottagning, när dom kommer kanske och ska ta blodtryck 
och så och då är det ju ibland relevant att fråga om man dricker mycket. 
Då frågar vi ju alla som har högt blodtryck om alkoholvanor... Sen är 
det om patienterna ringer och mår dåligt, alltså psykiska sjukdomar och 
om det är relevant så frågar man ju om man känner att någonting, så 
gör vi det (Distriktssköterska 3). 
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...Det påverkar ju så mycket så det är lämpligt att fråga vid hjärt- och 
kärlsjukdomar och vid olika bekymmer som de söker för. Man ska ju inte 
älta saker heller, för då blir det på något sätt uttjatat. Man ska ju kanske 
inte fråga om dom kommer och söker för att dom har ont i halsen eller 
har utslag (Distriktssköterska 4). 

En av distriktssköterskorna ställer aldrig frågan om alkohol även om denne kan tänka 
sig att frågan om alkohol kan vara relevant. Det är mer läkarens uppgift att ställa frågan 
menar denne, vilket även en annan distriktssköterska håller med om.  

Jaha, jag har faktiskt inte gjort det. Har faktiskt inte tänkt på att fråga 
om det. Men det är väl i samband med, ja kanske nått med blodtryck... 
Alltså nu när ni frågar om det och ni frågar mig så tänker jag att det 
kanske är mer läkaren som gör en sådan bedömning och anamnesen 
(Distriktssköterska 5). 

Behandling och insatser 

Alla utom en känner att de kan erbjuda patienterna ett läkarbesök om det skulle komma 
fram att det finns en överkonsumtion av alkohol. Utöver läkarbesöket kan patienterna 
bli erbjudna samtalskontakt med en psykiatrisjuksköterska på vårdcentralen. Endast en 
distriktssköterska menar att patienten skickas till henne om läkaren upptäcker att 
patienten har hög konsumtion av alkohol. Därefter kan distriktssköterskan be patienten 
att själv ta kontakt med en öppen missbruksmottagning om det skulle visa sig att 
patienten behöver mer hjälp. 

... Om jag upptäcker, så vill jag ju erbjuda dom att prata med en doktor. 
För det är ju dom som liksom ska ta hand om behandlingen och vad 
patienten vill och den medicinska behandlingen. Om dom ska på 
behandlingshem eller nått annat (Distriktssköterska 5). 

… Jag har någon som ligger som förfrågan som läkaren har skickat ifall 
han misstänker att patienten inte lever riktigt optimalt... Då har hon 
erbjudit honom att komma och prata med någon… Om hur patienten kan 
förbättra sina levnadsvanor och så (Distriktssköterska 4). 

I samband med att patienter kommer för antabusbehandling känner några av 
respondenterna att tillfällena kan vara en möjlighet att skapa oplanerade djupa samtal. 
En av dem menar att relationen till patienterna är av betydelse. 

... Det är ju viktigt att man få en relation till dom för genom ett enstaka 
möte är det svårt att skapa en relation, men många återkommer ju om 
man säger till vårdcentralen. Det kan vara att dom kommer för att få 
antabus till exempel då kommer dom ju tre gånger i veckan och då blir 
det att man blir lite mer personlig och att man prata lite mer, så det är 
jätte viktigt (Distriktssköterska 2). 

En distriktssköterska förklarar att hon använder sig av ett formulär när patienten 
kommer till henne och vill ha hjälp med sina problem. Något som är av betydelse enligt 
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distriktssköterskan är att patienten själv måste vilja förändras och att denne är redo för 
det. Samma distriktssköterska uttalar också att AUDIT är något som enbart används av 
läkarna och inte av distriktssköterskorna. Vidare menar denna att det endast görs under 
en oplanerad vecka. 

Dels får de reflektera över hur förändringsbenägna dom är och hur dom 
tror att dom här olika vanorna kan påverka deras hälsa. Har dom då till 
exempel åtta, alltså det är graderat mellan noll till tio, då vet dom ju 
med sig själva att dom konsumera för mycket alkohol... Det hänger ju på 
att dom själva vill då, det är frivilligt hela tiden… Om dom känner att 
dom är redo att göra någon förändring i sitt liv. Men det är ju hela tiden 
att man ska hitta dom när dom är motiverade (Distriktssköterska 4). 

Den här använder jag inte som distriktssköterska utan den här lämnas 
till patienten. Man bestämmer som sagt innan att nu kör vi en vecka med 
AUDIT... Man gör en screening... Och då lämnar ju sekreterarna som 
sitter i receptionen denna till patienten inför varje planerat besök som är 
en halv timme hos läkaren då... Den här veckan kör vi med det här vill 
du vara snäll och fylla i det tills du kommer in till läkaren och sedan 
tittar läkaren på det och utifrån det så gör man då en slags åtgärd 
(Distriktssköterska 4). 

En av respondenterna uttalar att de inom en snar framtid kommer att få en livsstilsdator 
på deras vårdcentral. Denna ska patienterna bli hänvisade till av receptionisten när de 
kommer till vårdcentralen. De ombedds att svara på ett antal frågor om deras 
alkoholkonsumtion innan de kommer in till besöket hos läkaren eller hos 
distriktssköterskan. Sen går man tillsammans igenom det som livsstilsdatorn kommit 
fram till. 

Vi ska ha en sån här livsstilsdator här ute och då kan alla patienter fylla 
i det själva. Alltså dem fyller i en blankett om hur mycket man dricker. 
Då får de en sån här liten kurva, med grönt, gult eller rött. Om vad som 
är riskfyllt. Så det är ju meningen att vi ska slussa in patienterna så att 
dem kan göra det innan dem ska till läkarebesöket eller till 
distriktssköterskebesöket. Ibland är det kanske lättare att själv fylla i 
vissa formulär än att svara på en fråga (Distriktssköterska 3). 

Kunskap och utbildning 

Samtliga respondenter har en utbildning i MI under deras vidareutbildning till 
distriktssköterska. Några av dem har inte gått någon speciell utbildning kring MI efter 
distriktssköterskeutbildningen. En av dessa vet inte om det finns möjlighet att gå MI 
utbildningen men vill gärna gå den eftersom denne känner att utbildningen inte är 
tillräcklig. En annan anser att det behövs mer utbildning men att det är framförallt 
läkarna som behöver det. Vidare menar en annan att grundutbildningen inte är tillräcklig 
och att det finns möjlighet att gå vidareutbildningen men att denne inte prioriterat detta. 
Några av dem som gått en speciell utbildning känner att utbildningen är tillräcklig men 
att man behöver öva på metoden. 
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...Men visst behöver man mer utbildning. Framförallt behöver läkarna 
mer utbildning. För där missas det jättemycket, tror jag, att man inte 
vågar ställa frågor (Distriktssköterska 1). 

Jag har nog gått en lite snabb version, har vetskap om hur man pratar i 
motiverande samtal men ingen direkt vidareutbildning eller kurs... Inte 
mer än det som finns i grundutbildningen... Jag har kunnat gå den men 
har inte prioriterat den. Så det är inte det att jag inte har fått det eller så 
(Distriktssköterska 3). 

Ja, eller utbildningen är ju tillräcklig och sedan får man ju praktisera 
själv och öva på den... Rollspel då ju (Distriktssköterska 4). 

Ingen av respondenterna vet vad gränserna för riskbruk av alkohol är för män respektive 
kvinnor dock har några av respondenterna formulär som är lätt till hands där de kan se 
gränserna. En av dessa anser att gränserna är väldigt höga. En annan distriktssköterska 
påpekar att gränserna finns skrivna i deras journalsystem. 

Nej, det vet jag faktiskt inte... Ungefär på en höft... Inte speciellt hur 
många glas och så (Distriktssköterska 3). 

...Jag får ju alltid ta en titt på det här då, som man nyligen har kommit 
med, en liten lathund här då. För kvinnor är det ju mindre än nio 
standardglas i veckan och för män är det då färre än 14 och för mig 
personligen så känner jag att det är jättemycket, det här alltså 
(Distriktssköterska 4). 

Hinder 

Uppmärksamma  

Några av respondenterna anser att man kan se på patienten om denne har hög 
alkoholkonsumtion. De menar att man kan se detta på klädseln och doften. Märker man 
att inget av detta tyder på en hög alkoholkonsumtion så ställer man heller inte frågan om 
alkoholvanor. En av distriktssköterskorna uttalar att området där vårdcentralen är 
belägen har betydelse för vilken typ av patientgrupp som söker sig dit. Vilket också är 
avgörande om frågan ställs eller inte. 

Människor som är slitsamma och kanske inte ta hand om sig själva eller 
tycker det kvittar. Det är minsann dom som bestämmer över sin kropp 
och då är det ju svårt att ta upp det här med alkohol (Distriktssköterska 
4). 

Jag har jobbat mycket på sjukhuset innan och jag anser att man kanske 
ser något annat här än vad man gör på sjukhuset… På sjukhuset bär 
dom sjukhuskläder och här på vårdcentralen ser man dom i deras egna 
kläder. Man ser att dom kanske är smutsiga och känner att dom luktar 
(Distriktssköterska 5). 
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Nej, vi har ju inte så mycket som sagt. Vi har ju inte så mycket 
problematik på vårdcentralen här. Vi har ju rätt mycket äldre och vi har 
ett lätt område. Det är ju inget missbrukskvarter heller 
(Distriktssköterska 4). 

Tidsbrist och arbetsbelastning 

Ett annat hinder för att ställa frågor om alkoholvanor är tidsbrist enligt flera av 
distriktssköterskorna. En av dem nämner att det finns en tidsram som de måste hålla sig 
inom per patient. En annan distriktssköterska håller med om att tiden kan vara ett 
problem. Hon menar vidare att man måste ha tid för att ta konsekvenserna av svaret. 
Några av respondenterna anser att det finns många olika arbetsuppgifter och saker att 
fråga om. En av dessa menar att det borde finnas någon specifik person som ska arbeta 
mer med alkoholfrågor. 

… Jag tänker på att det är inget som man hinner fråga in, vi har bara 20 
minuter, dom kommer med ett problem, det löser man färdigt, slut, nästa 
(Distriktssköterska 5). 

… Skälet att inte fråga är i så fall tiden, kan jag säga... Om man har 
jättemycket att göra och att ställa den här frågan kan man ju inte bara 
hafsas över, då måste man ha tid att vänta på svaret ju och kunna ta 
konsekvenserna av svaret. Så det är nog tiden (Distriktssköterska 3). 

… Man har så mycket andra arbetsuppgifter så det kanske är så att 
någon skulle gå in på det och jobba mer med det. Inte alla, utan att 
någon (Distriktssköterska 1).  

Jag tycker att ni är väldigt optimistiska. Verkligheten ser, vill jag säga, 
ser lite annorlunda ut. För jag tänker, jag förstå vad ni säger, jag förstå 
vad ni tänker, men det är lite att vara realistisk för det är många saker 
man kan fråga om...(Distriktssköterska 5). 

Svårigheter 

En distriktssköterska känner att hon inte har tillräckligt med utbildning och anser att hon 
behöver mer kunskap. 

… Vi är inte så duktiga på det, vi har inte den utbildningen och 
bakgrunden riktigt. Så vi är nog inte som vi borde vara 
(Distriktssköterska 1). 

Ett annat hinder som påpekas av fyra distriktssköterskor är svårigheten att lita på att 
patienten talar sanning. Några av distriktssköterskorna menar att patienterna har många 
ursäkter. En annan anser att det kan vara besvärligt att arbeta med patienterna som går 
på en tvångsbehandling av antabus. 

… Sedan måste man ju alltid ha det här med sig att dom har ett 
beroende och även om dom kanske har, vill vara ärliga så måste man ha 
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med sig att dom är experter på att lura, inte bara omgivning utan även 
sig själv. Så det måste man ju hela tiden ha med sig i mötet 
(Distriktssköterska 2). 

… Det kan vara komplicerat för att man inte kan lita på det dom säger 
(Distriktssköterska 5).  

Ja, de patienterna som går här för antabusbehandling och så, har vi ju 
några stycken. Kan jag uppleva att det kan vara ganska struligt... Dom 
som är påtvingade antabus och liknande kan vara lite struligt. De 
kommer inte på sina tider och de har tusen ursäkter, så det kan vara lite 
jobbigt (Distriktssköterska 1). 

Enligt några av distriktssköterskorna är ett hinder deras egna begränsningar för att ställa 
frågan t.ex. att man tidigare har haft jobbiga samtal, egna bekymmer eller 
obehagskänsla av att inte veta hur man ska hantera svaret. 

...Om man själv känner att man har haft en jobbig, kanske har varit i 
tidigare samtal som har varit jobbiga, så känner man kanske att man 
undviker att ställa frågan för att man känner jag orkar inte. Så lite ens 
egna begränsningar på vad man klarar... (Distriktssköterska 2). 

...Har man egna bekymmer så kanske man inte har så lätt att fråga 
heller, då mår man dåligt själv. Känner man att man är maktlös, man 
har inget att göra i det så då frågar man ju kanske inte. För är frågan 
lyft och så vet jag inte vad jag ska göra med det sen, så bara sitter jag 
med det här i knäet och vet inte vad jag ska göra med detta då... Då blir 
det obehagskänsla utav det (Distriktssköterska 4). 

När patienten själv är omedveten om problemet anser en distriktssköterska att det blir 
svårare att prata öppet om det. En distriktssköterska påpekar att ett annat problem är att 
riskbruket av alkohol är dolt. Vidare anser en distriktssköterska att osäkerheten kan 
komma fram när personalgruppen inte vet hur de ska hantera patienten. 

Det är lättare när patienten också är medveten om att denne har ett 
missbruk och att man kan prata öppet om det. Det är lättare än när man 
bara är på stadiet där jag misstänker någonting och när patienten inte 
själv uttalar det (Distriktssköterska 2). 

...Men det är ju när det inte är strukturerat och när vi är olika. Vi måste 
bestämma, så här hantera vi denna person. Om vi inte gör det så styr 
dom allt och så blir vi jättefrustrerade som personalgrupp 
(Distriktssköterska 5). 

En av respondenterna anser att de inte har många patienter med ett riskbruk och de som 
kommer till vårdcentralen har ofta ett missbruk och går redan på antabusbehandling hos 
dem. Hon påpekar att det fungerar bra men att hon inte är så insatt eftersom det är 
läkaren som tar anamnesen. 
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Jag kan säga att jag inte upplever att vi har så många riskbrukare… jag 
vet inte. Missbruk, alltså alkoholister tänker jag nu på då och vi har ju 
dem som kommer som har varit hos doktorn och ska ha sån här 
antabusbehandling… Då kommer ju dem till oss och får antabustabletter 
och blåser. Det fungerar bra men man är ju inte jätte insatt för det är ju 
doktorn som har tagit anamnesen av statusen och vet hur patienten mår 
och så kommer dem till oss och så ska vi ge läkemedel och kolla så dom 
inte har alkohol i kroppen och så, men det fungerar väl bra 
(Distriktssköterska 3). 

Uppdraget som primärvården har 

Primärvårdens ansvar 

Samtliga av våra respondenter menar att det är primärvårdens ansvar att fånga upp 
patienter med alkoholriskbruk, ändå är det en av distriktssköterskorna som aldrig ställer 
frågan därför anser hon att de inte upptäcker riskbruk. Några av respondenterna anser 
att det är flera verksamheter som har ett gemensamt ansvar. 

Jag tycker att alla som har en samhällsfunktion, om det är skola, om det 
är arbetsplatser, vi inom sjukvården, inom idrottsrörelsen. Alla har ett 
gemensamt ansvar tycker jag. Att fånga upp och lotsa vidare 
(Distriktssköterska 2). 

Jo men det gör man väl inte, inte här hos oss… jag kan inte, i min 
funktion har jag svårt med att se hur man ska upptäcka det på 20 
minuter (Distriktssköterska 5). 

Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård 

Några av respondenterna vet vad Nationella riktlinjerna är men de använder inte det i 
sitt arbete. En annan har lite information om att Nationella riktlinjerna finns, kunskapen 
har hon fått via media. Några av distriktssköterskorna har ingen vetskap om vad de 
Nationella riktlinjerna innehåller eller vem som har utgivit dem. 

Nej det tror jag inte att jag vet. Alltså jag har väl läst om de Nationella 
riktlinjerna och sett dom i dagspressen och så. Det är ingenting som jag 
har läst om på Socialstyrelsen. Tror jag inte… Men jag vet ju att de 
finns (Distriktssköterska 1). 

Nej alltså jag kan säga att det är lite dåligt... Nej men inget konkret 
alltså, i vår profession vet man ju ändå vad man inte mår bra av, men de 
Nationella riktlinjerna är inte riktigt uppmärksammade hos oss 
(Distriktssköterska 3). 
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Samverkan och samarbete 

En distriktssköterska menar att samarbetet mellan kollegorna på vårdcentralen fungerar 
bra och hon upplever att hon får ett bra stöd. En annan uttrycker att hon vill ha ett bättre 
samarbete mellan kollegorna. Vidare anser en annan respondent att hon kan skicka 
vidare patienter med alkoholproblem till en öppen missbruksmottagning om det behövs. 

Nu tycker jag att jag har ett bra stöd och det är just det här stödet när 
man upptäcker någon, att man har någon att bolla med. Då har vi ju den 
här alkoholterapeuten som jag känner att man kan kontakta och vi kan 
även prata inom vår arbetsgrupp. Är det på BVC så har vi en BVC 
samordnare som man kan bolla med också (Distriktssköterska 2). 

För det är ganska viktigt att det blir samma, att vi säger samma saker 
till patienterna. För annars är dom ju ganska manipulerande, eller kan 
vara det. Inte alla, men vissa kan vara det (Distriktssköterska 5). 

Nej, jag har aldrig behövt det faktiskt, utan det är ju det jag skulle kunna 
göra om jag hittar det. Att man hänvisar till att de själva kan söka till en 
öppen missbruksmottagning. Dom har ju varit ute och pratat med oss 
och det är ju dom som hade MI utbildningen, så då blev det ju att man 
pratade om dom här riktlinjerna en del (Distriktssköterska 4). 

Utveckla och underlätta 

En av distriktssköterskorna anser att det system de har på vårdcentralen fungerar bra. 
Hon påpekar däremot att man skulle kunna avdramatisera så att frågan blir en naturlig 
del av samtalet, vilket även några andra respondenter uttrycker. De menar även att man 
borde ha ett mer öppet förhållningssätt och att man vågar ställa frågan. Enligt en av 
dessa distriktssköterskor bör det komma mer information uppifrån. Hon berättar vidare 
om att vårdcentralen kan få pengar om distriktsläkarna frågar om alkohol. 

… Det är nog framförallt att fånga upp tror jag. Det är det vi kan bli 
ännu bättre på tror jag. Som jag sa innan, att våga ställa frågan och ta 
sig den tiden och vara beredd på att få ett svar där det kan krävas mer 
insatser då. Jag tror det är där, när man väl har upptäckt så tror jag att 
det kan fungera rätt så väl (Distriktssköterska 2). 

Information kanske... Alltså det behöver komma uppifrån tror jag... Alla 
distriktsläkare har ju fått det här om att man ska fråga om alkohol och 
man har även lagt det, tror jag, som en markör vad det gäller ekonomi. 
Att man får pengar om man pratar om alkohol... (Distriktssköterska 1). 

En respondent menar att strukturen och rutinerna kan bli bättre och likaså samarbetet 
med läkarna. En annan distriktssköterska anser att samarbetet med andra verksamheter 
som arbetar med alkoholfrågor kan förbättras. Hon uttrycker vidare att förebyggande 
insatser från olika håll i samhället är av betydelse. Hon uttalar även att hon behöver läsa 
på om de Nationella riktlinjerna eftersom hon inte har kännedom av dem. 
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Struktur. Att man har ett bra samarbete med doktorn och den kollegan 
som man samarbetar med. Då blir det bättre. För annars är det 
jättefrustrerande när vi är flera som hela tiden… För det är ju inte 
samma som tar emot varje dag och det gör ju att det blir olika, vad man 
liksom bestämmer för behandling (Distriktssköterska 5). 

Ja det är ju förebyggande och få folk att inte börja dricka så mycket. 
Alltså vanorna från skolan egentligen. Jag vet inte hur mycket 
skolsköterskorna lägger krut på att informera om sånt, men det är ju 
egentligen där, högstadiet, gymnasiet, där man skulle lägga mer. Så att 
man får in dem på rätt spår med en gång så man inte börja dricka så 
mycket och lite mer samhällsinformation säkert, i radio och tv och 
tidningar (Distriktssköterska 3). 

Sammanfattning av resultat 

Resultatet visar att samtliga distriktssköterskor anser att det är primärvårdens ansvar att 
ställa frågor om alkohol. Alla ställer frågan utom en, detta för att denne anser att det inte 
ingår i hennes arbetsuppgifter och att hon har för lite tid på sig. Tidsbristen är något som 
flera av respondenterna menar är ett hinder för att upptäcka ett riskbruk. Utbildning 
inom MI har samtliga respondenter haft i distriktssköterskeutbildningen och det är några 
som har gått en vidareutbildning. Några av distriktssköterskorna har kunskap om vad de 
Nationella riktlinjerna är, men de kan inte uppge vad riktlinjerna säger. En annan har 
kunskap om riktlinjerna efter att ha läst om dem i dagspressen. De andra har ingen 
vetskap om de Nationella riktlinjerna men en av dem anser att hon borde läsa på om 
dem. För att det ska ske en utveckling inom område så anser några att frågan om 
alkohol måste avdramatiseras och att man måste våga ställa frågan till patienterna. 
Någon annan påpekar att det behövs mer struktur och rutiner, medan en annan anser att 
det behövs komma mer information uppifrån för att arbetet ska utvecklas. 

Teoretisk problematisering 

För att analysera resultatet använder vi oss av implementeringsteorin och begreppen 
Vilja, Kunna och Förstå. Alexandersson (2006) utgår ifrån Vedung (1998) när hon gör 
sin tolkning av begreppen. Vid utformningen av intervjuguiden har begreppen Vilja, 
kunna och förstå använts och dessa begrepp har präglat arbetet under hela resultatdelen. 

Förstå 

En av respondenterna påpekar att det bör komma mer information från ledningen. Några 
av distriktssköterskorna menar att arbetsuppgifterna ska vara fördelade så att endast en 
eller två ur personalgruppen arbetar inriktat mot livsstilsfrågor. Tidigare forskning gjord 
av Brobeck m.fl. (2011) visar att respondenterna i studien önskar att de hade fått mer 
feedback av arbetsledningen. En viktig faktor för att kunna implementera metoder i 
primärvården är enligt Alexandersson (2006) att personalen får kontinuerligt stöd, 
handledning, struktur, rutiner och ansvarsfördelning. Detta är något som en av 
respondenterna har på sin arbetsplats. Vidare betonar Alexandersson (2006) att en 
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fördel kan vara att en i personalgruppen har ansvaret. Att bara en person ska ha ansvaret 
kan vara en fördel då denne har mer kunskap och enbart riktar sitt arbete mot att arbeta 
med patientgruppen. Men det kan även vara en nackdel på grund av att patienter med ett 
riskbruk kan missas att fångas upp. Likaså menar Fixsen m.fl. (2005) att personalen 
som ska implementera nya behandlingsinsatser för patienter behöver stöd före och 
under tiden i form av metodstöd, coachning och handledning. 

Respondenterna i resultatet är alla överens om att de har ett ansvar för att fånga upp 
patienter med alkoholriskbruk. Trots detta är det en av respondenterna som aldrig ställer 
frågan om alkoholvanor, detta på grund av att hon anser det inte ingår i hennes 
arbetsuppgifter och att tiden inte räcker till. Alexandersson (2006) förklarar att det är 
betydelsefullt att förstå innebörden och känna till det som ska implementeras.  

Kunskap 

Respondenterna i resultatet har ingen kunskap om innehållet i de Nationella riktlinjerna 
för missbruks- och beroendevård. Vissa av dem har kunskap om att riktlinjerna finns 
men ingen av dem kan förklara vad dem innebär. Respondenterna har ingen kunskap 
om innebörden, vilket i sin tur leder till att dem heller inte känner till det som de 
Nationella riktlinjerna anser bör implementeras. Enligt Nationella riktlinjerna för 
missbruks- och beroendevård (2007) bör primärvården arbeta för tidig upptäckt av 
alkoholriskbruk. 

Respondenterna som deltog i undersökningen har alla en grundutbildning som 
sjuksköterska och en vidareutbildning till distriktssköterska. I 
distriktssköterskeutbildningen får dem lite kunskap om MI. Några av respondenterna 
har gått en vidareutbildning i MI och anser att denna var tillräcklig men att man behöver 
träna sig på att använda metoden. Detta har även visats i Brobeck m.fl. (2011) studie att 
det är viktigt att fortsätta med tränandet av MI efter att kursen har avslutats. Detta för att 
kunna fortsätta utveckla metoden i deras arbete (Brobeck m.fl., 2011). Resterande 
distriktssköterskor har ingen vidareutbildning i MI, en av dem vill ha mer utbildning 
inom MI och en annan har blivit erbjuden att gå vidareutbildningen men har inte 
prioriterat det. Respondenten anser att utbildning av MI i distriktssköterskeutbildningen 
inte är tillräcklig. Några av respondenterna har kunskap om att en hög 
alkoholkonsumtion kan påverka t.ex. blodtrycket, hjärt- och kärlsjukdomar och 
psykiska besvär, och ställer frågor om alkohol när det finns tecken som tyder på någon 
av dessa sjukdomstillstånd. Det framkom även att en annan respondent har kännedom 
om att alkohol kan påverka blodtrycket, men denne valde ändå att inte ställa frågan om 
alkohol. Kunskapen handlar om att det måste finnas resurser i form av att personalen är 
kvalificerade och utbildade för de uppgifter som de ska utföra, ekonomiska möjligheter 
och teknisk utrustning (Vedung, 1998). Det är även enligt Fixsen m.fl. (2005) väsentligt 
att personalen som ska implementera nya metoder har kompetens för att kunna arbeta 
med evidensbaserade metoder och program. 

En av distriktssköterskorna i resultatet nämner att de ska få en ny teknisk utrustning på 
vårdcentralen i form av en livsstilsdator. Denna ska patienterna hänvisas till vid 
receptionen innan besöket hos läkaren. Patienten får svara på ett antal frågor om dennes 
alkoholkonsumtion, vilket läkaren och patienten sedan kommer att prata kring. 
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Kunskapen enligt Vedung (1998) handlar om att det måste finnas resurser i form av 
teknisk utrustning. 

Vilja 

En av respondenterna uttrycker att det inte är det mest bekväma att prata om patientens 
alkoholkonsumtion. Flera av respondenterna menar att de inte behöver ställa frågan om 
alkohol på grund av att de inte har den patientgruppen. I Johansson m.fl. (2005) studie 
visade det sig att sjuksköterskorna upplevde att det var obekvämt att fråga alla patienter 
om deras alkoholvanor. Viljan innebär att det kan finnas olika intressen, motiv och 
drivkrafter för att engagera sig i förändringen (Vedung, 1998). 

Resultatet visar att screening av alkohol enbart används av läkare under en viss vecka, 
inte regelbundet. Vidare visar det att distriktssköterskorna endast frågar om 
alkoholvanor när de själva anser att det är relevant, t.ex. vid blodtryckskontroller m.m. 
De Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård som kom ut 2007 menar att 
kort intervention och screening bör användas av primärvården för att upptäcka patienter 
med ett riskbruk av alkohol i ett tidigt skede. Enligt Nilsen (2010) handlar 
implementering om att realisera idéer och planer i konkret handling.  

Respondenterna påpekar olika saker som de skulle vilja ha för att arbetet rörande 
alkohol ska utvecklas. En av dem anser att det behövs mer struktur, rutiner och 
temaarbete personalen sinsemellan. Flera av respondenterna anser att frågan om alkohol 
bör avdramatiseras, på grund av att patienten ska slippa känna sig utpekad. En av 
distriktssköterskorna menar att de måste bli bättre på att fånga upp patienter med ett 
riskbruk och att det även bör bli bättre på att våga ställa frågan och ta sig den tid som 
krävs. Alexandersson (2006) påpekar att faktorer som är av betydelse vid 
implementering är bland annat struktur och rutiner. 

DISKUSSION 

Undersökningen handlade om distriktssköterskors beredskap av att ställa frågor om 
alkoholbruk på primärvården. Resultatet som kommit fram genom undersökningen har 
varit intressant både ur ett behandlingspedagogiskt och personligt perspektiv. Under 
diskussionskapitlet kommer det tas upp tre rubriker: metoddiskussion, 
resultatdiskussion och slutsatser. 

Metoddiskussion 

Vi har utgått ifrån den kvalitativa och hermeneutiska forskningstraditionen. Detta på 
grund av att vi ville ta del av respondenternas erfarenheter av att ställa frågor till 
patienter med alkoholriskbruk och att få vetskap om hur frågorna ställs. Med hjälp av de 
semistruturerade intervjuer som vi använde oss av anser vi att vi fått fram det vi sökte 
efter och vi har även fått en fördjupad kunskap om hur organisationen fungerar. Om vi 
valt att använda oss av en kvantitativ metod istället hade vi inte kunnat få svar på de 
frågor som vi ville undersöka, detta på grund av att vi ville tolka och förstå det som 
respondenterna sa. Vi hade även missat att få en helhets bild av hur det ser ut på de 
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olika vårdcentralerna och hur organisationen fungerar. Dock kunde vi ha valt att ställa 
andra frågor som underlättat det för respondenterna då de ibland fick fråga vad vi 
menade med frågan. Vi kunde ha varit mer tydliga och skrivit ut alkoholriskbruk till 
varje fråga. Förförståelsen som vi har är den kunskap som vi fått med oss som blivande 
behandlingspedagoger. Vi vet hur viktigt det är att man ställer frågor om alkohol och 
vilken betydelse det har att man ställer frågorna. Innan intervjuerna läste vi på om 
ämnet för att skapa en bredare kunskap om området, men det var något som vi försökt 
koppla bort under intervjuerna.  

Vi valde att använda oss av målinriktat urval, eftersom vi ville intervjua de personer 
som var relevanta för vårt syfte. Vi anser att vi fick tag på de personer som var relevanta 
för vårt syfte, dock var det väldigt svårt att få tag på dem. Vi tog kontakt med uppemot 
15 vårdcentraler och av dessa var det fem vårdcentraler och sex personer som ville 
ställa upp. Dock blev det bara fem intervjuer eftersom en av dem vi skulle intervjua var 
sjuk när vi kom dit och vi valde att inte boka om en ny intervju på grund av den 
begränsade tid vi hade kvar för uppsatsskrivandet. Anledningar till att vissa inte ville 
ställa upp var att de inte kände sig tillräckligt kunniga inom området trots att de ändå 
arbetade med alkoholfrågor och vissa hade inte tiden till att ställa upp. För att få fram ett 
bredare resultat kunde vi ha använt oss av flera respondenter men sen ansåg vi att vi nått 
en mättnad. De svar vi fick ifrån respondenterna har liknat varandra. Under en av våra 
intervjuer stötte vi på lite svårigheter då en av oss inte hade möjlighet att komma fram i 
tid. På vägen till intervjun inträffade en bilolycka vilket gjorde att en av oss missade en 
intervju. Även denna intervju spelades in som alla andra intervjuer, vilket gjorde det 
möjligt för den andra personen att ta del av den. Vad som skulle kunna ha gjorts bättre 
med urvalet är att vi kunde ha valt personer som är mer inriktade på att endast arbeta 
med alkoholfrågor, t.ex. hälsokoordinatorer eller livsstilssköterskor. Vi hade en 
livsstilssköterska som deltog i en intervju som gav oss mycket information om 
organisationen och en annan bild av verksamheten än den vi fick av 
distriktssköterskorna. 

En fördel med intervjuerna är att de har kunnat spelas in. Detta har gjort att vi har 
kunnat ta del av dem flera gånger och transkriberingen har även gått bra. 
Transkriberingen gjorde vi direkt efter varje intervju och detta är något som verkligen 
hjälpt oss under arbetets gång. Det har bidragit till att man inte glömt bort något av det 
som sagts under intervjuerna. Innan intervjuerna presenterade vi oss själva och 
informerade återigen om de etiska aspekterna och frågade ifall de hade några frågor. Vi 
var hela tiden tydliga med att vi ville behålla deras anonymitet och att ingen annan än 
oss skulle kunna veta vem som sagt vad. En av våra respondenter frågade ett antal 
gånger hur många intervjuer vi gjort och vart vi gjort dem. Hon tipsade oss även om 
andra vårdcentraler som vi kunde ta kontakt med och undrade om vi redan hade kontakt 
med dem. Först försökte vi avleda frågorna som hon ställde, men sen fick vi förklara 
klart och tydligt varför vi inte kunde svara på frågorna. Att vi försökte bevara 
anonymiteten tror vi gjorde att respondenterna kände en trygghet gentemot oss och att 
de vågade öppna sig och berätta olika situationer de varit med om på vårdcentralen. 
Efter intervjuerna hade vi ofta diskussion med respondenten om de hade frågor som 
berörde studien eller vår utbildning. 

Vi har använt oss av tio vetenskapliga artiklar, varav tre är kvalitativa och tre är 
kvantitativa artiklar. Utöver dessa har även fyra forskningsöversikter använts. Även en 
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avhandling och en utvärdering har använts. Vi har hela tiden försökt hålla oss till första 
handskällan. I vissa fall har dock inte första handskällan gått att hitta i fulltext och på 
grund av tiden har vi inte kunnat skicka efter den. I dessa fall har vi istället valt att 
använda oss av andra handskällan. Detta har gjorts på grund av att fakta som kommit 
fram har varit av betydelse för bakgrunden och dess bredd. Artiklarna har hjälpt oss att 
bli mer insatta i ämnet och vi har även fått tips om vilka frågor man kan ställa till 
respondenterna genom att ha läst artiklar. Artiklarna har varit av bra kvalitet då de har 
använt sig av bra metoder. Preben Bendtsen har förekommit i många av våra artiklar 
och detta har vi uppmärksammat. Han forskar mycket om alkohol inom primärvården 
och vi har även varit på en föreläsning med honom, vilket bidrog till mycket 
information och fakta som hjälpt oss i arbetet. Babor m.fl. och Babor och Higgins-
Biddle har utformat en mall för hur man ska screena patienter inom olika verksamheter. 
Dock har de inte använt sig av någon specifik metod eller de har i alla fall inte redovisat 
det i deras arbete. Detta gör det svårt för oss att veta om deras mall är trovärdig, men vi 
har valt att använda oss av den ändå eftersom den är av betydelse i vårt arbete.  

Det har varit problematiskt att hitta vår teoretiska utgångspunkt. Först skulle vi endast 
utgå ifrån implementeringsteorin och valde därför att läsa in oss på hur Fixsen m.fl. 
(2005) beskriver denna teori. Senare under arbetets gång kände vi att enbart Fixsens 
m.fl. (2005) teori inte fullt ut passade in i studien. Det har därför varit problematiskt att 
hitta en som passar in på arbetet. Vi har läst på om en hel del olika teorier och ur olika 
författares synvinklar. Tillslut valde vi att använda oss av implementeringsteorin utifrån 
Fixsens m.fl. (2005) och Nilsen (2010) beskrivning och Vedungs (1998) begreppen 
Vilja, Kunna och Förstå som Alexandersson (2006) använder sig av när hon förklara 
implementeringsteorin. 

När vi transkriberade våra intervjuer och sen gjorde den sista bearbetningen insåg vi att 
vi missat att ställa en del följdfrågor till en av respondenterna. Vi valde därför att maila 
följdfrågorna till denna och vi fick ett bra svar. Dock var det inget som vi direkt kunde 
använda oss av i resultatet förutom att skriva till att även denne höll med om det som 
sagts. 

För att behålla kvalitetskriterierna i arbetet har vi försökt sammanställt resultatet på ett 
trovärdigt sätt. Vi har gjort så små skriftförändringar som möjligt i vårt insamlade 
material och har lyft fram respondenternas citat så tydligt som möjligt. Detta för att 
läsaren ska kunna läsa hur respondenterna besvarade frågorna och för att läsaren ska 
kunna göra sig en egen tolkning av det som sagts under intervjuerna. 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen kommer att redovisas med samma rubriker som användes i 
resultatet. Detta för att underlätta för läsaren och för att bevara den röda tråden genom 
arbetet. Syftet med studien är att belysa vilken erfarenhet personalen inom primärvården 
har av att fånga upp patienter med ett riskbruk av alkohol. Syftet innefattar även att 
undersöka deras erfarenheter av att ställa frågor kring alkohol samt vilka insatser 
patienter med alkoholproblem kan erbjudas. 
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Möjligheter 

I resultatet kom det fram att samtliga distriktssköterskor ansåg att det inte var några 
problem att ställa frågor om alkohol. Några av respondenterna menade emellertid att det 
inte var det mest bekvämaste att ställa frågor om alkohol. En av dem uttryckte att ju mer 
man frågade desto lättare blev det att ställa frågan. I Johansson m.fl. (2005) studie 
framkom det i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att det var obekvämt att fråga 
alla patienter om alkoholvanor, även om de ansåg att det var önskvärt. Enligt 
respondenterna i studien kan det vara önskvärt att fråga om alkoholvanor när patienten 
har ett sjukdomstillstånd där alkoholvanor kan vara av betydelse. Dessa 
sjukdomstillstånd kan, enligt respondenterna, t.ex. vara för högt blodtryck, hjärt- och 
kärlsjukdomar och psykiska problem. Enligt en studie, av Holmqvist (2009), visade att 
sjukhuspersonalen ställde frågor kring alkoholvanor om patienten hade 
alkoholrelaterade symptom. Även studier, av Johansson m.fl. (2002) och Magnusson 
m.fl. (2012) kan styrka att frågan oftare togs upp om patienten uppvisade hälsotillstånd 
som kan ha påverkats av dennes alkoholkonsumtion. Vedung (1998) och Fixsen m.fl. 
(2005) påpekar att det måste finnas resurser i form av att personalen är kvalificerade 
och utbildade för de uppgifter som de ska utföra. I resultatet framkom det att en av 
distriktssköterskorna som deltog i studien aldrig ställer frågor om alkoholvanor, trots att 
denne kan tänka sig att frågan om alkohol kan vara relevant vid t.ex. 
blodtryckskontroller. En anledning till att frågan inte ställs, trots att man är medveten 
om att alkoholkonsumtionen kan ha en betydelse för sjukdomstillståndet, är enligt 
studien gjord av Johansson m.fl. (2005) sjuksköterskornas brist på tron om att de skulle 
klara av att arbeta med frågorna eller att de ansåg att tiden inte räcker till.  

Respondenterna i undersökningen påpekade att patienterna kan bli erbjudna läkarbesök 
eller samtalskontakt med en psykiatrisjuksköterska på vårdcentralen. Det framkom även 
att läkaren kunde skicka vidare patienten till en livsstilssköterska på vårdcentralen om 
läkaren upptäckte att patienten har för hög alkoholkonsumtion. Enligt Socialstyrelsen 
(2011) ska patienter som har ett riskbruk av alkohol erbjudas rådgivande samtal av 
hälso- och sjukvården. Patienten ska i dessa samtal bli erbjuden kunskap, verktyg och 
stöd i sin hälsoutveckling. Vidare står det att hälso- och sjukvårdspersonal ska ställa 
frågor om levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). I resultatet framkom det att 
distriktssköterskan som arbetade specifikt med livsstilsfrågor använde sig av ett 
formulär där patienten får svara på frågor om bland annat alkoholvanor, dessa graderas 
mellan noll till tio. Alexandersson (2006) menar att en fördel kan vara att man låter en 
person ha ansvaret, t.ex. livsstilssköterska, detta för att det som är tänkt ska ske faktiskt 
gör det. Vidare menade distriktssköterskan att AUDIT-formuläret enbart används av 
läkarna och inte av distriktssköterskorna. Användningen av formuläret sker enbart under 
en ospecifik vecka då patienter screenas. Babor m.fl. (2001) påpekar att alla patienter 
bör screenas för alkohol årligen och att AUDIT då kan användas i kombination med 
andra frågor t.ex. vid en allmän hälsointervju, ett livsstilsfrågeformulär eller 
sjukdomshistoria (Babor m.fl., 2001).  

Enligt Vedung (1998) är kunskap ett begrepp som ska göra det möjligt att implementera 
metoder inom primärvården. Kunskap handlar om att det bör finnas resurser i form av 
teknisk utrustning (Vedung, 1998). En av respondenterna i studien uttalade att 
vårdcentralen hon arbetar på ska få en ny teknisk utrustning i form av en livsstilsdator. 
Innan besöket hos läkaren ska patienten hänvisas till denne livsstilsdator av 
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receptionisten. Patienten får då svara på ett antal frågor om dennes alkoholkonsumtion, 
vilket läkaren och patienten senare vid läkarbesöket kommer att gå igenom. Detta är 
någonting som Babor och Higgings-Biddle (2001) menar att patienten kan bli ombedd 
att fylla i ett kort screeningstest i väntrummet medan man väntar på att kom in och prata 
med läkaren.  

Samtliga respondenter i studien har fått en grundutbildning i MI under deras 
distriktssköterskeutbildning dock fanns det en variation på vilka som har gått en extra 
kurs i MI efter avslutad distriktssköterskeutbilning. En av respondenterna som valde att 
inte gå en extra kurs ansåg att grundutbildningen inte var tillräcklig men valde ändå inte 
att prioritera extra kursen som hon blivit erbjuden. I en studie gjord av Johansson m.fl. 
(2005) visade det sig att en faktor som sjuksköterskor menade ökade engagemanget var 
medverkan i särskilda kurser som ökar medvetenheten om patienternas presentation av 
tidiga stadier av drickandet. I en forskningsöversikt gjord av Nilsen (2010) framkom det 
att sjuksköterskorna ansåg att det behövs mer utbildning inom ämnet alkohol. Några av 
respondenterna menade att extra utbildningen som de gått var tillräcklig men att man 
själv måste öva på metoden t.ex. genom att använda sig av rollspel med kollegorna. 
Detta är även någonting som poängteras i studien gjord av Brobeck m.fl. (2011) där 
sjuksköterskorna menade att det är viktigt att fortsätta tränandet av MI efter att kursen 
har avslutats. Detta för att kunna fortsätta utveckla metoden i deras arbete (Brobeck 
m.fl., 2011). En av respondenterna i undersökningen uttryckte att det är viktigt att 
patienten själv är medveten om sitt problem och att de är förändringsbenägna. Detta har 
även kommit fram i Brobeck m.fl. (2011) studie där sjuksköterskorna menar att det var 
mer effektivt om patienterna kommer fram till en egen lösning av problemet.  

Ingen av respondenterna i studien visste vad gränserna för ett riskfyllt drickande är 
utantill. Några av dem använde sig av formulär som var lättillgängliga för att se vad 
gränserna är. Detta är något som World Health Organization (2013) påpekar är av 
betydelse. Screeningen av ett riskfyllt drickande lär patienterna om de olika nivåerna av 
alkoholdrickandet. Med hjälp av information om mängden och frekvensen av 
alkoholkonsumtionen kan patientens nuvarande tillstånd diagnostiseras (WHO.se, 
2013). 

Hinder 

Flera av respondenterna i undersökningen påpekade att tidsbristen påverkar huruvida 
frågor om alkoholvanor ställs. De menade att de hade väldigt många andra 
arbetsuppgifter och att frågan om alkohol inte bara kan hafsas över utan man måste vara 
beredd på konsekvenserna av svaret. Även i tidigare forskning gjord av Babor och 
Higgings-Bibble (2001), Johansson m.fl. (2005), Johansson m.fl. (2002) och 
Magnusson m.fl. (2012) har man funnit att tidsbristen är något som hindrar arbetet med 
alkohol. Förslag på hur man kan göra för att förbättra situationen menade en av 
respondenterna i studien kunde vara att endast en specifik person i arbetslaget arbetar 
inriktad på frågor om alkohol. Detta är även något som Alexandersson (2006) menar 
kan vara av betydelse för att kunna implementera metoder.  

Ett annat hinder som framkommit i resultatet som kunde påverka om frågan om 
alkoholvanor ställs eller inte var distriktssköterskornas egna begränsningar. Några av 
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respondenterna ansåg att tidigare jobbiga samtal, egna bekymmer eller obehagskänsla 
av att man inte vet hur man ska hantera svaret kunde vara exempel på detta. Enligt 
studien gjord av Johansson m.fl. (2005) framkom det att frågan om alkoholvanor inte 
ställdes av sjuksköterskorna och detta berodde på bristen på deras självförtroende att de 
skulle klara av att hantera situationen. Detta kom även fram i studien gjord av 
Johanssons m.fl. . (2002) där sjuksköterskorna och allmänläkarna påstod att de saknar 
självförtroende för att kunna påverka patienternas alkoholvanor. De saknar även god 
kunskap om hur identifiering och behandling av alkoholrelaterade sjukdomar ska ske 
(Johansson m.fl., 2002). Det är viktigt att poängtera att implementering är en process 
och inte en händelse. Implementering kommer inte att ske på en gång eller gå smidigt 
på en gång, detta enligt Fixsen m.fl. (2005). Därför bör primärvårdspersonalen inte 
stressa med att implementera metoderna, men de bör heller inte strunta i att 
implementera dem. 

En av respondenterna menade att de inte har några riskbrukspatienter på deras 
vårdcentral och att det istället var vanligare med missbrukspatienter som gick på 
antabusbehandling. Detta är dock inget som Statens folkhälsoinstitut (2011) kommit 
fram till. De redovisade att år 2009 bedömdes runt 700 000 svenskar ha en riskabel 
alkoholkonsumtion och ytterligare 300 000 ett beroende (Statens folkhälsoinstitut, 
2011). Även i en forskningsöversikt gjord av Nilsen m.fl. (2008) refereras det till Aalto, 
Pekuri och Seppä där deras resultat visade att många patienter påpekar att de sällan får 
frågor som berör alkohol när de har ett riskbruk eller dricker på ett skadligt sätt. Detta 
leder till att de patienter som har ett riskbruk av alkohol lätt glöms bort, eftersom det är 
dolt och enligt Babor och Higgins-Biddle (2001) befinner sig de flesta människorna i 
världen under ett allmänt riskbruk av alkohol. 

En av distriktssköterskorna som deltog i undersökningen uttryckte att patienterna som 
fick frågan om alkohol inte reagerade negativt. Än så länge hade hon inte mött någon 
som blivit arg eller ifrågasatt varför hon ställt frågan. I Johanssons m.fl. (2005) menade 
sjuksköterskorna att ett skäl till varför de inte ställde frågan om alkohol kunde vara att 
de tolkade signaler från patienter som motstånd och känslan av att relationen dem 
emellan skulle störas eller upphöra. 

Några av respondenter i studien ansåg att man kan se på patienten om denne har en hög 
alkoholkonsumtion. De menade att man kan se det på deras kläder och känna det på 
doften. Märker man att inget av detta tyder på en hög alkoholkonsumtion så ställer man 
heller inte frågan. En av dessa respondenter påpekade även att området där 
vårdcentralen är belägen påverkar om frågan ställs eller inte. Denne menade att området 
där hon arbetade inte är ett missbrukskvarter. Enligt HSL (1997:142) är målet en god 
hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilde människans värdighet (HSL, 1997:142). 
Detta tas även upp i de Nationella riktlinjerna (2007) att patienter och brukare i hela 
landet ska få en jämbördig vård och omsorg. 

Uppdraget som primärvården har 

Alla distriktssköterskor som deltog i studien menade att det är primärvårdens ansvar att 
fånga upp patienter med ett alkoholriskbruk. Flera av dessa ansåg att det är flera 
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verksamheter som har ett gemensamt ansvar. Enligt Socialstyrelsen (2007) och Babor 
och Higgins-Biddle (2001) är primärvården en av de verksamheter som kan upptäcka 
problemen tidigt och Socialstyrelsen (2007) menar även att det är viktigt att personer 
med missbruks- och beroendeproblem får hjälp så tidigt som möjligt. Även Statens 
offentliga utredningar (2011) påpekar att primärvården har en betydelse i det tidiga 
skedet, detta eftersom de har en bred kontaktyta. Likaså har det kommit fram i 
Johansson m.fl. (2002) studie att sjuksköterskorna och allmänläkarna var överens om att 
primärvården bör arbeta med frågor som rör skadlig alkoholkonsumtion. En av 
respondenterna framhöll att vårdcentralen kan få ett ekonomiskt bidrag om 
distriktsläkarna ställer frågor om alkohol. Hon uttryckte att frågan om alkohol låg som 
en markör under tiden då bidraget är aktuellt. Detta är något som även kommit fram i 
Magnusson m.fl. (2012) studie där en av respondenterna förklarade att primärvårdens 
arbete idag handlar om att få pengar till verksamheten. 

De Nationella riktlinjerna (2007) är utgiven av Socialstyrelsen och publicerades år 
2007. Dessa riktlinjer är riktade mot hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
(Socialstyrelsen, 2007). Några av respondenterna som deltog i undersökningen visste 
om att de Nationella riktlinjerna finns men de använde sig inte av dem i sitt arbete. 
Resterande distriktssköterskor hade ingen vetskap om vad de Nationella riktlinjerna 
innehåller eller vem som har utgivit dem. En av respondenterna som deltog i studien 
uttryckte en önskan om att läsa på om de Nationella riktlinjerna då denne kände att hon 
inte hade någon kunskap om riktlinjerna när frågan ställdes 

Flera av distriktssköterskorna som deltog i studien poängterade att frågan om 
alkoholvanor bör avdramatiseras och att den ska bli en naturlig del av samtalet. De 
menade även att man bör ha ett mer öppet förhållningssätt och att man ska våga ställa 
frågan. En anledning till att frågan inte ställs kan enligt Johansson m.fl. (2005) bero på 
att alkoholdrickandet ses som ett känsligt ämne som kräver färdighet och 
självförtroende för att man ska klara av att hantera det på ett lämpligt sätt.   

En av respondenterna uttalade att hon saknade kunskap om alkohol och efterlyste mer 
information uppifrån. Detta är något som även kommit fram i studier gjorda av 
Holmqvist (2009) och Brobeck m.fl. (2011) där sjuksköterskorna och läkarna påpekar 
att de hade velat ha mer feedback av arbetsledningen och fått mer kunskap om hur 
metoder används vid alkoholrelaterade problem. Likaså menar både Alexandersson 
(2006) och Fixsen m.fl. (2005) att kontinuerligt stöd och handledning före och under 
tiden är faktorer som är av betydelse för att implementering av metoder ska ske i 
arbetet. 

En av distriktssköterskorna som deltog i studien ansåg att strukturen och rutinerna på 
vårdcentralen där hon arbetade kan bli bättre. Hon önskade även ett bättre samarbete 
med läkarna. Detta är även något som de Nationella riktlinjerna (2007) poängterar när 
de skriver att det är viktigt att hälso- och sjukvården har tydliga rutiner för att upptäcka 
tidiga problem av alkohol. En annan respondent i undersökningen betonade att det är 
viktigt att förebyggande insatser från olika håll i samhället sätts in i ett tidigt skede, t.ex. 
från skolan och i media. I World Health Organization (2013) och i en studie genomförd 
av Johansson m.fl. (2005) framkom det även där att förebyggande åtgärder är viktiga 
och att de också har visats vara effektiva för att minska alkoholrelaterade risker. Likaså 
påpekar Alexandersson (2006) att det behövs stödjande och intresserade ledare, 
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intresserade socialarbetare, fungerande stöd och nödvändiga resurser för att en lyckad 
implementering ska ske. 

Slutsatser 

Vi har kommit fram till att våra respondenters svar i stor utsträckning stämmer överens 
med tidigare teoretisk forskning inom området.  

Det som har framkommit är att respondenterna anser att det är primärvårdens ansvar att 
fånga upp patienter med alkoholproblem. Trots detta ställs inte frågan, vilket bidrar till 
att patienter med ett riskbruk inte upptäcks eller identifieras. En anledning till att frågan 
inte ställs beror på att distriktssköterskorna anser att det är obekvämt att ta upp frågan 
om alkohol eftersom de saknar tillräcklig kunskap inom ämnet. En av respondenterna 
kände att ju mer denne ställde frågor om alkoholvanor desto lättare blev det att även i 
fortsättningen att ställa frågorna. Alltså behövs det mer kunskap och utbildning inom 
primärvården. Det kanske bara ska vara en kunnig person som arbetar med patienter 
som har alkoholproblem, det kan finnas en vinning i att frågor om alkohol ställs av 
kunnig personal inom ämnet. Detta för att underlätta att inte alla behöver ställa frågan. 
Dock anser vi att personer med alkoholriskbruk då kan missas att fångas upp om endast 
en ur personalgruppen har ansvaret för att fånga upp dem. De måste först och främst 
komma i kontakt med denna specifika person i sådana fall, vilket kanske kan bli svårt. 
En av respondenterna påpekade att de inte hade några riskbrukspatienter, detta försvårar 
situationen ännu mer. Insatser som erbjöds för patienter med ett riskbruk av alkohol var 
bland annat remiss till läkaren eller till en livsstilssköterska. Men de kunde även bli 
hänvisade till en öppen missbruksmottagning. Vi fick upplevelsen av att det är väldigt 
svårt för personer med ett riskbruk av alkohol att bli upptäckta av primärvården, då 
frågan inte verkar prioriteras. Antingen måste patienten själv söka vård för just sitt 
alkoholriskbruk eller så måste det vara synligt eller känt att dem har ett riskbruk av 
alkohol för att frågan ska ställas. 

Vi har märkt att respondenterna är villiga att arbeta med frågor som berör alkohol men 
det har lyfts fram tydligt att det behövs mer kunskap och rutiner inom primärvården när 
det gäller arbetet med alkohol. Under studiens gång har det framkommit att 
primärvårdspersonalen bild av riskbruk av alkohol inte stämmer överens med 
bakgrunden i vår studie. De flesta av dem visste inte vad ett riskbruk var och när frågan 
om alkohol togs upp kopplade respondenterna det direkt till missbruk eller beroende. De 
ansåg även att det låg skam och skuld över alkoholfrågan och att det är lättare att fråga 
om andra livsstilsfrågor. För att metoder ska kunna implementeras inom primärvården 
måste de våga ställa frågan, de måste få stöd ifrån arbetsledningen och de måste 
avdramatisera frågan. 

Det har gjorts mycket forskning inom området bara under de senaste decennierna. 
Preben Bendtsen har forskat mycket kring området alkohol och om alkoholfrågor tas 
upp av primärvårdspersonalen. När vi var på en föreläsning med honom poängterade 
han att det är viktigt att man fortsätter att forska inom området. Primärvårdspersonalen 
behöver vara mer delaktig i de metoder som ska implementeras. Och även få mer 
information om dem. Genom att göra undersökningar på hälso- och sjukvården kan det 
leda till att personalen blir mer insatta.  
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Forskning kan leda till att verksamheter utvecklas utifrån det som forskningen kommit 
fram till, därför behövs det vidare forskning inom detta område. Vidare forskning som 
skulle kunna göras inom området är att undersöka mer varför implementering av nya 
metoder inte införs. Sjukvårdspersonalen behöver mer kunskap och information om hur 
frågor kring alkohol ska ställas, detta ifrån både myndigheter, arbetsledning och 
forskning. Hur tycker patienterna att de bli bemöta? För att kunna avgöra om frågorna 
om alkohol överhuvudtaget ställs så är det patienterna man måste involvera i studien. 
Det är dem som ska få hjälpen och endast dem kan svara på ifall dem fått den eller inte. 

Denna studie kan användas av primärvården för att kunna utveckla sitt arbete med 
patienter som har ett riskbruk. Detta eftersom vi i resultatet kommit fram till att frågan 
om alkohol sällan prioriteras. Utifrån teoretisk forskning är det viktigt att frågan ställs 
både för att spara pengar i längden och att patienten i ett tidigt skede ska få den hjälp 
denne behöver. 
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I 

Missiv 

Inom all samhällsvetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss 
av är de som presenteras av Vetenskapsrådet. För att gör allt vi kan för att ditt 
deltagande i vår studie ska vara etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer och hur vi 
ser på dem. 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara fullt införstådd med 
studiens syfte och tekniken för datainsamling. Detta innebär också att du ska veta vilka 
vi är, vilken utbildning vi tillhör och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska 
veta att ditt deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att 
inte delta längre. 

Samtyckeskravet – innebär att allt ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det 
något du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. Eller så kan du avsluta 
ditt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att 
det är just du som deltagit i studien och delgett oss dina erfarenheter. 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien/uppsatsen 
kommer att användas till. Dessutom har du rätt att läsa det färdiga resultatet innan det 
publiceras. Du kommer att få ett exemplar av uppsatsen om du vill. 

Vi hoppas att du med detta känner dig lugn och är motiverad att delta i vår studie. För 
oss är det särskilt viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är 
just dem vi intresserar oss för. 

 Anna Karlsson 
 Diliana Ulianova 

 Växjö 
 2013-02-05 

Handledare: Katarina Magnusson 

Examinatorer: Mats Anderberg, Mikael Dahlström och Margareta Ekberg Stigsdotter 
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II 

Förfrågan om medverkan i C-uppsats 

 Växjö 2013-02-05 

Hej! 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 
ungdoms- och missbruksvård” 180 p, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva. 

Vårt intresse berör hur vårdcentraler arbetar och vad de har för beredskap för att ställa 
frågor kring alkoholkonsumtionen av deras patienter. 

När det gäller detta anser vi att er kunskap/erfarenhet skulle vara mycket intressant att 
få ta del av, för att uppnå vårt syfte med studien. 

För att kunna göra detta vill vi intervjua en person ur er arbetsgrupp. Intervjuerna 
beräknas ta upp till 45-60 minuter och vi vill gärna spela in intervjun för att få så bra 
resultat som möjligt.   

Har ni frågor som berör studien kontakta oss genom våra mailadresser: 
ak222de@student.lnu.se eller du222ab@student.lnu.se  

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 
och som har lägst magisterexamen. Kursansvarig som har det yttersta ansvaret har 
doktorsexamen – vilket också examinatorerna har. Detta kan ses som en 
kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter.  

Vi kommer att kontakta er per telefon eller mail v. 6 för att bestämma vidare om tid för 
intervjun. 

Med vänlig Hälsning 

Anna Karlsson 
Diliana Ulianova 

 

Examinatorer: Mats Anderberg, Mikael Dahlström och Margareta Ekberg Stigsdotter 



Bilagor 

 

III 

Intervjuguide 

1. Vad har du för utbildning och vilken plats har du inom organisationen? 

2. Hur lång erfarenhet har du inom ditt yrke och hur länge har du arbetat på just 
denna vårdcentral? 

3. Anser du att det är primärvårdens arbetsuppgift att hitta patienter med ett 
riskbruk av alkohol?   

4. Hur upplever du att det är att ställa frågor om alkohol?  

5. Hur upplever du att det är att arbeta med patienter med risk- eller missbruk?  

6. Vad tror du kan underlätta arbetet med alkohol?  

7. Vad tror du kan hindrar arbetet med alkohol?  

8. Har du gått någon utbildning rörande alkohol, samtalsteknik, 
screeningsinstrument, osv.? 

9. Vet du vad gränsen är för ett riskfyllt drickande för män respektive kvinnor? 

10. Är de Nationella riktlinjerna uppmärksammade i er arbetsgrupp, rörande risk- 
och missbruk? 

 Hur väl känner du till dem? 

 Hur använder ni er av dem i så fall i ert arbete? 

11. Är du bekväm med hur du ska hantera frågan om du upptäcker att din patient har 
problem med alkohol?  

12. Vad kan du erbjuda patienter med alkoholriskbruk?  

13. Vad skulle du vilja ha för att underlätta ditt arbete med patientgruppen?  

14. Vad tror du behövs för att arbetet rörande alkohol skulle kunna utvecklas mer? 


