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Sammanfattning 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det finns någon relation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalens inställning till alkohol samt deras intag av alkohol och hur personalen 

vid patientkontakt arbetar med alkoholbruk. Metod: En kvantitativ enkätstudie genomfördes, 

där hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar för Region Skåne deltog. Resultat: Studien fann 

ingen signifikant relation mellan hälso- och sjukvårdspersonalens egen alkoholkonsumtion 

och deras hälsofrämjande arbete med alkoholbruk i praktiken. En signifikant relation 

påvisades, som belyser att hälso- och sjukvårdspersonal som upplever att de har otillräckligt 

med kunskap om alkohol, i större utsträckning undviker att ta upp alkoholvanor med patienter 

i den kliniska vardagen. Cirka en tredjedel av hälso- och sjukvårdspersonalen angav att de 

upplever att alkohol är ett känsligt ämne att tala med patienter om. Lite mer än en tiondel av 

personalen angav att de enbart för att de finner att alkohol är ett känsligt ämne att prata med 

patienter om, undviker att föra alkoholvanor på tal. Lite mer än en tredjedel av hälso- och 

sjukvårdspersonalen tycker att det är viktigt att lyfta frågan om alkoholbruk med patienter i 

praktiken, medan en tredjedel finner det mer eller mindre oviktigt. Slutsats: Resultaten från 

studien visar att det i Region Skåne finns mycket arbete kvar att utöva för att förbättra 

personalens kompetens, vana och säkerhet i att arbeta hälsofrämjande med alkoholriskbruk.  

Nyckelord 

Alkohol, etanol, alkoholkonsumtion, riskbruk av alkohol, alkoholbruk, hälso- och 

sjukvårdspersonal, hälsofrämjande arbete. 

Abstract 

Aims: The purpose of this study was to investigate whether there is any relationship between 

the attitude of healthcare professionals to alcohol and their intake of alcohol, but also how 

they work with alcohol when in contact with patients. Method: A quantitative questionnaire 

survey was conducted, in which healthcare professionals who work for Region Skåne 

participated. Results: The study found no significant relationship between alcohol 

consumption and health promotion with alcohol use in practice among the healthcare 

professionals. A significant relationship was shown, which highlights that healthcare 

professionals who feel that they have insufficient knowledge about alcohol, to a greater extent 

avoids taking up alcohol habits with patients in everyday clinical practice. About a third of 

health workers stated that they feel that alcohol is a sensitive subject to talk with patients 

about. A little more than a tenth of staff indicated that because they find alcohol to be a 

sensitive subject to talk to patients about also avoid bringing drinking habits up to speech. 

Little more than a third of health workers think it´s important to highlight the issue of alcohol 

use with patients in practice, owe third finds it more or less unimportant. Conclusion: The 

study shows that Region Skåne still has a lot to work with regarding improvement of staff 

skills, experience and security in working with hazardous use of alcohol. 

Keywords 

Alcohol, ethanol, alcohol consumption, hazardous use of alcohol, alcohol use, health 

professionals, health promotion. 
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1 Bakgrund 
1.1 Alkoholkonsumtion ur ett globalt perspektiv  

Alkohol är en av de vanligaste drogerna som människor brukar. Under år 2010 var den 

genomsnittliga globala alkoholkonsumtionen 6,2 liter ren alkohol per person från 15 års ålder 

och uppåt. Detta är en hög siffra med tanke på att endast 38,3 procent av världens befolkning 

beräknas konsumera alkohol (World Health Organization 2016a). I Europeiska unionen (EU) 

är alkoholkonsumtionen bland de högsta i världen (Anderson et al. 2014).  

För att beräkna sjukdomsbördan på populationsnivå används funktionsjusterade levnadsår, på 

engelska disability adjusted life years (DALY). DALY för ett hälsotillstånd/en sjukdom är 

summan av förlorade levnadsår på grund av för tidig dödlighet i befolkningen samt förlorade 

levnadsår på grund av den funktionsnedsättning som kan härledas direkt till 

sjukdomen/hälsotillståndet eller dess konsekvenser (World Health Organization 2016b). En 

studie som jämfört hur DALY för olika hälsotillstånd/sjukdomar skiljer sig åt mellan år 1990 

och år 2010, har konstaterat att alkoholbruk klättrat från åttonde till femte plats i fråga om de 

riskfaktorer som påverkar den globala sjukdomsbördan mest sett till alla åldersgrupper i 

samhället. För åldersgruppen 15 till 49 år var alkoholbruk år 2010 den ledande riskfaktorn sett 

till de faktorer som påverkar den globala sjukdomsbördan i störst utsträckning. Att tydliggöra 

vilka faktorer som bidrar mest till att öka den globala sjukdomsbördan är väsentligt för att 

sjukdom ska kunna förebyggas (Lim et al. 2012). 

Ett ohälsosamt bruk av alkohol orsakar årligen 3,3 miljoner dödsfall i världen vilket utgjorde 

5,9 procent av all världens dödsfall år 2012 (World Health Organization 2016a). 5,1 procent 

av världens totala sjukdomsbörda kan härledas till människors alkoholkonsumtion. Det 

föreligger ett samband mellan alkoholkonsumtion och mer än 200 olika hälsotillstånd. 

Alkoholkonsumtion påverkar inte enbart vårt hälsotillstånd utan orsakar även betydande 

sociala och ekonomiska förluster på så väl individnivå som samhällsnivå (World Health 

Organization 2014a). 

Det förekommer ett tydligt samband mellan ett lands ekonomiska välstånd och 

alkoholkonsumtionen bland dess invånare. Generellt konsumeras mer alkohol i länder som 

besitter en god ekonomi. Både alkoholkonsumtionen per person och intensivdrickandet är 

högre i välbärgade länder. Ju rikare ett land är desto färre avstår rent generellt från att 

konsumera alkohol. Sett till de dödsfall som kan härledas direkt till individers 

alkoholkonsumtion föreligger det en stor geografisk spridning. Europa är den del av världen 

där flest dödsfall direkt kan härledas till individers alkoholkonsumtion (World Health 

Organization 2016a). I takt med att världens befolkning växer förväntas alkoholkonsumtionen 

att öka och med den följer en ökad sjukdomsbörda samt ökade sociala och ekonomiska 

förluster. Stor vikt bör därför läggas vid förebyggande metoder och åtgärder för att minska 

alkoholkonsumtionen globalt och på så vis förbättra hälsoläget samt trygga en hållbar social- 

och ekonomiskutveckling för världens länder (World Health Organization 2014a). 

1.2 Svenskars alkoholkonsumtion 

När Sverige år 1995 gick med i EU sågs en markant ökning av alkoholkonsumtionen hos 

landets invånare (Nilsen, Bendtsen, McCambridge, Karlsson & Dalala 2012). Vid Sveriges 

inträde i EU år 1995 var den genomsnittliga alkoholkonsumtionen 7,8 liter ren alkohol per år 

för invånare över 15 år. Fram till år 2004 ökade svenskarnas alkoholkonsumtion kraftigt. År 

2004 uppmättes den hitintills högsta genomsnittliga alkoholkonsumtionen hos den svenska 

befolkningen, då konsumerade invånare över 15 år i snitt 10,5 liter ren alkohol per år. 

Därefter har alkoholkonsumtionen i Sverige gradvis sjunkit (Norström & Ramstedt 2009). År 
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2010 var den genomsnittliga alkoholkonsumtionen (figur 1) i Sverige för medborgare över 15 

år uppmätt till 9,2 liter ren alkohol per år, jämfört med 10,9 liter ren alkohol per år i Europa 

(World Health Organization 2014b) och ett globalt genomsnitt på 6,2 liter ren alkohol per år 

(World Health Organization 2016a). Enligt de senaste svenska mätningarna uppgick den 

genomsnittliga svenska alkoholkonsumtionen år 2014 till 9,4 liter ren alkohol per år för 

invånare över 15 år (CAN 2015). Alkoholkonsumtionen i Skåne ligger i nivå med den 

genomsnittliga svenska alkoholkonsumtionen (Fridh, Modén, Lindström, Grahn & Rosvall 

2013).  

 

Figur 1: Alkoholkonsumtion per capita hos världens befolkning med en ålder på minst 15 år. 

Alkoholkonsumtionen anges i liter av ren alkohol (Health statistics and information systems, World Health 

Organization 2014).  

I den svenska Folkhälsomyndighetens senaste årsrapport, från år 2014, beräknas var femte 

man och var åttonde kvinna i Sverige vara riskkonsumenter av alkohol. År 2009 inträffade 

cirka 4 500 dödsfall i Sverige där individers bruk av alkohol kan tillskrivas både den 

bakomliggande och bidragande orsaken till dödsfallen. I denna siffra ingår inte olyckor 

orsakade av alkoholbruk och heller inte de skador alkohol kan orsaka på personer i 

konsumentens närhet. År 2012 dog 1 490 män och 422 kvinnor i Sverige av en direkt 

alkoholrelaterad dödsorsak (Folkhälsomyndigheten 2014).  

I en svensk studie från 2010 visade det sig att det främsta skälet till att svenskar inte söker 

vård för sina alkoholproblem är att de skäms, alkoholproblem är fortfarande ett tabubelagt 

missbruk. Svenskar förknippar alkoholproblem med skam och förlorad social status, vilket 

gör att ytterst få personer med alkoholproblem vågar söka vård. Behandling för 

alkoholmissbruk förknippas fortfarande av majoriteten av den svenska befolkningen med ett 



8 

 

långt skridet missbruk och därför är det ytterst få personer som ligger vid eller strax över 

riskbruksgränsen för alkohol som söker vård (Andréasson, Danielsson & Wallhed-Finn 2013). 

1.3 Riskbruk av alkohol 
Alkoholkonsumtion kan påverka individers hälsa dels genom ett regelbundet intag av alkohol 

där kroppens organ påverkas långsiktigt men även genom hög alkoholkonsumtion vid enstaka 

tillfällen vilket kan orsaka direkta toxiska effekter. I Sverige används ett gemensamt 

konsumtionsmått för alkohol, begreppet standardglas. Ett standardglas alkohol innehåller 12 

gram alkohol vilket motsvarar cirka 12-15 cl vin, 33 cl starköl och 4 cl sprit. Med riskbruk av 

alkohol menas en alkoholkonsumtion som överstiger 14 standardglas per vecka för män och 9 

standardglas per vecka för kvinnor (Andréasson & Allebeck 2005, ss. 10-11). 14 standardglas 

per vecka kan liknas vid 3 flaskor vin eller 15 flaskor starköl eller 60 cl sprit per vecka. 9 

standardglas per vecka kan liknas vid 2 flaskor vin eller 10 flaskor starköl eller 40 cl sprit per 

vecka (Franck & Hedberg 2015). Även berusningsdrickande är riskkonsumtion. Med 

berusningsdrickande menas en alkoholkonsumtion av 5 standardglas vid ett tillfälle eller mer 

för män samt 4 standardglas eller mer per tillfälle för kvinnor (Andréasson & Allebeck 2005, 

ss. 10-11).  

Livsmedelsverket råd till den svenska befolkningen är att alkoholkonsumtionen hos individer 

inte bör överstiga 5 procent av ens dagliga kaloriintag (Livsmedelsverket 2015a), vilket är en 

komplex siffra att relatera till då individen måste ha en uppfattning om sitt dagliga kaloriintag 

och hur många kalorier den konsumerade alkoholen innehåller. Alkohol är väldigt energirikt. 

Alkohol innehåller 7 kilokalorier per gram vilket kan relateras till 4 kilokalorier per gram för 

protein och kolhydrater samt 9 kilokalorier per gram för fett (Livsmedelsverket 2015b). Till 

skillnad från andra energigivande ämnen som fett, protein och kolhydrater är alkohol inget 

näringsämne som människan behöver för att överleva (Abrahamsson 2006, ss. 98-106). 

Riskbruk av alkohol kan sammanfattas som den alkoholkonsumtion som utgör en betydande 

ökad risk för psykiska och kroppsliga skador. Här är det viktigt att ha i tankarna att olika 

individer är olika känsliga för alkohol. Därför kan alkoholkonsumtion som ligger under 

riskbruksgränsen likväl orsaka hälsoproblem hos somliga individer (Franck & Hedberg 2015). 

1.4 Alkohol (etanol) 
Det som vi i dagligt tal kallar alkohol är egentligen etanol. Etanols kemiska formel är 

C2H5OH och dess strukturformel kan ses i figur 2 (Abrahamsson 2006, ss. 98-106).  

 

Figur 2: Etanols kemiska strukturformel (NEUROtiker 2009). 

Alkohol är en drog som människor konsumerar eftersom vi finner det lustfyllt. (Rang et al. 

2015, ss. 598-613). Alkohol verkar främst genom att dämpa centrala nervsystemet funktioner. 

Det som driver människan till att konsumera alkohol är effekterna på hjärnans 

belöningssystem. När vi dricker alkohol frisätts signalsubstanser från hjärnan som gör att vi 

känner välbefinnande. Exakt samma effekt kan ses hos andra droger och det är denna 

mekanism som gör att vi människor lätt utvecklar ett beroende av droger (Abrahamsson 2006, 

ss. 98-106). 
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1.5 Digestion, absorption och utsöndring av alkohol 
Etanol är en molekyl som är löslig i vatten och endast till liten del löslig i fett vilket gör att 

den passerar genom cellmembranen med hjälp av passiv diffusion (Cederbaum 2012). En del 

av den alkohol som konsumeras absorberas i magsäcken, men den största mängden tas upp av 

tarmen, då främst av duodenum och jejunum (Abrahamsson 2006, ss. 98-106). Absorptionen 

av alkohol sker snabbare ju högre koncentrationen av etanol är i tarmen, vilket påverkas av 

hur mycket etanol som intas per tidsenhet. Eftersom koncentrationsgradienten blir högre ju 

mer etanol som finns tillgängligt i tarmen, resulterar det i att mer etanol kan passera över 

cellmembranen med hjälp av passiv diffusion och absorptionen av etanol sker då med en 

högre hastighet. Absorptionen av alkohol kan minskas vid närvaro av föda i magsäcken 

eftersom födan fördröjer magsäckstömningen (Cederbaum 2012) samt späder ut denna, vilket 

försvårar etanolens passiva diffusion över cellmembranen. Absorptionen påverkas även av 

födans sammansättning och mängd samt av peristaltiken och blodflödet i magtarmkanalen 

(Abrahamsson 2006, ss. 98-106). 90 procent av den alkohol som vi konsumerar metaboliseras 

sedan i kroppen, då främst av levern. Mellan 5 till 10 procent av den alkohol som vi 

konsumerar utsöndras oförändrat ur kroppen via urin, utandning eller svett (Rang et al. 2015, 

ss. 598-613). 

1.6 Metabolism av alkohol 
En del av den alkohol som intages oralt når inte systemcirkulationen utan oxideras i 

magsäcken av isoenzymer till alkoholdehydrogenas, så kallad första passage metabolism. 

Denna första passage metabolism kan reglera toxiciteten av alkohol eftersom dess effekt 

bestämmer biotillgängligheten av alkohol, det vill säga hur stor del av den konsumerade 

alkoholen som når systemcirkulationen och därmed kan utöva effekt på kroppens vävnader. 

Vid fasta passerar alkoholen snabbt magsäcken och förs vidare till duodenum, vilket 

minimerar första passage metabolismen och därför ses högre koncentrationer av alkohol i 

blodet vid fasta jämfört med vid födointag. Nivåerna av alkoholnedbrytande enzymer är högre 

i levern jämfört med i magsäcken och därför spelar levern en större roll vid metabolismen av 

etanol (Cederbaum 2012). 

Metabolismen av etanol sker till stor del i levern, främst genom en metabol väg som medför 

gradvis oxidering av etanol (figur 3), först till acetaldehyd och sen till acetat. 

Alkoholdehydrogenas är ett lösligt cytoplasmatiskt enzym som främst finns i leverceller. 

Alkoholdehydrogenas oxiderar etanol samtidigt som det reducerar 

nikotinamidadenindinukleotid (NAD+) till NADH och då bildas acetaldehyd. Nästan allt 

acetaldehyd som bildas oxideras i levern av acetaldehyddehydrogenas samtidigt som NAD+ 

reduceras till NADH och slutprodukten bli acetat (Rang et al. 2015, ss. 598-613).  

 
Figur 3: En förenklad bild av etanolmetabolismen i levern. Bilden visar hur etanol gradvis oxideras i levern, 

först till acetaldehyd och slutligen till acetat. 
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Den största delen av det acetat som bildas vid oxidering av etanol transporteras sedan med 

blodet till musklerna. I musklerna reagerar acetat med koenzym A och bildar då acetyl-

koenzym A, vilket kan omsättas i citronsyracykeln. Slutprodukten av etanol blir efter 

oxidering i citronsyrecykeln vatten, koldioxid och kemiskt bunden energi i form av 

adenosintrifosfat (ATP). Acetyl-koenzym A kan även omvandlas i andra metabola processer 

som vid syntes av ketonkroppar, kolesterol och fettsyror (Abrahamsson 2006, ss. 98-106).  

1.7 Eliminering av alkohol 
Eliminering av etanol följer 0:e ordningens kinetik, det vill säga etanol elimineras med en 

konstant hastighet ur kroppen. Alkoholkoncentrationen i blodet faller linjärt och är oberoende 

av mängden alkohol som konsumerats. Eliminationshastigheten för etanol är konstant på 

grund av mättade enzymer. Det finns en begränsad tillgänglighet av kofaktorn NAD+ som 

behövs för att enzymet alkoholdehydrogenas ska kunna oxidera etanol. Den hepatiska 

metabolismen av etanol blir därför lätt mättad eftersom mängden NAD+ är begränsad och 

därför är eliminationshastigheten för etanol konstant (Rang et al. 2015, s. 130).  Eftersom 

alkohol intas i stora mängder sett till intaget av andra läkemedel, utgör det en stor belastning 

för leverns oxidativa system. Begränsningen av kofaktorn NAD+ begränsar oxidationen av 

etanol till cirka 8 gram per timme (ibid. ss. 598-613). 

1.8 Cellulära och fysiologiska effekter av alkohol  
Alkohol påverkar främst det centrala nervsystemet. På en cellulär nivå har etanol en 

hämmande effekt trots att det ökar den neuronala aktiviteten, troligen genom att etanol 

förhindrar inhibering i delar av det centrala nervsystemet, i synnerhet i de mesolimbiska 

dopaminerga signalvägarna som är en del av hjärnans belöningssystem (Rang et al. 2015, ss. 

598-613). Synapser som använder sig av signalsubstansen gammaaminosmörsyra (GABA) är 

en av etanols mål. Etanol stimulerar synapser som använder sig av GABA samtidigt som det 

inhiberar synapser som använder sig av glutamat, vilket orsakar en hämning av den elektriska 

aktiviteten i hjärnan. I takt med att blodalkoholhalten ökar hos en individ minskar individens 

kognitiva förmåga tillsammans med en hämning av den sensoriska perceptionsförmågan, där 

främst balansen och hörseln påverkas. Även den motoriska koordinationen försvagas, 

minnesförlust kan uppstå, omdömesförmågan skadas och medvetandet minskar. Väldigt högt 

intag av etanol kan vara dödligt då det dämpar de hjärnstamscenter som reglerar kroppens 

respiratoriska och kardiovaskulära system. Etanol påverkar även kroppens endogena opioid 

signaleringsvägar samt de dopaminerga signaleringsvägarna vilket orsakar kortsiktig 

sinneshöjning eller eufori (Widmaier, Raff & Strang 2014, ss. 171). Etanol påverkar de 

mesolimbiska dopaminerga signaleringsvägarna i hjärnan som utgör en del av människans 

belöningssystem så att dopaminfrisättningen ökar. Vi människor upplever då välbehag vid 

intag av etanol och det är till stor del tack vare denna mekanism som alkoholkonsumtion lätt 

utvecklas till ett beroende (ibid. ss. 248). Andra cellulära effekter av etanol är att det hämmar 

adenosintransport samt aktiverar vissa typer av K+ kanaler. Etanol hämmar även Ca+ från att 

flöda in genom spänningskänsliga Ca+ kanaler genom att hindra dessa kanaler från att öppnas. 

Etanol förstärker även effekten av glycin genom att stimulera den hämning som glycin 

förmedlar (Rang et al. 2015, ss. 598-613). Etanol har även en rad ospecifika effekter på 

kroppens vävnader och organ (Perkins, Trudell, Crawford, Alkana & Davies 2010). 

1.9 Individuell känslighet för alkohol 
Eftersom individer är olika känsliga för alkohol kan konsumtion av alkohol som ligger under 

riskbruksgränsen hos vissa individer ändå orsaka hälsoproblem (Franck & Hedberg 2015). 

Konsumtion av samma mängd alkohol per kilo kroppsvikt leder fram till skilda 

blodalkoholkoncentrationer hos olika individer trots likvärdigt intag. Detta beror på 

varierande halter av vatten och fett hos individerna (Cederbaum 2012). Det förekommer 
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flertalet genetiskt betingade isoenzymer av både alkoholdehydrogenas och 

acetaldehyddehydrogenas, vilket orsakar medfödda skillnader i alkoholtolerans både på 

individnivå och nationell nivå eftersom de båda enzymerna har en betydande effekt på 

etanolmetabolismen (Abrahamsson 2006, ss. 98-106). Biologiskt sett är kvinnor känsligare 

för alkohol än vad män är (Andréasson & Allebeck 2005, s. 90). Kvinnor har generellt en 

högre andel kroppsfett än män vilket ger dem en mindre distributionsvolym för alkohol än 

vad män har. Första passage metabolismen av alkohol i magsäcken tros även vara större hos 

män än hos kvinnor, då kvinnor verkar ha en minskad aktivitet av enzymet 

alkoholdehydrogenas vilket leder till en minskad oxidation av etanol. Vid likvärdigt 

alkoholintag hos kvinnor och män ses oftast en högre blodalkoholkoncentration hos 

kvinnorna, trots att samma mängd alkohol konsumerats per kilo kroppsvikt (Cederbaum 

2012). 

1.10 Alkohols negativa effekter på hälsan 
Det finns ett samband mellan alkoholkonsumtion och mer än 200 olika hälsotillstånd. Alkohol 

påverkar människokroppen främst genom tre olika mekanismer (World Health Organization 

2014a) :  

 Alkohol har toxiska effekter på kroppens vävnader och organ (ibid.). 

 Alkohol orsakar berusning som leder till försämring av individers kognition och 

fysiska koordination samt ger påverkan på individers känslostämning, perception, 

medvetande och beteende (ibid.). 

 Alkohol är beroendeframkallande. Ett beroende gör att individen tappar kontrollen 

över sin alkoholkonsumtion och denne kan då inte längre själv kontrollera sitt 

beteende kring alkohol (ibid.). 

De vanligaste sjukdomarna som drabbar en till följd av ohälsosam alkoholkonsumtion är 

leverskador, psykisk ohälsa, olika former av hjärt- och kärlsjukdomar samt cancer. 10 procent 

av all cancer som drabbar män och 3 procent av all cancer som drabbar kvinnor kan tillskrivas 

skadlig alkoholkonsumtion (Folkhälsomyndigheten 2014). Det är inte relevant att ta upp alla 

dessa hälsotillstånd i den här studien, därför följer här en redogörelse för en grupp utvalda 

hälsotillstånd som alkohol påverkar: 

1.10.1 Neurologiska förändringar 
Konsumtion av alkohol kan orsaka irreversibla neurologiska skador. Ju större konsumtionen 

av alkohol är desto större är risken för neurologiska komplikationer. De neurologiska 

skadorna som uppstår kan tillskrivas etanol men även estrar och acetaldehyd, metaboliter från 

etanolmetabolismen. Berusningsdrickande orsakar större neurologiska skador än en mer 

måttlig konsumtion av alkohol eftersom en hög etanolkoncentrationen då uppnås i hjärnan 

(Rang et al. 2015, ss. 598-613).  

De neurologiska skadorna blir störst vid konsumtion av stora mängder alkohol. Hjärnatrofi är 

den vanligaste komplikationen som uppstår på centrala nervsystemet vid bruk av en ansenlig 

mängd alkohol, vilket innebär att hjärnan krymper. Hjärnatrofi kan leda till demens även hos 

väldigt unga individer. Alkohol orsakar både neuronal död och minskad neurogenes. Förutom 

hjärnatrofi är vanliga neurologiska komplikationer av ett betydande alkoholbruk degeneration 

av cerebellum, pellagra, ökad risk att drabbas av stroke, Wernickes encefalopati, Korsakoffs 

sjukdom, Marchiafava-Bignamis sjukdom, central pontin myelinolys (González-Reimers et 

al. 2014), konvulsion, motorisk försvagning (Rang, Ritter, Flower & Henderson 2015, ss. 

598-613), perifer neuropati, depression, smärta, sömnstörningar samt minnesluckor 

(Sternebring 2012, ss. 146 -165). 
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1.10.2 Hjärt- och kärlsjukdomar 

Alkoholkonsumtion kan orsaka hypertoni vilket i sin tur kan leda till organskador på njurar, 

hjärtat och hjärnan. Alkohol kan även orsaka skadliga effekter på hjärtmuskeln vilket i sin tur 

kan leda till hjärtsvikt och i värsta fall plötslig hjärtdöd (Andréasson & Allebeck 2005, s. 44). 

En ohälsosam alkoholkonsumtion kan även orsaka effekter på hjärta och kärl i form av 

arytmier, förhöjda triglyceridnivåer, koagulationsförändringar och förhöjda nivåer av 

serumurat (Sternebring 2012, s. 187). Även hjärnans kärl kan påverkas genom att risken att 

drabbas av hjärninfarkt och hjärnblödning ökar (Andréasson & Allebeck 2005, s. 44).  

1.10.3 Effekter på levern 
Leverskador till följd av en hög alkoholkonsumtion är tillsammans med hjärnskador de 

vanligaste långsiktiga effekterna av ett ohälsosamt bruk av alkohol. Alkoholkonsumtion kan 

skada levern genom ökad ackumulation av fett i levern kallat fettlever. Likaså kan 

inflammation i levern utvecklas, så kallad hepatit. En hög konsumtion av alkohol kan även 

orsaka nekros och fibros i levern vilket kan leda fram till levercirros, även kallat skrumplever 

(Rang et al. 2015, ss. 598-613). Fettlever, hepatit och skrumplever kan som följd av 

alkoholkonsumtion uppstå var för sig eller samtidigt (Andréasson & Allebeck 2005, s. 80). 

Eftersom alkohol intas i relativt stora mängder utgör den etanol som konsumeras en stor 

belastning på leverns oxidativa system. Kofaktorn NAD+ behövs för att oxidering av etanol 

ska kunna ske och den finns endast tillgänglig i en begränsad mängd, vilket leder till att 

oxidationen av etanol begränsas. Den begränsade oxidationen av etanol tros tillsammans med 

metaboliten acetaldehyd orsaka etanolinducerade leverskador. Även den del av etanolen som 

tillsammans med fettsyror bildar estrar tros bidra till att orsaka leverskador på lång sikt (Rang 

et al. 2015, ss. 598-613). 

1.10.4 Cancer 
Det finns tydliga samband mellan alkoholkonsumtion och cancer, särskilt vad gäller 

cancerutveckling i matstrupen, struphuvudet, svalget, munhålan (Andréasson & Allebeck 

2005, s. 60) och levern. Mindre starka samband kan ses med cancerutveckling bröst, ändtarm 

och tjocktarm. Etanol i sig är inte karcinogent men acetaldehyd som bildas vid metabolismen 

av etanol har visat sig vara både karcinogent och mutagent (Sternebring 2012, s. 208). 

1.11 Hälso- och sjukvårdspersonalens roll i det hälsofrämjande arbetet 

kring alkoholriskbruk 

Alkoholrelaterad ohälsa behöver inte vara förknippat med ett framskridet beroende eller 

missbruk, därför fyller hälso- och sjukvårdspersonalens diagnostiska skicklighet en viktigt 

och avgörande roll när det kommer till att upptäcka alkoholrelaterade symtom och sjukdomar 

(Franck & Hedberg 2015). Att i primärvården identifiera människor med ett riskbruk av 

alkohol och erbjuda dem korta rådgivande samtal, har i tidigare studier visat sig vara en 

mycket effektiv och kostnadsbesparande metod för att minska alkoholkonsumtionen bland 

riskkonsumenter. Av allmänläkare som arbetar i Europa anses alkoholbruk vara ett av de 

svåraste ämnena att tala med patienter om (Anderson et. al. 2014). Det finns omfattande 

forskning som belyser de hinder som står i vägen för att hälso- och sjukvårdspersonalen mer 

aktivt ska arbeta med att identifiera patienters riskbruk av alkohol. Dessa hinder består främst 

av tidsbrist, otillräckliga kunskaper och färdigheter vad gäller att känna igen och bemöta ett 

eventuellt riskbruk av alkohol, samt den negativa relation som kan uppstå till patienten då 

alkoholbruk diskuteras under ett patientmöte (Nilsen et al. 2012). Även hälso- och 

sjukvårdspersonalens egen alkoholkonsumtion har diskuterats som ett hinder, för i vilken 

utsträckning personalen väljer att ta upp alkoholvanor i praktiken med sina patienter, men för 

detta belägg har tidigare forskning funnit föga bevis (Geirsson, Bendtsen & Spak 2005). 

Hälso- och sjukvårdspersonal upplever att det är svårt att lyfta frågan om alkoholbruk i 
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praktiken, i de fall då patienten inte söker vård för direkt alkoholrelaterade orsaker och 

personalen uppger att mer kunskap och träning inom detta skulle underlätta deras arbete 

(Nilsen, McCambridge, Karlsson & Bendtsen 2011). Dessa hinder är viktiga barriärer för att 

patienters riskfyllda alkoholkonsumtion inte identifieras och dessa patienter kan då heller inte 

erbjudas någon rådgivning eller behandling för sitt ohälsosamma alkoholbruk (Anderson et. 

al. 2014).  

Alkohol motverkar och integrerar dessutom med många vanligt förekommande läkemedel, 

vilken kan resultera i minskad effekt av läkemedel samt även orsaka oförutsedda biverkningar 

(Franck & Hedberg 2015). Etanol förstärker till exempel signifikant effekten på centrala 

nervsystemet av läkemedel som bensodiazepiner, opioider, antidepressiva läkemedel samt 

antipsykosläkemedel (Rang et al. 2015, ss. 598-613). Det finns således all anledning för 

hälso- och sjukvårdspersonalen att aktivt arbeta med att kartlägga patienters riskbruk av 

alkohol och inte enbart aktivt engagera sig i patienter med utvecklat beroende eller missbruk 

av alkohol (Franck & Hedberg 2015). Som Världshälsoorganisationen (World Health 

Organization 2014a) poängterar spelar hälso- och sjukvårdspersonal en viktig roll när det 

kommer till att minska alkoholkonsumtionen i ett samhälle. Många av de personer som 

vänder sig till hälso- och sjukvården har symtom och sjukdomar som direkt kan relateras till 

ett riskbruk av alkohol. Därför är det viktigt att hälso- och sjukvårdspersonalen har kunskap 

om hur man frågar om och identifierar ett riskbruk av alkohol, samt vilket stöd som patienter 

bör erbjudas vid riskbruk av alkohol (Socialstyrelsen 2011). Alkohol har gått från att vara 

förknippat med högtider och speciella händelser till att bli allt mer integrerat i vårt vardagsliv, 

vilket resulterat i att allt fler svenskar dricker alkohol regelbundet. Då allt fler svenskar 

dricker alkohol regelbundet finns det starka skäl för hälso- och sjukvårdspersonal att diskutera 

och betänka hur alkohol påverkar patienternas hälsa, trots att det är ett svårt ämne att ta upp 

med patienter (Andréasson & Allebeck 2005, s. 88). 

1.12 Rekommenderade metoder för att ge stöd vid riskbruk av alkohol 
1.12.1 Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder  

Socialstyrelsen (2011) gav år 2011 ut ”Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande 

metoder”. Dessa rekommenderade metoder ska användas för att förebygga sjukdom genom att 

stödja människor till att förändra sina levnadsvanor vad gäller riskbruk av alkohol, 

tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. Dessa fyra levnadsvanor 

är de levnadsvanor som bidrar mest till att öka sjukdomsbördan i det svenska samhället och 

därför är det viktigt att hälso- och sjukvården kan erbjuda effektiva åtgärder för att förändra 

patienternas ohälsosamma levnadsvanor. Syftet med de nationella riktlinjerna är att utgöra ett 

stöd för verksamhetsledningar och beslutsfattare så att dessa kan styra och leda hälso- och 

sjukvården till att använda utvärderade och effektiva åtgärder för att få bukt med patienternas 

ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen 2011).  

Vid riskbruk av alkohol det vill säga en hög genomsnittlig alkoholkonsumtion eller en 

intensivkonsumtion av alkohol minst en gång per månad, rekommenderar Socialstyrelsen 

enligt de nationella riktlinjerna rådgivande samtal. Rådgivande samtal innebär en dialog 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patienter på mellan 10 till 30 minuter. Rådgivande 

samtal förutsätter att personalen har kunskap om alkohol och dess effekter på hälsan samt hur 

man bedömer om patienten har ett ohälsosamt förhållande till alkohol. Det rådgivande 

samtalet ska kunna anpassas till patientens hälsotillstånd, ålder, risknivå med mera. 

Rådgivande samtal kan behöva följas upp eller kompletteras med hjälpmedel och andra 

verktyg. Ett rådgivande samtal inkluderar oftast motiverande strategier för att på så vis få 

patienten att bli motiverad till att förändra sitt riskbruk av alkohol. Webb- och datorbaserad 

rådgivning lyfts också fram som ett bra alternativ till rådgivande samtal. De nationella 
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riktlinjerna gäller inte för personer med utvecklat alkoholberoende eller vid missbruk av 

alkohol då Socialstyrelsen har särskilda rekommendationer för missbruks- och beroendevård 

(Socialstyrelsen 2011). 

1.12.2 Region Skånes vårdprogram levnadsvanor 

Region Skåne tog år 2013 fram ”Vårdprogram levnadsvanor” som ett förtydligande av 

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder vad gäller riskbruk 

av alkohol, tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor. 

Vårdprogrammet är tänkt att utgöra vägledning vid stöd till patienter som vill förändra 

ohälsosamma levnadsvanor och riktar sig till all personal inom alla vårdnivåer som arbetar för 

Region Skåne. I linje med Socialstyrelsens nationella riktlinjer är Region Skånes 

rekommenderande metod ett rådgivande samtal mellan vårdgivare och patient vid ett riskbruk 

av alkohol. Webb- och datorbaserad rådgivning rekommenderas också som åtgärd. Patienten 

svarar då på egen hand på frågor om sina alkoholvanor, får direkt återkoppling om eventuella 

risker samt tips om strategier för att minska sitt drickande. Patienten bestämmer själv om 

denne vill diskutera utfallet med vårdpersonalen (Region Skåne 2013).  

I anslutning till implementeringen av Region Skånes ”Vårdprogram levnadsvanor” togs en 

webbaserad utbildning om vårdprogrammet för levnadsvanor fram. Utbildningen riktar sig till 

all hälso- och sjukvårdspersonal som har självständiga patientkontakter och där 

levnadsvanorna har betydelse för patientens hälsotillstånd. Syftet med webbutbildningen är att 

ge all personal inom skånsk hälso- och sjukvård kunskap om hur man arbetar systematiskt 

med personer som har ohälsosamma levnadsvanor och som vill och har ett behov av att 

förändra dessa (Region Skåne 2015). Enkäten som den här studien bygger på riktar sig till 

personal inom skånsk hälso- och sjukvård som under år 2015 har genomgått den webbaserade 

utbildningen om vårdprogrammet för levnadsvanor för vuxna.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka om det finns någon relation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalens inställning till alkohol samt deras intag av alkohol och hur personalen 

vid patientkontakt arbetar med alkoholbruk. 

Frågeställningarna som studien sökte svar på är följande: 

 Finns det något samband mellan hälso- och sjukvårdspersonalens egen 

alkoholkonsumtion och hur de vid patientkontakt arbetar med alkoholbruk? 

 Påverkar hälso- och sjukvårdspersonalens tilltro till sin kunskap om alkohol och dess 

effekter på hälsan, hur de arbetar med alkoholbruk vid patientkontakt? 

 Upplever hälso- och sjukvårdspersonalen att alkoholbruk är ett känsligt ämne att ta 

upp vid patientkontakt? 

 Vilken inställning har hälso- och sjukvårdspersonalen till värdet av att lyfta 

alkoholbruk med patienter i den kliniska vardagen? 
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3 Metod 
3.1 Studiedesign 

Som metod för den här studien valdes en kvantitativ enkätstudie. Insamling av den 

information som ligger till grund för studien genomfördes via en webbaserad enkät. Enkät 

(bilaga 1) och följebrev (bilaga 2) togs fram tillsammans med ansvarig tjänsteman för 

området hälsoinriktad hälso- och sjukvård i Region Skåne. En liten pilotstudie utfördes där 

enkäten testades på några individer. Mindre justeringar genomfördes innan färdigbearbetad 

enkät skickades till Region Skåne som stod för utformning av enkäten i programmet 

SiteVision 3. Följebrev med information om studien samt en länk till enkäten skickade 

Region Skåne ut via programmet SiteVision 3 till de utvalda respondenternas arbetsmejl 

2016-03-08. Två påminnelser skickades ut till de respondenter som inte besvarat enkäten, 

2016-03-16 samt 2016-03-21. Enkäten stängdes 2016-04-01.  

3.2 Etiska överväganden  
Deltagandet i enkäten var frivilligt. Respondenternas svar behandlades konfidentiellt och 

enbart relevant demografisk data som kön, ålder och yrkesgrupp inkluderades. Studien 

sammanställdes statistiskt med kodad data. Ingen av personerna som arbetat med enkäten vet 

vem som svarat vad och ett helt anonymt deltagande kunde därför garanteras.  

3.3 Urval 
Målgruppen för enkäten består av hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar för Region Skåne 

och som genomfört den webbaserade utbildningen om levnadsvanor under år 2015 med ett 

godkänt kunskapstest. Målgruppen för enkäten arbetar både inom offentlig och privat vård. 

Urvalet av vilka som skulle delta i studien gjordes tillsammans med ansvarig tjänsteman för 

området hälsoinriktad hälso- och sjukvård i Region Skåne. Totalt skickades enkäten ut till 518 

personer. Utbildningen startade sommaren 2014, de som gjort den webbaserade utbildningen 

om levnadsvanor tidigare än år 2015 prioriterades bort. Det hade förlöpt lång tid sedan de 

genomförde utbildningen och eftersom människor minns händelser som ligger långt tillbaka i 

tiden sämre, kan en konsekvens av detta vid enkätundersökningar annars bli överrapportering 

eller underrapportering av vissa faktorer (Hansagi och Allebeck 1994, s. 50). Även personal 

som påbörjat utbildningen men inte avslutat den gallrades bort.  

3.4 Svarsfrekvens och bortfall 
518 respondenter nåddes av enkäten, svarsfrekvensen blev 36 procent. Ingen bortfallsanalys 

genomfördes. 

3.5 Enkätutformning 

Enkäten (bilaga 1) med 34 frågor uppdelade i 6 delar utformades tillsammans med ansvarig 

tjänsteman för området hälsoinriktad hälso- och sjukvård i Region Skåne. Del 1 består av 4 

stycken bakgrundsfrågor rörande ålder, kön, yrkesgrupp och arbetsplats. Del 2 består av 10 

frågor rörande webbutbildningen om levnadsvanor, som samtliga respondenter genomfört 

under år 2015. Del 3 består av 3 frågor rörande tobak. Del 4 består av 3 frågor rörande fysisk 

aktivitet. Del 5 består av 3 frågor rörande hälsosamma matvanor.  Del 6 består av 10 frågor 

rörande alkohol. Det är främst del 6 i enkäten som den här studien fokuserar på. Fråga 1 till 3, 

fråga 28 till 30 samt fråga 32 till 34 i enkäten har använts i den här studien, resterande frågor 

låg enbart i Region Skånes intresse och var således inte relevanta för den här studien.  

Enkäten innehåller sakfrågor, attitydfrågor, åsiktsfrågor och rangordningsfrågor. De flesta 

frågorna innehåller fasta svarsalternativ av den anledningen att enkäten ska uppfattas lätt och 

inte tidsödande att besvara trots att den består av 34 frågor. Det finns endast en öppen fråga i 
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enkäten och denna används inte i den här studien. För att undvika interna bortfall var samtliga 

frågor obligatoriska att besvara för att komma vidare i enkäten förutom fråga 32 och 33. Fråga 

32 och 33 handlar om respondenternas egna alkoholvanor. Det finns som Japec et al. (1997, s. 

122) skriver en stark social värdering kring alkoholkonsumtion, frågor som rör 

alkoholkonsumtion upplevs därför av många individer som besvärliga att besvara. Därför 

gavs respondenterna friheten att besvara dessa frågor endast om de kände sig bekväma med 

detta, vilket respondenterna upplystes om i introduktionen som medföljde enkäten. För att 

undvika bortfall på grund av de känsliga frågorna om alkoholkonsumtion, placerades dessa 

frågor i slutet av enkäten.  

3.6 Dataanalys 

Enkäten stängdes för respondenterna 2016-04-01. Region Skåne tillhandahöll all data i form 

av två excelfiler. I excelfilerna kunde avläsas respondenternas samtliga svar på enkäten. All 

data som erhölls var avidentifierad, varje respondent kunde följas med en kod. I data kunde 

varje enskild respondents svar följas fråga för fråga. Data bearbetades sedan i Excel 2016 för 

att kunna analyseras i IBM SPSS Statistics 23 (SPSS). Bearbetad data analyserades i SPSS 

genom Chi2-analys. Chi2-analys är en lämplig analysmetod vid större kvantitativa 

undersökningar, där omfattningen av samband mellan olika variabler vill undersökas. Med 

hjälp av Chi2-analys kan p-värde beräknas och på så vis kan det utläsas ifall resultaten är 

statistiskt signifikanta (Björk 2010, ss. 236-242).  

För att kunna analysera fråga 32 och 33 från enkäten i SPSS gjordes en individuell 

bedömning av respondenternas alkoholkonsumtion i Excel, där respondenterna utifrån 

riskbruksgränsen delades upp i två grupper, som låg- eller högkonsumenter av alkohol. 

Exempelvis klassades alla respondenter som inte drack alkohol som lågkonsumenter. Drack 

respondenterna alkohol 3-4 gånger om året klassades de som lågkonsumenter. Drack de 

alkohol en gång per månad men färre än 4 standardglas per tillfälle klassades de som 

lågkonsumenter. Alla respondenter som svarade att de drack mer än 4 standardglas alkohol 

per tillfälle klassades som högkonsumenter. Även de respondenter om angav att de drack mer 

än 9 standardglas alkohol per vecka klassades som högkonsumenter. 

För att ta reda på om hälso- och sjukvårdspersonalens egen alkoholkonsumtion påverkar hur 

de arbetar med alkoholbruk vid patientkontakt, analyserades fråga 29, 32 och 33 från enkäten 

i SPSS genom Chi2-analys. För att ta reda på om hälso- och sjukvårdspersonalens tilltro till 

sin kunskap om alkohol och dess effekter på hälsan påverkar hur de arbetar med alkoholbruk 

vid patientkontakt, analyserades fråga 29 och 30 från enkäten i SPSS genom Chi2-analys. För 

att ta reda om hälso- och sjukvårdspersonalen upplever att alkoholbruk är ett känsligt ämne att 

ta upp vid patientkontakt, analyserades fråga 28 samt delar av fråga 29 från enkäten i Excel. 

För att ta reda på vilken inställning hälso- och sjukvårdspersonalen har till värdet av att lyfta 

alkoholbruk med patienter i den kliniska vardagen, analyserades fråga 34 från enkäten i Excel.  
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4 Resultat 
4.1 Demografiska resultat 
Svarsfrekvensen för enkäten blev 36 procent, således deltog 184 personer i studien. 334 av 

518 tillfrågade personer valde att inte delta i studien, vilket ger ett bortfall på 64 procent. 

Könsfördelningen bland respondenterna (fråga 2) kan ses i figur 4. 12 procent (n = 22) av 

deltagarna i enkätundersökningen var män och 88 procent (n = 162) var kvinnor.  

 
Figur 4: Könsfördelningen bland studiens deltagare (fråga 2). 

Åldersfördelning bland respondenterna (fråga 3) kan ses i figur 5. Flest deltagare tillhörde 

ålderskategorin 46 till 55 år, det vill säga 34 procent (n = 62). 26 procent (n = 47) av 

respondenterna tillhörde ålderskategorin 36 till 45 år och 20 procent (n = 37) tillhörde 

kategorin 56 till 65 år. 15 procent (n = 27) av deltagarna var mellan 26 och 35 år. Endast 5 

procent (n = 10) av respondenterna tillhörde åldersgruppen 19 till 25 år och enbart 1 procent 

(n = 1) tillhörde åldersgruppen över 65 år.  

 
Figur 5: Åldersfördelningen bland studiens deltagare (fråga 3). 
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Yrkeskategorierna bland respondenterna (fråga 1) kan ses i figur 6. Av de 184 respondenterna 

var 50 procent (n = 92) sjuksköterskor/distriktsköterskor, 13 procent (n = 23) undersköterskor, 

13 procent (n = 23) fysioterapeuter/sjukgymnaster, 5 procent (n = 10) läkare, 5 procent (n = 

10) kuratorer, 3 procent (n = 6) arbetsterapeuter och 2 procent (n = 4) dietister. 9 procent (n = 

16) tillhörde yrkeskategorin annat. Inga psykologer deltog i enkäten och yrkeskategorin 

psykologer exkluderades därför från figur 6. 

 
Figur 6: Representerade yrkeskategorier bland studiens deltagare (fråga 1).  

4.2 Alkoholkonsumtion och att arbeta med alkoholbruk vid patientkontakt  
Det finns ingen signifikant relation mellan hälso- och sjukvårdspersonalens  

alkoholkonsumtion (fråga 32 och 33) och personalens sätt att arbeta hälsofrämjande med 

alkoholbruk vid patientkontakt (fråga 29), vilket kan ses i tabell 1. I fall hälso- och 

sjukvårdspersonalen konsumerar liten eller stor mängd alkohol påverkar följaktligen inte att 

personalen undviker att ta upp frågan om patienters alkoholvanor i praktiken.  

Tabell 1: En beskrivning av relationen mellan hälso- och sjukvårdspersonalens alkoholkonsumtion (fråga 32 

och 33) och hur deras alkoholkonsumtion påverkar personalens arbete med alkoholbruk i praktiken (fråga 29). 

Vad får hälso- och sjukvårdspersonalen att 
undvika att ta upp frågan om patienters 
alkoholvanor 

Låg 
alkoholkonsumtion 

Hög 
alkoholkonsumtion 

P-värde 

Tidsbrist (n = 152) 90,8 % (n = 138) 9,2 % (n = 14) 0,171 

Prioritering (n = 157) 89,2 % (n = 140) 10,8 % (n = 17) 0,756 

Känsligt ämne (n = 153) 90,2 % (n = 138) 9,8 % (n = 15) 0,435 

Saknar kunskap (n = 168) 90,5 % (n = 152) 9,5 % (n =16) 0,092 

Undviker inte att ta upp frågan (n = 78) 87,2 % (n = 68) 12,8 % (n = 10) 0,387 
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4.3 Upplevd kunskap om alkohol och att arbeta med alkoholbruk vid 

patientkontakt  
Det finns ingen signifikant relation mellan hälso- och sjukvårdspersonalens upplevda kunskap 

om alkohol, vad gäller att kunna erbjuda patienter med alkoholriskbruk rätt stöd (fråga 30) 

och personalens sätt att arbeta med alkoholbruk vid patientkontakt (fråga 29), vilket kan ses i 

tabell 2. Likväl har studien påvisat en signifikant relation, som belyser att hälso- och 

sjukvårdspersonal som upplever att de har otillräcklig kunskap om alkohol, i större 

utsträckning undviker att ta upp alkoholbruk med patienter i den kliniska vardagen. 

Tabell 2: En beskrivning av relationen mellan hälso- och sjukvårdspersonalens upplevda kunskap om alkohol, 

vad gäller att kunna erbjuda patienter med alkoholriskbruk rätt stöd (fråga 30) och hur detta i praktiken 

påverkar hur personalen arbetar med alkoholbruk vid patientkontakt (fråga 29). 

Vad får hälso- och 
sjukvårdspersonalen att undvika 
att ta upp frågan om patienters 
alkoholvanor 

Tillräckligt med 
kunskap  

Otillräcklig 
kunskap 

Ingen 
uppfattning 

P-värde 

Tidsbrist (n = 28) 67,9 % (n = 19) 17,9 % (n = 5) 14,3 % (n = 4) 0,363 

Prioritering (n = 24) 62,5 % (n = 15) 20,8 % (n = 5) 16,7 % (n = 4) 0,686 

Känsligt ämne (n = 27) 40,7 % (n = 11) 33,3 % (n = 9) 25,9 % (n = 7) 0,110 

Saknar kunskap (n = 12) 8,3 % (n = 1) 83,3 % (n = 10) 8,3 % (n = 1) 0,000 

Undviker inte att ta upp frågan 
(n = 103) 

64,1 % (n = 66) 15,5 % (n = 16) 20,4 % (n = 21) 0,062 

 

4.4 Upplevelse av känsligheten att ta upp alkoholbruk vid patientkontakt 
De 184 respondenternas syn på huruvida alkoholvanor är en känslig fråga att ta upp vid 

patientkontakt (fråga 28) kan ses i figur 7. 35 procent (n = 64) av de som besvarade enkäten 

upplever att alkoholvanor är en känslig fråga att ta upp vid patientkontakt. 51 procent (n = 94) 

av respondenterna tycker inte att alkoholvanor är en känslig fråga att ta upp vid 

patientkontakt. 14 procent (n = 26) av deltagarna svarade att de inte hade någon uppfattning 

huruvida alkoholbruk är ett känsligt ämne att ta upp vid patientkontakt. 12 procent av 

tillfrågad hälso- och sjukvårdspersonal undviker att ta upp frågan om patienters alkoholvanor 

vid patientkontakt, eftersom de upplever att alkohol är ett känsligt ämne att samtala med 

patienter om (fråga 29). 

 
Figur 7: Studiedeltagarnas syn på huruvida alkoholvanor är ett känsligt ämne att ta upp med patienter i 

praktiken (fråga 28). 
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4.5 Inställning till vikten av att lyfta alkoholbruk i den kliniska vardagen 
Tillfrågad hälso- och sjukvårdspersonals inställning till vikten av att lyfta frågan om 

alkoholbruk vid patientkontakt (fråga 34) kan ses i figur 8. 39 procent (n = 72) av 

respondenterna tycker att det är viktigt att lyfta frågan om alkoholbruk i praktiken, följt av 27 

procent (n = 50) som tycker att det är ganska viktigt. 16 procent (n = 30) av tillfrågad hälso- 

och sjukvårdspersonal tycker att det är mindre viktigt att lyfta frågan om alkoholbruk vid 

patientkontakt, följt av 17 procent (n = 32) som tycker att alkoholbruk är en relativt oviktig 

fråga att behandla med patienter. 

 
Figur 8: Hälso- och sjukvårdspersonalens inställning till betydelsen av att lyfta alkoholbruk med patienter i den 

kliniska vardagen (fråga 34). 
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5 Diskussion  
5.1 Studiens begränsningar 

5.1.1 Metodval 

Svarsfrekvensen blir som Trost (2012, ss. 143-144) framhäver ofta lägre vid webbenkäter än 

vid postala enkäter, då ett mejl lättare försvinner bland andra mejl i inkorgen och påminnelser 

upplevs lättare som tjatiga när de skickas ut via e-post. Tidsbrist, ovilja att delta, brist på 

motivation, olämplig tidpunkt, brist på kunskap, låg prioritering och språksvårigheter är 

exempel på faktorer som kan bidra till bortfall vid en enkätundersökning (Japec et al. 1997, 

ss. 25-29). Medarbetare kan även dra sig för att ha negativa åsikter och kritisera sin 

arbetsgivare, vilket kan göra att de hellre står över att delta vid sådana undersökningar 

(Hansagi & Allebeck 1994, ss. 81-82). Dessa faktorer kan såldes ha resulterat i att 

svarsfrekvensen för studien endast blev 36 procent vilket ger ett bortfall på 64 procent. 

Bortfall vid en undersökning innebär alltid som Japec et al. (1997, ss. 25-29) påpekar, en 

försämrad kvalité då uteblivna respondenter bidrar till ett skevt resultat, där man systematiskt 

underskattar eller överskattar olika variabler. Högt bortfall vid en undersökning ökar 

tendensen för att studier får ett snedvridet resultat (Hansagi & Allebeck 1994, ss. 81-82). 

Därför kan den här studiens resultat i hög grad ifrågasättas, då bortfallet var omfattande. 

Några mejl har inkommit till ansvarig tjänsteman för området hälsoinriktad hälso- och 

sjukvård i Region Skåne, där personal som nåtts av enkäten uttryckt sitt missnöje med 

enkäten, då särskilt mot de enkätfrågor som berör alkohol. På frågorna som då ställdes 

märktes det tydligt att de som hört av sig och uttryckt sitt missnöje med enkäten inte läst 

följebrevet som medföljde enkäten. I följebrevet framgår det tydligt att deltagandet är 

anonymt och att frågorna rörande alkohol inte ligger i Region Skånes intresse, utan enbart i 

den här studiens intresse. Det finns som Japec et al.  (1997, s. 122) påpekar en stark social 

värdering kring alkoholkonsumtion och frågor som rör alkohol kan därför upplevas som svåra 

och besvärliga att besvara. Vissa frågor kan väcka negativa känslor hos respondenten, då de 

upplevs som ett hot mot individens integritet. Människor vill både medvetet och omedvetet 

framställa sig själva i god dager. Därför kan vi människor dra oss för att medge icke socialt 

accepterade vanor, attityder, motiv och liknande. Känsliga frågor bör ställas på ett så varsamt 

vis som möjligt, för att respondenten ska vilja besvara frågan och ge pålitliga upplysningar. 

Alkoholkonsumtion är ett ämne som brukar räknas som särskilt känsligt ämne att fråga 

individer om (Hansagi & Allebeck 1994, ss. 50-52). Det finns stora svårigheter med att 

kontrollera värdet hos självrapporterad alkoholkonsumtion (ibid. s. 84) och tillförlitligheten 

av den egenrapporterade alkoholkonsumtionen hos respondenterna kan därför ifrågasättas. Att 

enkäten innehöll ett större avsnitt med frågor rörande alkohol och att individer av den 

anledningen inte besvarade enkäten, kan vara en förklaring till det höga bortfallet i den här 

studien. Av de 184 respondenter som besvarat enkäten, kan det dock tillägas att enbart en 

person undvek att besvara fråga 32 och 33 i enkäten som rör individens egen 

alkoholkonsumtion, trots att denna fråga var helt frivillig att besvara. Vilket respondenterna 

även upplystes om i introduktionen till enkäten. 

Trots att välformulerade frågor och ansenlig forskningsetik använts, för att öka sannolikheten 

för att individer skulle vilja delta i studien (Hansagi & Allebeck 1994, s. 86) blev bortfallet 

ändå omfattande och studiens resultat blev därmed mindre tillförlitligt.  
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5.1.2 Bristande analys av resultat 

Analysen av studiens resultat är i viss mån bristfällig. Frågeställningen huruvida hälso- och 

sjukvårdspersonalen upplever att alkoholbruk är ett känsligt ämne att ta upp vid 

patientkontakt samt frågeställningen om deras inställning till värdet av att lyfta alkoholbruk 

med patienter i den kliniska vardagen, hade behövts analyseras djupare. Dessa resultat 

presenteras enbart i procent då brist på kunskap om lämplig analysmetod saknades hos 

författaren. Därför kan tillförlitligheten hos dessa resultat i hög grad ifrågasättas, då en 

djupare analys krävs för att fastställa om resultaten är statistiskt signifikanta.  

Anledningen till att de demografiska resultaten av studien som kön, ålder och yrkeskategorier 

inte använts i analysen av resultaten, beror på att Region Skåne inte kunde tillhandahålla 

information om de delar av hälso- och sjukvårdspersonalen som nåtts av enkäten men inte 

besvarat den, det vill säga om bortfallet. Därför kunde heller ingen bortfallsanalys 

genomföras. Region Skåne kunde inte heller tillhandahålla information om vilka delar av 

regionens hälso- och sjukvårdspersonal som borde ha gått den webbaserade utbildningen om 

levnadsvanor. Således kunde heller ingen analys genomföras för att undersöka om urvalet till 

enkäten var representativt för Region Skånes hälso- och sjukvårdspersonal i stort. Det hade 

varit intressant att ställa de demografiska faktorerna kön, ålder och yrkeskategorier i relation 

till studiens frågeställningar, för att på så vis få en grundligare analys av studiens resultat. Då 

detta inte var möjligt, bidrar den bristande analysen av resultaten till att minska 

tillförlitligheten till studiens resultat.  

I den här studien finns en mängd olika yrkeskategorier representerade. Studiedeltagarnas  

yrkestitel, arbetsplats, utbildning och erfarenheter kan i stor utsträckning påverka deras syn på 

alkoholbruk och det hälsofrämjande arbetet kring alkoholriskbruk. Till dessa faktorer har 

ingen hänsyn tagits, verken då studien utformats eller dess resultat analyserats. Dessa faktorer 

hade varit ytterst viktiga att ta i beaktning då utelämnandet av dessa kan ha bidragit till att ge 

studien ett skevt resultat.  

5.2 Hälso- och sjukvårdspersonalens alkoholkonsumtion påverkar inte det 

hälsofrämjande arbetet beträffande alkoholbruk 
Den här studien fann inget stöd, för en signifikant relation mellan i vilken utsträckning hälso- 

och sjukvårdspersonalen var låg- eller högkonsumenter av alkohol (fråga 32 och 33) och 

personalens sätt att arbeta hälsofrämjande med alkoholbruk vid patientkontakt (fråga 29). 

Således kunde studien inte visa att hälso- och sjukvårdspersonalen undviker att ta upp frågan 

om alkoholvanor med patienter i olika omfattning, beroende på den egna 

alkoholkonsumtionen. Få studier har gjorts i världen som undersökt relationen mellan hälso- 

och sjukvårdspersonalens alkoholkonsumtion och hur de i praktiken arbetar med alkoholbruk. 

År 2008 gjordes det dock i Sverige en omfattande undersökning av Statens Folkhälsoinstitut 

(2009) där svenska läkares, sjuksköterskors och barnmorskors alkoholkonsumtion och dess 

påverkan på deras hälsofrämjande arbete kring alkohol kartlades. Inte heller denna studie kom 

fram till att det fanns något stöd för att hälso- och sjukvårdspersonalens egen 

alkoholkonsumtion påverkar deras arbetsmetoder kring riskbruk av alkohol (Statens 

folkhälsoinstitut 2009). I en annan svensk studie undersöktes svenska sjuksköterskor och 

allmänläkare. Här påvisades en signifikant relation mellan allmänläkare som konsumerade 

större mängder alkohol och det faktum att de oftare tog upp alkoholbruk med sina patienter, 

vilket går emot tidigare studier där ingen signifikant relation påvisats. Dock är det ett antal år 

sedan den här studien genomfördes så frågan är om dess resultat är relevanta idag (Geirsson, 

Bendtsen & Spak 2005). 
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5.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens tilltro till sin kunskap om alkohol och 

det hälsofrämjande arbetet kring alkoholbruk 
I den här studien kunde inget stöd ses för en generell signifikant relation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalens sätt att arbeta med alkoholbruk i praktiken (fråga 29) och personalens 

upplevda kunskap om alkohol, vad gäller att kunna erbjuda patienter med alkoholriskbruk rätt 

stöd (fråga 30). Likväl har en signifikant relation kunnat påvisas som belyser att hälso- och 

sjukvårdspersonal som upplever att de har otillräcklig kunskap om alkohol, i större 

utsträckning undviker att ta upp alkoholbruk med patienter i den kliniska vardagen. 

Tillförlitligheten till detta signifikanta resultat kan i viss mån ifrågasättas, då enbart 12 av 184 

respondenter ligger till grund för den signifikanta relationen. Däremot har tidigare studier 

kommit fram till liknande resultat, bland annat en undersökning som genomfördes av Statens 

Folkhälsoinstitut (2009). Där undersöktes svenska läkare, sjuksköterskor och barnmorskor, 

majoriteten av dessa ansåg sig sakna kunskap om att kunna ge rådgivning till patienter med 

ett alkoholriskbruk. Ett starkt samband sågs mellan hur mycket utbildning hälso- och 

sjukvårdspersonalen hade fått om alkohol och hur ofta de tog upp frågan om alkoholbruk i 

praktiken (Statens folkhälsoinstitut 2009). Även en annan svensk studie har påvisat ett 

liknande resultat. Ju längre tid som hälso- och sjukvårdspersonal varit yrkesverksamma, desto 

troligare var det att de var positivt inställda till att i praktiken arbeta hälsofrämjande med 

alkoholbruk. Samma samband sågs för tobak, ohälsosamma matvanor och fysisk aktivitet 

(Weinehall et al. 2014). En tidigare europeisk studie fann resultat för att de allmänläkare som 

fått vidareutbildning avseende alkohol, upptäckte fler patienter som riskbrukade alkohol, än 

de allmänläkare som saknade fortbildning inom alkoholriskbruk (Anderson et. al. 2014). I en 

tidigare brittisk studie där brittiska allmänläkare undersöktes, uppgav 57 procent av de 

tillfrågade brittiska läkarna att de saknade kunskap om hur de ger rådgivning till patienter 

med alkoholriskbruk. Allmänläkarna i den här studien, visade sig vara mer benägna att lyfta 

alkoholvanor i den kliniska vardagen, när de upplevde att de hade tillräckligt med kunskap 

om alkohol, samt när de kände sig säkra och betrodda i sin roll att kunna förändra patienters 

ohälsosamma alkoholvanor (Wilson et al. 2011). Då tidigare studier sett samma signifikanta 

resultat (Anderson et. al. 2014; Statens Folkhälsoinstitut 2009; Weinehall et al. 2014; Wilson 

et al. 2011) som belysts i denna studie, bör tillförlitligheten hos resultatet inte i lika stor 

utsträckning ifrågasättas. Hälso- och sjukvårdspersonalens upplevda brist på kunskap om 

alkohol, är förenat med att personalen i mindre utsträckning tar upp alkoholbruk med sina 

patienter i den kliniska vardagen. 

5.4 Att lyfta frågan om alkoholbruk i praktiken 
Resultat från den här studien visar att 35 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen upplever 

att alkoholvanor är en känslig fråga att ta upp med patienter i praktiken (fråga 28). 12 procent 

av studiedeltagarna undviker dessutom att ta upp frågan om patienters alkoholvanor vid 

patientkontakt, eftersom de upplever att alkohol är ett känsligt ämne att tala med patienter om 

(fråga 29). Resultat från en tidigare svensk studie, visar att det är vanligt att läkare och 

sjuksköterskor väljer att inte ta upp alkoholvanor med patienter, trots att de tror att patientens 

symtom kan bero på alkoholkonsumtion. Det var bara varannan sjuksköterska och sju av tio 

läkare som uppgav att de alltid tar upp alkoholvanor med patienter när de tror att patientens 

symtom kan vara alkoholrelaterade (Statens folkhälsoinstitut 2009). 

I en tidigare svensk studie som genomfördes år 2010, har delar av den svenska befolkningen 

mellan 18 och 64 år undersökts, för att ta reda på deras attityd till och uppfattning om när 

patienters alkoholkonsumtion bör lyftas av hälso- och sjukvårdspersonalen. Faktum är att en 

tredjedel av de undersökta respondenterna i studien, tyckte att hälso- och sjukvårdspersonalen 

alltid bör lyfta frågan om alkoholbruk med patienter vid vårdkontakt. Ungefär hälften av de 

tillfrågade höll till viss del med om personalen rutinmässigt bör lyfta patienters alkoholbruk. 
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Viktigt att belysa är att samma studie även visade att stödet för rutinmässig kontroll av 

alkoholbruk vid vårdkontakt, hade ett mindre stöd hos de som angav att de konsumerade 

större mängder alkohol. En tredjedel av studiens deltagare angav att de var riskbrukare av 

alkohol, attityderna var hos denna grupp mer negativa mot hälsofrämjande arbete rörande 

alkohol, än hos de respondenter som uppgav att de drack mindre mängder alkohol. Studien 

fann dock inget direkt stöd hos den svenska befolkningen för att alkoholbruk är patienters 

egen ensak och att det därför inte bör lyftas av hälso- och sjukvårdspersonalen. Här finns 

belägg för att det bland den svenska befolkningen finns ett starkt stöd, för att hälso- och 

sjukvårdspersonalen rutinmässigt borde arbeta med att klarlägga patienters alkoholvanor, trots 

att personalen upplever att alkoholbruk är ett känsligt ämne att tala med patienter om (Nilsen 

et al. 2012).  

5.5 Vikten av att lyfta alkoholbruk i den kliniska vardagen  
Resultat från den här studien visar att 39 procent av hälso- och sjukvårdspersonalen tycker att 

det är viktigt att lyfta frågan om alkoholbruk med patienter i praktiken, följt av 33 procent 

som finner det mer eller mindre oviktigt (fråga 34). En tidigare svensk studie fann att 79 

procent av de tillfrågade läkarna tyckte att det var mycket viktigt att identifiera 

alkoholriskbruk hos patienterna och vid behov erbjuda dem råd för att minska 

alkoholkonsumtionen, följt av 80 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna. 18 procent av 

allmänläkarna och 17 procent av sjuksköterskorna tyckte att det var viktigt att identifiera 

alkoholriskbruk hos patienterna och vid behov erbjuda dem råd för att minska 

alkoholkonsumtionen. Trots att nästan alla allmänläkare och sjuksköterskor fann det mycket 

viktigt eller viktigt att identifiera alkoholriskbruk hos patienterna, var det enbart hälften av 

läkarna och 28 procent av sjuksköterskorna som vanligtvis diskuterade alkoholbruk med sina 

patienter. Både sjuksköterskorna och läkarna svarade att de i mindre utsträckning tog upp 

alkoholbruk med sina patienter sett till i den omfattning de tog upp rökning, vikt och fysisk 

aktivitet med sina patienter (Holmqvist et al. 2008). Ytterliggare en svensk studie fann att 

svenska läkare och sjuksköterskor mindre ofta tar upp frågan om alkoholbruk med sina 

patienter jämfört med i den utsträckning de talar med sina patienter om rökning, fysisk 

aktivitet och vikt. Samma studie fann att sjuksköterskor ställer frågor om alkoholvanor till 

sina patienter i betydligt större utsträckning än vad läkare gör. Barnmorskorna var den 

undersöka yrkesgrupp som i störst utsträckning frågade sina patienter om alkoholvanor, åtta 

av tio barnmorskor angav att de oftast eller alltid diskuterade alkoholbruk med sina patienter 

(Statens folkhälsoinstitut 2009).  

Tidigare forskning  belyser att de finns omfattande hinder som står i vägen för att hälso- och 

sjukvårdspersonalen mer aktivt ska arbeta med att identifiera patienters riskbruk av alkohol. 

De hinder som lyfts fram är främst tidsbrist, otillräcklig kunskap och färdigheter vad gäller att 

känna igen och bemöta ett eventuellt riskbruk av alkohol, samt den negativa relation som kan 

uppstå till patienten då alkoholbruk diskuteras under ett patientmöte (Nilsen et al. 2012). 

Kanske påverkar dessa faktorer hälso- och sjukvårdspersonalens inställning till vikten av att 

lyfta alkoholbruk med patienter i den kliniska vardagen. Kanske påverkas personalens 

inställning till alkoholbruk av faktorer som det inte tas någon hänsyn till i den här studien, 

som utbildning, erfarenheter, yrkestitel och arbetsplats. Följande gör att detta resultat i hög 

grad kan ifrågasättas. 
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5.6 Slutsatser 
Enligt denna studies resultat, ses ingen signifikant relation mellan hälso- och 

sjukvårdspersonalens egen alkoholkonsumtion och det hälsofrämjande arbetet med 

alkoholbruk i praktiken. En signifikant relation har påvisats, som belyser att hälso- och 

sjukvårdspersonal som upplever att de har otillräckligt med kunskap om alkohol, i större 

utsträckning undviker att ta upp alkoholvanor med patienter i den kliniska vardagen. Cirka en 

tredjedel av hälso- och sjukvårdspersonalen, angav att de upplever att alkohol är ett känsligt 

ämne att tala med patienter om. Lite mer än en tiondel av personalen angav att det enbart för 

att de finner att alkohol är ett känsligt ämne att prata med patienter om, undviker att föra 

alkoholvanor på tal. Lite mer än en tredjedel av hälso- och sjukvårdspersonalen, tycker att det 

är viktigt att lyfta frågan om alkoholbruk med patienter i praktiken, följt av en tredjedel som 

fann det mer eller mindre oviktigt. Resultaten från denna studie visar att det i Region Skåne 

finns mycket arbete kvar att utöva, för att förbättra personalens kompetens, vana och säkerhet 

i att arbeta hälsofrämjande med alkoholriskbruk. Vidare forskning behövs för att kartlägga om 

ett liknande behov finns nationellt och globalt. 
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga 1 

Enkätfrågor 

Bakgrundsfrågor 

1. Vilken yrkesgrupp tillhör du?  

☐ Sjuksköterska/distriktssköterska  

☐ Undersköterska 

☐ Läkare  

☐ Dietist  

☐ Arbetsterapeut  

☐ Fysioterapeut/sjukgymnast 

☐ Psykolog  

☐ Kurator 

☐ Annat 

 

2. Är du…? 

☐ Man  

☐ Kvinna 

 

3. Hur gammal är du?  

☐ 19-25 år 

☐ 26-35 år 

☐ 36-45 år 

☐ 46-55 år 

☐ 56-65 år 

☐ > 65 år 

 

4. Inom vilket område arbetar du? 

☐ På vårdcentral 

☐ På barnmorskemottagning 

☐ På mottagning på sjukhus 

☐ På avdelning på sjukhus 

☐ På mottagning inom psykiatrin 

☐ På avdelning inom psykiatrin 

☐ Annat (om annat ange fritext) 
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Frågor rörande webbutbildning om levnadsvanor 

5. Hur blev du informerad om att det finns en webbutbildning om vårdprogrammet för 
levnadsvanor? 

☐ Blev informerad på arbetsplatsträff av min chef 

☐ Blev informerad via mail av min chef 

☐ Fick skriftlig information i fikarum eller liknande 

☐ Fick muntlig information i fikarum eller liknande 

☐ Bad själv om att få genomföra utbildningen 

☐ Annat (om annat ange fritext) 

 

6. Har du lagt in studieledig i HR-fönstret när du genomgått utbildningen om 
levnadsvanor? 

☐ Ja det har jag gjort 

☐ Nej jag har genomfört utbildningen på arbetstid 

☐ Nej jag har genomfört utbildningen på min fritid 

 

7. Hur värdesätter du den webbaserade utbildningen om levnadsvanor? 

☐ Viktigare än annan utbildning  

☐ Lika viktigt som annan utbildning  

☐ Mindre viktigt än annan utbildning  

☐ Inte viktigt alls 

 

8. Hur värdesätter du generellt webbaserade utbildningar? 

☐ Viktigare än annan utbildning  

☐ Lika viktigt som annan utbildning  

☐ Mindre viktigt än annan utbildning  

☐ Inte viktigt alls 

 

9. I hur hög grad anser du att utbildningen om levnadsvanor lämpar sig som 
webbaserad utbildning? 

1 Mycket liten grad  

2  

3  

4  

5 Mycket stor grad 
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10. Hur upplevde du tidsomfattningen utav utbildningen? 

☐ För kort 

☐ Lagom omfattande  

☐ För lång 

 

11. Hur upplevde du innehållet i utbildningen? 

1 För allmänt    

2  

3  

4  

5  För avancerat 

 

12. Hur upplever du pedagogiken i utbildningen? 

1 Dålig  

2  

3  

4  

5 Bra 

 

13. I vilken utsträckning bidrog utbildningen till att ge dig kunskap som du praktiskt 
kan använda i din kliniska vardag vid patientmöten? 

1 I liten utsträckning 

2  

3  

4  

5 I stor utsträckning 

 

14. Är det något du vill passa på att framföra för att förbättra utbildningen om 
vårdprogrammet för levnadsvanor? 

Rader där eget svar kan formuleras.  
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Frågor rörande levnadsvanan tobak 

15. I vilken grad bidrog utbildningen till att ge dig förbättrad kunskap om 
levnadsvanan tobak? 

1 Mycket liten grad  

2  

3  

4  

5 Mycket stor grad 

 

16. Har din inställning till tobakens betydelse för dina patienters hälsotillstånd 
förändrats efter genomförd utbildning? 

☐ Jag tar frågan om tobak på större allvar efter genomförd utbildning 

☐ Jag tar frågan om tobak på mindre allvar efter genomförd utbildning 

☐ Min inställning till tobak är oförändrad efter genomförd utbildning 

 

17. I vilken grad har utbildningen underlättat ditt arbete med att identifiera tobaksbruk 
hos patienter? 

1 Mycket liten grad  

2  

3  

4  

5 Mycket stor grad 

 

Frågor rörande levnadsvanan fysisk aktivitet 

18. I vilken grad bidrog utbildningen till att ge dig förbättrad kunskap om 
levnadsvanan fysisk aktivitet? 

1 Mycket liten grad  

2  

3  

4  

5 Mycket stor grad 
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19. Har din inställning till fysisk aktivitets betydelse för dina patienters hälsotillstånd 

förändrats efter genomförd utbildning? 

☐ Jag tar frågan om fysisk aktivitet på större allvar efter genomförd utbildning 

☐ Jag tar frågan om fysisk aktivitet på mindre allvar efter genomförd utbildning 

☐ Min inställning till fysisk aktivitet är oförändrad efter genomförd utbildning 

 

20. I vilken grad har utbildningen underlättat ditt arbete med att identifiera fysisk 
inaktivitet hos patienter? 

1 Mycket liten grad  

2  

3  

4  

5 Mycket stor grad 

 

Frågor rörande levnadsvanan hälsosamma matvanor 

21. I vilken grad bidrog utbildningen till att ge dig förbättrad kunskap om 
levnadsvanan hälsosamma matvanor? 

1 Mycket liten grad  

2  

3  

4  

5 Mycket stor grad 

 

22. Har din inställning till hälsosamma matvanors betydelse för dina patienters 
hälsotillstånd förändrats efter genomförd utbildning? 

☐ Jag tar frågan om hälsosamma matvanor på större allvar efter genomförd 

utbildning 

☐ Jag tar frågan om hälsosamma matvanor på mindre allvar efter genomförd 

utbildning 

☐ Min inställning till hälsosamma matvanor är oförändrad efter genomförd utbildning 
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23. I vilken grad har utbildningen underlättat ditt arbete med att identifiera 
ohälsosamma matvanor hos patienter? 

1 Mycket liten grad  

2  

3  

4  

5 Mycket stor grad 

 

Frågor rörande levnadsvanan alkohol 

24. I vilken grad bidrog utbildningen till att ge dig förbättrad kunskap om 
levnadsvanan alkohol? 

1 Mycket liten grad  

2  

3  

4  

5 Mycket stor grad 

 

25. Har din inställning till alkoholens betydelse för dina patienters hälsotillstånd 
förändrats efter genomförd utbildning? 

☐ Jag tar frågan om alkohol på större allvar efter genomförd utbildning 

☐ Jag tar frågan om alkohol på mindre allvar efter genomförd utbildning 

☐ Min inställning till alkohol är oförändrad efter genomförd utbildning 

 

26. I vilken grad har utbildningen underlättat ditt arbete med att identifiera riskbruk av 
alkohol hos patienter? 

1 Mycket liten grad  

2  

3  

4  

5 Mycket stor grad 
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27. Har du i större utsträckning erbjudit rådgivande samtal till patienter som visat sig 
ha ett riskbruk av alkohol efter genomförd utbildning? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ I samma utsträckning som före utbildningen 

☐ Har aldrig erbjudit rådgivande samtal till patient med riskbruk av alkohol  

 

28. Upplever du att alkoholvanor är en känslig fråga att ta upp vid patientkontakt? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Ingen uppfattning 

 

29. Vad får dig att undvika att ta upp frågan om patienters alkoholvanor? 

☐ Tidsbrist 

☐ Prioritering, det finns viktigare frågor att ta upp 

☐ Jag upplever det som ett känsligt ämne att prata om  

☐ Jag saknar kunskap om hur frågan tas upp på bästa sätt 

☐ Jag undviker inte att ta upp frågan 

☐ Annat (om annat ange fritext) 

(Det ska vara möjligt att fylla i flera alternativ) 

 

30. Upplever du att du har tillräckligt med kunskap om alkohol och dess effekter på 
hälsan för att kunna erbjuda patienter rätt information om alkohol? 

☐ Ja 

☐ Nej 

☐ Ingen uppfattning 

 

31. Har du efter genomgången utbildning i större utsträckning än tidigare reflekterat 
över ditt eget förhållande till alkohol? 

☐ Ja 

☐ Nej 
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32. Hur ofta dricker du alkohol? Välj det påstående som passar bäst in på din egen 
alkoholkonsumtion. 

☐ Dagligen 

☐ 2-3 gånger i veckan 

☐ 1 gång i veckan 

☐ 2-3 gånger i månaden 

☐ 1 gång i månaden 

☐ 3-4 gånger om året 

☐ Aldrig 

 

33. Hur mycket alkohol dricker du vanligen per tillfälle? Välj det påstående som 
passar bäst in på din egen alkoholkonsumtion. 

Ett standardglas alkohol motsvarar cirka 33 cl starköl, 12-15 cl vin eller 4 cl sprit. 

☐ Mer än 10 standardglas 

☐ Mer än 5 standardglas 

☐ 5 standardglas 

☐ 4 standardglas 

☐ 3 standardglas 

☐ 2 standardglas 

☐ 1 standardglas 

☐ Jag dricker inte alkohol 

 

34. Rangordna levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och hälsosamma 
matvanor efter hur viktigt du tycker det är att ta upp dessa levnadsvanor med dina 
patienter. 

☐ 1 (viktigaste levnadsvanan att ta upp med patienter)  

☐ 2  

☐ 3 

☐ 4 (minst viktiga levnadsvanan att ta upp med patienter) 

(Levnadsvanorna tobak, alkohol, fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor ska 
finnas som alternativ vid varje siffra, men endast en av dem ska kunna väljas vid 
varje siffra) 
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7.2 Bilaga 2 

Följebrev till enkät. 

 

                                                         

 

Utvärdering av webbutbildning om levnadsvanor 

Som en del av implementeringen av Region Skånes vårdprogram ”Levnadsvanor för vuxna” togs en 
webbutbildning om levnadsvanor fram. Nu vill jag tillsammans med Region Skåne utvärdera 
webbutbildningen om levnadsvanor och du tillfrågas härmed att delta i en enkätstudie som avser att 
utvärdera webbutbildningen om levnadsvanor. Enkätstudien är en del av min kandidatuppsats vid 
Linnéuniversitetets Hälsovetenskapliga program. Syftet med enkäten är att dina svar tillsammans med 
övriga tillfrågades svar skall ligga till grund för förslag och förbättringar utav webbutbildningen om 
levnadsvanor. 

Frågorna i enkäten berör hur du upplever den webbaserade utbildningen om levnadsvanor. Enkäten 
innehåller även frågor som rör om utbildningen förändrat din inställning, förbättrat din kunskap samt 
underlättat ditt arbete vad gäller att identifiera ett ohälsosamt förhållningssätt hos patienter till 
levnadsvanorna alkohol, tobak, hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet. Enkäten innehåller ett lite 
större avsnitt med frågor rörande levnadsvanan alkohol. Dessa frågor ställs för att jag i min 
kandidatuppsats vill undersöka om det finns något samband mellan hälso- och sjukvårdspersonalens 
inställning till levnadsvanan alkohol och hur man vid patientkontakt arbetar med levnadsvanan alkohol. 
Dessa frågor är endast av intresse för mig som underlag till min kandidatuppsats och frågorna ligger 
därför inte i Region Skånes intresse. Frågorna i enkäten har tagits fram i samråd med ansvarig 
tjänsteman för området hälsoinriktad hälso- och sjukvård i Region Skåne. 

Vi sänder ut en enkät till dig och övrig sjuk- och hälsovårdspersonal som genomfört Region Skånes 
webbutbildning om levnadsvanor under år 2015. Enkäten innehåller 34 frågor och tar mindre än 15 
minuter att besvara. Ditt deltagande är anonymt och svaren i enkäten behandlas konfidentiellt och 
sammanställs statistiskt, vilket innebär att ingen av oss som arbetar med enkäten kommer veta vem 
som svarat vad.  

Om du har några frågor om utvärderingen så hör du av dig till: 

Maria Bjerstam, hälso- och sjukvårdsstrateg, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning 
040-675 30 94 
maria.a.bjerstam@skane.se 

 

På förhand tack för din medverkan. 

Malmö i mars 2016 

Sara Jönsson 
Student vid Linnéuniversitetets Hälsovetenskapliga program med inriktning biovetenskap  

mailto:maria.a.bjerstam@skane.se

