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Sammanfattning  

Syfte: Att i Sverige undersöka sjukvårdspersonals samt patienters inställning till att diskutera 

och att med mätinstrument diagnostisera alkoholproblem. Syftet var vidare att kartlägga vilka 

evidensbaserade mätinstrument som fanns och redogöra för dess användbarhet.  

Metod: Studien var en systematisk litteraturstudie där 17 artiklar inkluderades i studien varav 

14 med kvantitativ ansats och tre med kvalitativ ansats.  

Resultat: Bland sjukvårdspersonal fanns en osäkerhet kring att diskutera alkoholrelaterade 

problem med patienter. Patienter som fick råd angående alkoholkonsumtion hade en positiv 

inställning till detta. Brist på tid bland sjukvårdspersonalen utgjorde det största hindret för 

diskussion kring patienters alkoholvanor. Mätinstrumenten AUDIT, CRAFFT, CAGE och 

CUGE var de vanligaste mätinstrumenten.  

Slutsats: Denna uppsats visar att tidsbrist och otillräcklig utbildning är stora hinder för 

sjukvårdspersonal för att diskutera alkoholvanor med patienter. Vidare visar studier att 

patienter har en positiv inställning till att bli tillfrågade om alkoholvanor. Studien visar även 

att det finns användbara mätinstrument för att mäta alkoholkonsumtionen hos patienten.   

  

 

Nyckelord: Alkoholproblem, evidensbaserade mätinstrument, identifiering, inställning, patienter 

och sjukvårdspersonal. 

Keywords: Alcohol problems, attitude, evidence-based measuring instruments, health care 

providers, identification and patients. 
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INLEDNING 

”Although alcohol consumption has occurred for thousands of years, many of the varied 

health effects have been discovered fairly recently.” (WHO, 2009) 

 

År 2007 dog 91396 människor i Sverige. Av dessa var det 2192 människor som dog av 

alkoholrelaterade sjukdomar och skador, varav 1708 män och 484 kvinnor. Antalet dödsfall är 

beräknat på personer över 15 år (Socialstyrelsen, 2007).  

 

Icke skadlig alkoholkonsumtion 

Normal konsumtion är enligt vårdguiden en fråga om standardglas. Ett standardglas motsvarar 

12 gram ren alkohol vilket motsvarar 15cl bordsvin, 33cl 5 % starköl, 8cl dessertvin eller 4cl 

sprit. Normaldrickande för män är cirka två standardglas per dag alltså cirka 14 glas per vecka 

och för kvinnor cirka 9 glas per vecka. Om personen dricker sig berusad är den i riskzonen för 

att utveckla alkoholberoende eller missbruk (Vårdguiden, 2009). Livsmedelsverket 

rekommenderar att alkoholkonsumtionen hos en individ inte bör överstiga cirka 10 gram per 

dag för kvinnor och cirka 20 gram per dag för män. Som exempelvis kan nämnas att en flaska 

på 33 cl starköl innehåller 15 gram alkohol. Denna rekommendation gäller för att en person 

ska ha en god hälsa och minska risken för alkoholrelaterade sjukdomar (Livsmedelsverket, 

2009). 

    

Skadlig alkoholkonsumtion 

Definitionen av farlig alkoholkonsumtion är att det finns en risk för fysisk och psykisk skada 

för den alkoholkonsumerande individen. Alkoholkonsumtion kan relateras till cirka 60 typer 

av sjukdomar och skador.  Exempel på dessa skador är lever- och matstrupscancer, epilepsi 

och självmord. Dessa effekter är kopplade till långvarig alkoholkonsumtion men även 

kortvarig alkoholkonsumtion kan få förödande konsekvenser så som trafikolyckor och 

våldsbrott (WHO, 2009). 

    

Alkoholkonsumtion i Sverige 

I en studie som gjordes 2006 i Sverige jämfördes alkoholkonsumtionen mellan 1994 och 

2002. Studien visade att både vin och ölkonsumtionen ökat. Även misstankar fanns att 

konsumtionen ökat ännu mer då import från EU-länder inte är inräknat. Den ökande 
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alkoholkonsumtionen medför ökade alkoholrelaterade dödsfall och skador samt 

sjukskrivningsdagar (Andreasson, Holder, Norström, Österberg & Rossow. 2006).  

 

Alkoholkonsumtionen år 2008 för personer som var 15 år och äldre var i genomsnitt 9,5 liter 

ren alkohol per år (SoRAD, 2008). Män drack cirka 14 liter ren alkohol per person och år. 

Motsvarande konsumtion för kvinnor var cirka 6 liter. Kvinnor drack cirka ett glas vin per 

dag. Män drack lika mycket vin som kvinnor men samtidigt mycket mer öl och sprit än 

kvinnor. Cirka 10 % av Sveriges befolkning var helnykterister (IQ, 2009a). 

 

Alkoholens inverkan på kroppen 

Alkohol påverkar kroppen på många sätt. De biverkningar som kan komma när en person 

dricker alkohol är följande: närminnet kan påverkas så att det blir svårt att komma ihåg saker, 

minnesluckor kan uppstå, balanssvårigheter, magkatarr, magsår, leverskador, benskörhet, 

känselbortfall, förlamningar, hjärtsvikt och diabetes. Det kan även påverka den sexuella 

funktionen negativt. Alla dessa biverkningar ökar i förhållande till hur mycket och hur ofta 

personen dricker (CAN, 2005). 

 

Vid intag av 20 gram alkohol (en starköl) per dygn visas klara leverskador hos kvinnor. Det 

finns en stor risk för leverskador hos män när de dricker 40 gram eller mer per dygn. En 

person som dricker 70 gram alkohol per dygn, vilket innebär 20 cl sprit, är i riskzonen för att 

få svåra alkoholrelaterade skador (CAN, 2005) 

 

Alkoholens inverkan på hjärnan 

Signalsubstanser 

Gammaaminosmörsyra (Gamma-aminobutyricacid (GABA)), glutamat och dopamin är 

signalsubstanser som finns i hjärnan. Signalsubstanser fungerar som budbärare mellan 

nervceller. GABA hämmar signaler mellan nerver, vilket ger en känsla av lugn och 

avslappning. Glutamat stimulerar signaler mellan nerver, vilket aktiverar hjärnan. Dopamin 

påverkar belöningscentrat i hjärnan så att personen känner sig glad och lugn (CAN, 2009). 

  

Alkohol och signalsubstanser 

Alkohol stimulerar frisättningen av GABA, vid intag av alkohol avsaktar därför aktiviteten i 

hjärnan vilket leder till att exempelvis motoriken försämras. Vid alkoholintag sätter sig 



3 

 

alkoholmolekyler på glutamatens receptorer, vilket gör att signalerna mellan nervcellerna går 

saktare eller upphör. Frisättningen av dopamin stimuleras av alkohol vilket gör att personen 

som dricker alkohol känner sig glad och lugn (CAN, 2009).  

 

Påverkan på celler 

Alkoholen gör att nervceller inte kan ta upp glutamat. Detta kompenserar cellerna med att 

bilda fler receptorer som kan ta upp glutamat. Hos en person med hög alkoholkonsumtion 

som upphör med sitt alkoholintag ökar nervcellernas upptag av glutamat. Detta ger en 

överstimulans hos nervcellerna. När glutamat och GABA blir hämmade respektive 

stimulerade av alkohol påverkas även andra celler. Detta på grund av att signalerna till 

cellerna antingen blir för svaga eller för starka vilket leder då till att cellerna dör (CAN, 

2009).  

 

Tolerans 

Om en person dricker alkohol ofta minskar kroppens produktion av GABA vilket leder till att 

personen måste dricka mer alkohol för att få samma lugnande effekt som personen fick första 

gången han/hon drack (CAN, 2009).  

 

Abstinens 

Abstinens uppkommer när en person har druckit alkohol under en längre tid. Abstinensen kan 

bestå av svettningar, svårigheter att sova, ångest och depression. Detta beror på att nervernas 

mottaglighet av GABA har hämmats på grund av alkoholen. Detta leder till att den lugnande 

effekten GABA har på nerverna inte fungerar och personen blir istället orolig och rastlös. Vid 

långvarigt intag av alkohol minskar även hjärnans frisättning och känslighet för dopamin 

vilket leder till att känslan av lycka och glädje avtar (CAN, 2009). 

 

Endorfiner och alkohol 

Alkohol stimulerar även frisättning av endorfiner. Endorfiner minskar smärta och ger en 

känsla av välbefinnande. Det finns även mycket endorfiner i den delen av hjärnan som 

kontrollerar andningsrytmen. Endorfinerna gör att andningen blir lugnare och att 

andningsmuskulaturen slappnar av. Vid stora mängder alkohol stimuleras frisättningen av 

endorfiner så mycket att hämningen av andningsmuskulaturen kan bli så stor att personen 

slutar att andas (CAN, 2009).     
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Att diagnostisera patienter med alkoholproblem 

Blodprover är en osäker diagnostiseringsmetod för alkoholkonsumtion (Helander, 2003). En 

studie har visat att blodprover som tagits på personer som konsumerade stora mängder 

alkohol inte alltid visade att patienten hade intagit alkohol. Samtidigt kunde personer som 

konsumerade liten mängd få ett positiv utslag på blodprovet på grund av exempelvis samtidigt 

intag av mediciner. En person kan dricka 60 till 80 gram alkohol, vilket motsvarar en flaska 

vin, och ändå visa negativ på blodprovet dagen efter. (Helander, 2003).  

 

Patienters egna upplevelser av alkoholkonsumtion 

En studie har visat att patienterna själva inser hur deras alkoholmissbruk inverkar negativt på 

yrkesarbete, ekonomi och familjeliv (Boman, Hradilova Selin, Ramstedt & Svensson, 2007). 

En annan studie gjord i Sverige har visat att cirka 40 % av patientunderlaget i studien 

förväntade sig att sjukvården skulle ge råd angående alkoholvanor men råden uteblev. 

Sjukvården identifierade inte patienternas behov av hjälp för att förändra sina alkoholvanor 

(Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 2005a).  

 

Sjuksköterskans roll och vikten av att identifiera personer med alkoholproblem 

Sjuksköterskans roll är att förebygga hälsa samt att lindra och/eller hindra lidande för 

patienterna. Sjuksköterskans roll är också att förse patienten med information om patientens 

sjukdom (ICN, 2009). Enligt Nordström, Berglund och Frank (2004) är ett tidigt upptäckande 

av för hög alkoholkonsumtion och tidig vård av patienter med alkoholmissbruk ytterst 

angeläget då risken för allvarliga konsekvenser kan minska.  

 

Johansson, et al. (2005a) redovisar i en artikel behovet av en daglig rutin inom primärvården 

angående information och råd till patienter om alkoholvanor. Frågor skulle ställas till alla 

patienter, inte bara patienter med synliga alkoholrelaterade problem. Socialstyrelsen (2009) 

har påvisat vikten av detta och efterfrågar en rutinmässig screening med mätinstrument för att 

underlätta diagnostiseringen av personer med alkoholproblem. Vidare efterfrågade 

Socialstyrelsen ett rutinmässigt rådgivningssamtal med personer som, enligt mätinstrumenten, 

är i riskzonen för hög alkoholkonsumtion. Detta ska genomföras för att kunna hjälpa personen 

innan fysiska, psykiska eller sociala problem uppkommer. Samtalet och användandet av 

mätinstrument ska vara en del i sjukvårdspersonalens dagliga arbete (Socialstyrelsen, 2009).  
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Problemformulering 

Alkoholkonsumtionens ökning i världen och dess konsekvenser för både person och samhälle 

gör att det är viktigt att i ett tidigt stadium upptäcka och hjälpa människor med 

alkoholproblem. Som det ser ut idag blir inte patienter med alkoholproblem konfronterade i 

den mån de behöver. Uppsatsförfattarna vill därför ta reda på vilken inställning till att 

diskutera och diagnostisera alkoholproblem det finns bland sjukvårdspersonal respektive 

patienter. Uppsatsförfattarna vill även undersöka vilka evidensbaserade mätinstrument det 

finns att tillgå för att ställa diagnos. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att i Sverige undersöka sjukvårdspersonals samt patienters inställning 

till att diskutera och att med mätinstrument diagnostisera alkoholproblem. Syftet var vidare att 

kartlägga vilka evidensbaserade mätinstrument som fanns och redogöra för dess 

användbarhet.   

 

Frågeställningar 

Vilken inställning fanns bland sjukvårdspersonal i Sverige till att diskutera och diagnostisera 

alkoholproblem? 

Vilken inställning fanns det bland patienter i Sverige till att diskutera och diagnostisera 

alkoholproblem? 

Vilka evidensbaserade mätinstrument för alkoholkonsumtion fanns? 

För vilka grupper var mätinstrumenten användbara? 

 

Definition av centrala begrepp 

Med evidens avses fakta som styrkts av flera vetenskapliga forskningsresultat (Forsberg & 

Wengström, 2008).  

Med evidensbaserade mätinstrument avses mätinstrument styrkta av flera vetenskapliga 

artiklar (Forsberg &Wengström, 2008). 

Med mätinstrument avses i denna studie frågeformulär som mäter patienters alkoholproblem 

(Socialstyrelsen 2009). 

Med sjukvårdspersonal avses enligt lag 1998:531 personal som har legitimation för att 

utföra sjukvård, personal som medverkar i hälso- och sjukvård av patienter samt personal som 
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vid hälso- och sjukvårdsarbete biträder legitimerad sjukvårdspersonal (Raadu, 2009). I denna 

studie ingår såväl sjuksköterskor som läkare. 

Med alkoholmissbruk avses enligt Socialstyrelsen (2009) att personen: 

1. På grund av alkoholkonsumtion misslyckas med att utföra arbetsuppgifter på jobbet, 

hemma eller i skolan.  

2. Brukat alkohol vid exempelvis bilkörning eller riskfyllda situationer. 

3. På grund av alkoholkonsumtion varit i kontakt med rättsväsendet i flertalet tillfällen. 

4. Trots att problem uppkommit på grund av alkoholkonsumtion fortsatt konsumera 

alkohol. 

Med alkoholberoende avses enligt Socialstyrelsen (2009) att personen: 

1. För att uppnå ruseffekt behöver större och större mängd alkohol per tillfälle. 

2. Upplever abstinensbesvär när personen slutar att konsumera alkohol. 

3. Inte kan kontrollera intaget. 

4. Har en vilja att sluta konsumera alkohol men kan inte. 

5. Har alkohol som en central del av livet då konsumtionen, inköpet och återhämtning 

efter alkoholkonsumtion tar stor del av vardagen. 

6. Sätter alkoholkonsumtionen före andra intressen. 

7. Inte stoppar intaget av alkohol trots att fysiska eller psykiska skador har uppstått.  

 

METOD 

Design 

Designen var en systematisk litteraturstudie. 

 

Sökstrategi 

Följande databaser har använts för sökning av artiklar: PubMed, Cinahl och Medline. De 

sökord som använts är: alcohol, nursing, clinical tools, Sweden, screening instruments, 

questionnaire, drinking assessment instruments, detecting alcoholism och alcohol 

consumption. För att begränsa antalet artiklar valde uppsatsförfattarna att exkludera: artiklar 

som var äldre än 10 år, artiklar med låg kvalitet samt icke-engelsk-språkliga artiklar. I 

resultatet ingår studier med både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. 
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För att redovisa sökstrategin har uppsatsförfattarna använt sig av en tabell. Tabellen redovisar 

vilken databas som använts, antal träffar till respektive sökord, hur många artiklar som lästs 

samt hur många artiklar som använts i resultatet (se bilaga 1). 

 

Tillvägagångssätt vid datainsamling och analys 

Datainsamling och analys har genomförts av båda uppsatsförfattarna. Uppsatsförfattarna har 

valt ut artiklar genom att först läsa rubrikerna därefter sammanfattningarna. De artiklar som 

har behandlat syftet inkluderades i studien. Artiklarna har lästs flera gånger av båda 

uppsatsförfattarna. Artiklarnas kvalitet värderades genom en modifierad version av 

granskningsmallar gjorda av Forsberg & Wengström (2008) samt Willman, Stoltz & 

Bahtsevani (2006) . Mallarna består av 29 frågor för kvantitativa artiklar samt 25 frågor för 

kvalitativa artiklar. Varje fråga besvaras med ett ”Ja” eller ”Nej” svar. Varje ”Ja” ger ett 

poäng och varje ”Nej” ger noll poäng (se bilaga 2). Får artikeln mer än 80 % av poängen har 

artikeln hög kvalitet. Medelkvalitet på artikeln är mellan 60-80%, låg kvalitet är under 60 % 

av poängen. Som framgår av tabellerna 2 och 3 ingår 17 artiklar i resultatet , varav 14 med 

kvantitativ ansats och två med kvalitativ ansats. Av samtliga 17 artiklar erhöll 15 hög kvalitet. 

Uppsatsförfattarna har gjort analysen utifrån frågeställningarna. 

 

Tabell 2. Kvalitetsbedömning av artiklar med en kvantitativ ansats (max 29 poäng). 

Nivå % Antal poäng Antal artiklar 

Hög >80 % 23 – 29 12 

Medel 60 – 79 % 17 – 22 2 

Låg <60 % 0 – 16 0 

 

Tabell 3. Kvalitetsbedömning av artiklar med en kvalitativ ansats (max 25 poäng). 

Nivå % Antal poäng Antal artiklar 

Hög >80 % 20 – 25 3 

Medel 60 – 79 % 15 – 19 0 

Låg <60 % 0 – 14 0 

 

Forskningsetiska överväganden 

Uppsatsförfattarna har gjort etiska överväganden genom att välja studier som har fått ett 

godkännande från en etisk kommitté. Uppsatsförfattarna har studerat och reflekterat över de 
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funna artiklarnas resultat så objektivt som möjligt. Direkta citat har satts inom citationstecken 

(Forsberg & Wengström, 2008).  

RESULTAT 

Sammanställning av forskningsresultaten har gjorts genom att uppsatsförfattarna har tagit med 

fakta som behandlar syftet med studien. Underrubriker har skapats genom att den text som 

analyserats har kategoriserats. Huvudrubriker för presentation av resultatet är följande: 

 Sjukvårdspersonals inställning till att diskutera och diagnostisera alkoholproblem i 

Sverige 

 Patienters inställning till att diskutera och diagnostisera alkoholproblem i Sverige 

 Evidensbaserade mätinstrument för alkoholkonsumtion och dess användbarhet 

 

Tabell 4. Artiklar som ingår i resultatet är följande: 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design Data 

insamlings

metod 

Urval 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Aertgeerts, 

B., Buntinx, 

F., Bande-

Knops, J., 

Vandermeule

n, C., 

Roelants, M., 

Ansoms, S., 

& Fevery, J. 

2000 

Belgien. 

The value of 

CAGE, CUGE, 

and AUDIT in 

screening for 

alcohol abuse and 

dependence 

among college 

freshmen. 

Att uppskatta 

förekomsten av 

alkoholmissbruk 

och beroende hos 

ungdomar på 

gymnasiet och att 

testa 

frågeformulären 

CAGE och AUDIT 

och se om dessa kan 

förbättras på något 

vis. 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsst

udie. 

Frågeformulär. n=3564 

(n=75) 

 

Varken *AUDIT eller 

**CAGE var ett bra 

frågeformulär till ungdomar 

på gymnasiet. 

Frågeformuläret ***CUGE 

som de istället tog fram 

passade bättre för denna 

grupp. 

 

Hög 

Bendtsen, P., 

Holmqvist, 

M., & 

Johansson, K. 

2007 

Sverige. 

Implementation of 

computerized 

alcohol screening 

and advice in an 

emergency 

department – a 

nursing staff 

perspective. 

Att utvärdera attityd 

förändringar bland 

sjukvårdspersonal 

på en 

akutmotagning efter 

att ha satt in ett 

frågeformulär om 

alkoholkonsumtion 

på datorer som 

patienterna själva 

skulle besvara (e-

SBI). 

Kvantitativ 

och 

kvalitativ. 

Prospektiv. 

Frågeformulär.  n=54   

(n=6) 

Först var 

sjukvårdspersonalens 

inställning negativ till 

****e-SBI för att de ansåg 

att det var en 

arbetsbelastning. Denna 

inställning ändrades till 

positiv då de insåg att 

instrumentet inte var 

tidskrävande.  

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design Data 

insamlings

metod 

Urval 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Bush, B., 

Shaw, S., 

Cleary, P., 

Delbanco, 

T.L., & 

Aronson, 

M.D. 

1986 

Boston. 

Screening for 

alcohol abuse 

using the CAGE 

questionnaire. 

Att undersöka hur 

bra frågeformuläret 

CAGE var för att 

upptäcka patienter 

med 

alkoholproblem. 

Kvantitativ. 

Prospektiv. 

Intervjuer, 

frågeformulär 

och blodprover. 

n= 912 

(n= 391) 

**CAGE var ett bra 

frågeformulär för att 

identifiera patienter med 

både alkoholmissbruk och 

alkoholberoende. 

Medel 

Geirsson, M., 

Bendtsen, P., 

& Spak, F. 

2005 

Sverige 

Attitudes of 

Swedish general 

practitioners and 

nurses to working 

with lifestyle 

changes, with 

special reference 

to alcohol 

consumption 

Att studera attityden 

till 

alkoholrelaterade 

hälsoproblem och 

jämföra dessa med 

andra 

hälsorelaterade 

problem samt att se 

om läkare och 

sjuksköterskor egna 

alkoholkonsumtion 

hade någon 

inverkan på 

attityden. 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsst

udie. 

Frågeformulär. n= 419 

(n= 158)  

  

Det är svårare att prata om 

alkohol än andra 

hälsoproblem. 74% ansåg 

att förebyggande åtgärder 

var bra. Läkare med normal 

eller hög egen konsumtion 

ansåg att det var viktigare 

med förebyggande hjälp i 

jämförelse med de som inte 

dricker alkohol. 

Hög 

Holmqvist, 

M., Bendtsen, 

P., Spak, F., 

Rommelsjö, 

A., Geirsson, 

M., & Nilsen, 

P. 

2008 

Sverige 

Asking patients 

about their 

drinking. A 

national survey 

among primary 

health care 

physicians and 

nurses in Sweden. 

Att undersöka i 

vilken utsträckning 

svenska 

primärvården, 

läkares och 

sjuksköterskors, 

diskuterar 

alkoholproblem 

med patienter. 

Deras orsaker för 

eller emot, deras tro 

om hur viktigt det är 

och vilka faktorer 

som skulle kunna 

förebygga 

alkoholproblem. 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsst

udie 

Frågeformulär.  n= 9522  

(n= 4576)  

Sjukvårdspersonal frågar 

mer sällan om alkohol i 

jämförelse med andra 

hälsoproblem. Läkare är 

mer intresserade av rökning 

än av alkohol. För lite tid 

var vanligaste orsaken till 

att inte fråga. 98% av 

läkarna och 

sjuksköterskorna ansåg att 

det var viktigt att prata om 

alkoholproblem. Utbildning 

efterfrågades. 

Hög 

Holmqvist, 

M., 

Hermansson, 

U., & Nilsen, 

P. 

2008 

Sverige 

Towards 

increased alcohol 

intervention 

activity in 

Swedish 

occupational 

health services 

Hur mycket 

personal inom 

arbetsterapi 

diskuterar alkohol 

med sina patienter. 

Orsak för och emot 

att diskutera 

alkoholproblem, om 

deras förkunskap 

påverkar och vilka 

faktorer som de tror 

skulle kunna 

förebygga 

alkoholproblem. 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsst

udie 

Frågeformulär. n= 1690 

 (n= 618)  

Tidsbrist var den största 

orsaken till att inte diskutera 

alkoholproblem. Därefter 

följer osäkerhet i hur 

diskussionen ska föras. 

Arbetsterapeuter och 

sjuksköterskor förväntade 

sig negativ respons av 

patienterna därför vågade 

de inte diskutera 

alkoholproblem.  

Hög 



10 

 

 

Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design Data 

insamlings

metod 

Urval 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Johansson, 

K., Bendtsen, 

P., & 

Åkerlind, I. 

2002 

Sverige 

Early intervention 

for problem 

drinkers: 

readiness to 

participate among 

general 

practitioners and 

nurses in Swedish 

primary health 

care 

Att undersöka 

attityder och 

yrkesskillnader 

bland läkare och 

sjuksköterskor vad 

gäller identifikation 

av personer med 

alkoholproblem.   

Kvantitativ. 

Tvärsnittsst

udie. 

Frågeformulär. n= 562 

(n= 132) 

Sjuksköterskor frågar om 

alkohol först när det 

föreligger synliga 

kopplingar till 

alkoholkonsumtion. Läkare 

frågar mer rutinmässigt utan 

att det föreligger synliga 

kopplingar till 

alkoholkonsumtion hos 

patienten. Kunskap var 

något som de flesta 

saknade. Läkarna frågar 

oftare än sjuksköterskorna.  

Medel 

Johansson, 

K., Bendtsen, 

P., & 

Åkerlind, I. 

2005 

Sverige 

Advice to patients 

in Swedish 

primary care 

regarding alcohol 

and other lifestyle 

habits: how 

patients report the 

actions of GPs in 

relation to their 

own expectations 

and satisfaction 

with the 

consultation 

Att studera hur 

patienter som 

besöker 

primärvården 

förväntas och får 

råd om 

alkoholvanor i 

relation till andra 

hälsoproblem, ex. 

rökning, för lite 

träning eller fel 

matvanor, samt att 

undersöka 

tillfredsställelsen 

bland patienter efter 

läkarbesöket. 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsst

udie. 

Frågeformulär. n= 4862 

(n= ?) 

Patienter med behov av råd 

eller som trodde sig få råd 

blev inte tillfredsställda. 

Patienter med andra 

hälsoproblem blev det. 

Alkoholproblem för 

patienter blev inte 

uppmärksammade av 

primärvården. 

Hög 

Johansson, 

K., Åkerlind, 

I., & 

Bendtsen, P. 

2005 

Sverige 

Under what 

circumstances are 

nurses willing to 

engage in brief 

alcohol 

interventions? 

Att identifiera under 

vilka 

omständigheter 

sjuksköterskor i 

primärvården i 

Sverige är villiga att 

engagera sig i 

alkoholprevention 

och i vilken 

utsträckning detta är 

möjligt i förhållande 

till nuvarande 

arbetssituation. 

Kvalitativ. 

Hermeneuti

sk. 

Intervjuer. n= 26 

 

Sjuksköterskorna saknade 

förståelse för vikten av tidig 

upptäckt av patienter i 

riskzonen. Sjuksköterskorna 

saknade självförtroendet 

vad gäller att ställa 

frågorna. Klara riktlinjer 

behövs för att enkelt kunna 

ställa frågor då det var ett 

”känsligt” ämne. 

Hög 

Karlsson, A., 

& Bendtsen, 

P. 

2005 

Sverige. 

Acceptability of a 

computerized 

alcohol screening 

and advice routine 

in an emergency 

department 

setting-a patient 

perspective. 

Att undersöka 

patienters 

inställning till att 

svara på frågor om 

alkohol på en dator 

och sedan få svar 

genom en utskrift. 

Kvalitativ. 

Hermeneuti

sk. 

Frågeformulär. n= 44 

 

Resultatet visade att 

patienterna var positiva till 

att använda sig av 

frågeformuläret på datorn 

och de föredrog att få 

utskrivna svar och råd 

istället för att få det av 

sjukvårdspersonal. 

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design Data 

insamlings

metod 

Urval 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Karlsson, A., 

Johansson, 

K., 

Nordqvist, C., 

& Bendtsen, 

P. 

2005 

Sverige. 

Feasibility of a 

computerized 

alcohol screening 

and personalized 

written advice in 

the ED: 

opportunities and 

obstacles. 

Att på en 

vårdavdelning för 

akutvård undersöka 

sjukvårdspersonalen

s attityder till 

förebyggandet av 

alkohol både 

generellt och i 

förhållande till 

datoriserade 

bedömnings 

formulär. Samt att 

observera hur 

screeningen 

utfördes för att få 

mer kunskap om 

möjligheter och 

hinder. 

Kvalitativ. 

Hermeneuti

sk. 

Intervjuer, 

observation och 

genom 

diskussion. 

n= 153 Sjukvårdspersonalen var 

positiv till användningen av 

datoriserade frågeformulär 

som patienterna själv fyller 

i. 

Hög 

Kelly, T.M., 

Donovan, 

J.E., Chung, 

T., Cook, 

R.L., & 

Delbridge, 

T.R. 

2004 

USA  

Alcohol use 

disorders among 

emergency 

department-

treated older 

adolescents: A 

new brief screen 

(RUFT-Cut) 

Using the 

AUDIT, CAGE, 

CRAFFT, and 

RAPS-QF. 

Att hitta det bästa 

mätinstrumentet för 

att upptäcka DSM-

IV definierad 

alkoholism hos 

äldre ungdomar på 

akuten och 

undersöka om 

befintliga 

mätinstrument kan 

förbättras. 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsst

udie.  

Frågeformulär.   n= 534 

(n= 288) 

 

Frågeformulären *AUDIT, 

*****CRAFFT och RAPS-

QF identifierade 4 av 5 som 

hade alkohol problem. 

Medan frågeformuläret 

**CAGE bara identifierade 

två tredjedelar av de som 

hade alkohol problem. 

 

Hög 

Knight, JR., 

Shrier, LA., 

Bravender, 

TD., Farrell, 

M., Vander 

Bilt, J., & 

Shaffer, HJ. 

1999 

USA 

A new brief 

screen for 

adolescent 

substance abuse. 

Att utveckla ett kort 

frågeformulär som 

behandlar alkohol 

och andra droger för 

ungdomar. 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsst

udie. 

Intervju och 

frågeformulär 

n=99 

 

*****CRAFFT som består 

av sex frågor är ett bra 

instrument till ungdomar för 

att mäta alkohol vanor. 

Hög 

Kokotailo, 

P.K., Egan, 

J., Gangnon, 

R., Brown, 

D., Mundt, 

M., & 

Fleming, M. 

2004 

USA 

Validity of the 

Alchol Use 

Disorders 

Identification Test 

(AUDIT) in 

College Students. 

Att undersöka 

validiteten i 

frågeformuläret 

AUDIT bland 

universitets- 

ungdomar. 

Kvantitativ.  

Longitudine

ll studie. 

Frågeformulär. n=391 

(n=89)  

 

Studien visar att *AUDIT 

var bättre att identifiera de 

som dricker mycket än 

personer som har ett 

alkoholberoende. 

 

Hög 

Nordqvist, C., 

Johansson, 

K., Lindqvist, 

K., & 

Bendtsen, P. 

2006 

Sverige 

Attitude changes 

among emergency 

department triage 

staff after 

conducting 

routine alcohol 

screening 

Att införa ett 

mätinstrument för 

alkoholkonsumtion 

på en vårdavdelning 

för akutvård samt 

utreda om det blev 

någon ändrig i 

sjukvårdspersonalen

s attityder och 

användning av 

mätinstrumentet. 

Kvantitativ 

och 

kvalitativ. 

Prospektiv 

studie. 

Intervjuer och 

frågeformulär. 

n= 44  

(n= 9) 

Tidsaspekten visade ingen 

negativ förändring. 

Attityden ändrades till det 

positiva men ingen ändring 

i praktiken skedde.  

Hög 
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Författare 

År 

Land 

Titel Syfte Design Data 

insamlings

metod 

Urval 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Nordqvist, C., 

Wilhelm, E., 

Lindqvist, K., 

& Bendtsen, 

P. 

2005 

Sverige 

Can screening and 

simple written 

advice reduce 

excessive alcohol 

consumption 

among emergency 

care patients? 

Att utvärdera om 

skriftlig information 

och råd om alkohol, 

utan personligt möte 

med 

sjukvårdspersonal 

räcker för att hjälpa 

riskpatienter att på 

egen hand minska 

sitt alkoholintag 

Kvantitativ. 

Prospektiv 

studie. 

Frågeformulär. n=1895 

(n=1124) 

Episoddrickandet sjönk 

34% mellan första och 

andra tillfället. Bland dom 

som var icke riskpatient 

ökade intaget samtidigt som 

viljan till förändring också 

ökade. Att ge skriftlig 

information ökade 

patienternas motivation till 

att minska intaget av 

alkohol. 

Hög 

Saunders, 

J.B., Aasland, 

O.G., Babor, 

T.F., De La 

Fuente, J.R., 

& Grant, M. 

1993 

Australien, 

Norge, USA, 

Mexiko och 

Schweiz. 

Developement of 

the Alcohol Use 

Disorders 

Identification Test 

(AUDIT): WHO 

collaborative 

project on early 

detection of 

persons with 

harmful alcohol 

consumption-II. 

Att utveckla ett 

instrument för att 

upptäcka personer 

med 

alkoholproblem. 

 

Kvantitativ. 

Tvärsnittsst

udie. 

Intervjuer n=1905 

(n=17) 

Frågeformuläret *AUDIT 

som de genom studien kom 

fram till består av 10 frågor 

som berör, 

alkoholkonsumtion, dryckes 

vanor, biverkningar och 

alkohol relaterade problem. 

Hög 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*AUDIT = Alcohol Use Disorder Identification Test. Består av tio frågor som behandlar alkoholkonsumtion. 
**CAGE = Cut down, Annoyed, Guilt, Eye opener. Består av fyra frågor som behandlar alkoholkonsumtion.  24 
***CUGE = Cut down, Under, Guilt, Eye opener. Består av fyra frågor som behandlar alkoholkonsumtion. 

****e-SBI = Ett datoriserat mätinstrument som är en modifierad version av AUDIT. 

*****CRAFFT = Car, Relax, Alone, Forget, Family, Trouble. Består av sex frågor som behandlar alkoholkonsumtion.
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Sjukvårdspersonals inställning till att diskutera och diagnostisera 

alkoholproblem i Sverige 

 

Osäkerhet 

En studie av Holmqvist, Hermansson och Nilsen (2008b) har visat att sjuksköterskor väljer att 

inte ställa några frågor om alkohol till sina patienter. En förklaring var att ämnet var känsligt 

och att sjuksköterskorna kände en stor osäkerhet. I en annan undersökning på en 

akutmottagning uttryckte en sjuksköterska att hon intuitivt kunde ana sig till att patienten 

hade alkoholproblem. Även här var det osäkerheten i att bryta sig in i ett känsligt område för 

patienten som gjorde att sjuksköterskan avstod ifrån att ställa några frågor om alkohol 

(Nordqvist, Johansson, Lindqvist & Bendtsen, 2006). 

 

”Then I would step into an area that is not mine, which I do not master”  

(Nordqvist et al., 2006). 

 

Nordqvist, Wilhelm, Lindqvist och Bendtsen (2005) har i sin studie frågat patienter hur de 

upplevde att bli tillfrågade om sina alkoholvanor. Det framkom att de reagerade positivt. 

Trots detta fanns farhågor bland sjukvårdspersonalen att förtroendet mellan patient och 

vårdare skulle skadas om sådana frågor togs upp till diskussion. I en annan studie var syftet 

att studera hur ett frågeformulär på en pekskärmsdator kunde underlätta kommunikationen om 

alkoholrelaterade problem mellan vårdare och patient på en akutmottagning. Resultatet visade 

att sjuksköterskorna ansåg det lättare att hänvisa patienterna till en dator än att diskutera 

alkoholproblem med patienten (Bendtsen, Holmqvist & Johansson, 2007). 

 

Viktigt att identifiera alkoholproblem 

Holmqvist, Bendtsen, Spak, Rommelsjö, Geirsson och Nilsen (2008a) har i sin studie visat att 

80 % av sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att identifiera alkoholproblem bland 

patienter inom riskzonen för alkoholproblem. En annan studie visar att 60 % av 

sjuksköterskorna på en akutmottagning ansåg att identifikation av alkoholproblem var en del 

av deras arbete. Av sjuksköterskorna var det 20 % som ansåg att identifikation av 

alkoholproblem hos en patient inte var en del av deras arbete. Resterande 20 % svarade inte 

på frågan (Bendtsen et al., 2007). Sjuksköterskor i en annan studie ansåg att alkoholrelaterade 

frågor var viktiga att arbeta med då det kunde vara kostnadseffektivt. Samtidigt angav en 

tredjedel av deltagande sjuksköterskor att det sällan var meningsfullt att arbeta med 
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alkoholrelaterade frågor trots att det visats kostnadseffektivt (Johansson, Bendtsen & 

Åkerlind, 2002).  

 

Inställning till diskussion i förhållande till egen konsumtion 

Geirsson, Bendtsen och Spak (2005) har konstaterat att det finns ett samband mellan läkarnas 

egen konsumtion av alkohol och läkarnas inställning till att diskutera alkoholproblem med 

patienter. Sambandet visade att läkare med högre alkoholkonsumtion var mer positiva till att 

diskutera alkoholproblem med patienterna i jämförelse med läkare som konsumerade mindre 

alkohol. 

 

Hinder 

Enligt Holmqvist, et al., (2008a) var hinder för att inte diskutera alkoholfrågor med patienten 

följande:  

 brist på tid  

 tron om att diskussionen inte skulle ge någon effekt på patienten  

 osäkerheter kring hur diskussionen skulle föras  

 osäkerheten kring hur råd skulle ges  

 risken för att få en negativ reaktion av patienten  

 osäkerhet på hur uppföljning vid eventuella alkoholproblem skulle gå till 

  

Brist på tid utgjorde det största hindret för diskussion kring patienternas alkoholvanor 

(Holmqvist, et al., 2008a). Sjuksköterskor angav att de kunde känna att patienter hade 

alkoholproblem. Ändå ställdes inga frågor om alkoholkonsumtion på grund av upplevd 

inkompetens och bristande tid för att genomföra eventuella åtgärder (Johansson, Åkerlind & 

Bendtsen, 2005b). I en undersökning gjord på en akutmottagning har rapporterats att 

sjukvårdspersonalen inte ansåg att alkoholscreening tillhörde arbetsuppgifterna. 

Sjukvårdspersonalen angav att det var för tidskrävande och patienterna som ofta var stressade 

över att vara på akutmottagningen inte var öppna för att prata om alkoholproblem (Nordqvist 

et al., 2006). Sjuksköterskorna har beskrivit att de upplevde det som en ytterligare börda att 

ställa frågor om patienters alkoholvanor utifrån sin redan stressiga arbetssituation (Karlsson, 

Johansson, Nordqvist & Bendtsen, 2005). 

 

”If I am under stress, I do not bring it up since if I cannot follow through,  
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then it might go wrong”  

(Nordqvist et al., 2006). 

 

Brist på utbildning 

Enligt Holmqvist et al. (2008b) kände sjuksköterskorna att de hade för lite utbildning och 

därigenom för litet självförtroende för att våga fråga patienter om alkoholproblem. I en annan 

undersökning gjord i Skaraborg där 193 sjuksköterskor svarat på ett utskickat frågeformulär 

svarade 41 % att de inte fått någon utbildning i hantering av alkoholproblem. Vidare svarade 

3 % att de fått över 40 timmar, 9 % av sjuksköterskorna att de fått mellan 11 till 40 timmar, 

19 % hade fått 4 till10 timmar och 17 % hade fått mindre än fyra timmars utbildning i 

hantering av alkoholproblem. Av sjuksköterskorna i undersökningen var det 10 % som inte 

kom ihåg om de fått någon extra utbildning inom hantering av alkoholproblem. I samma 

undersökning redovisades att sjuksköterskor som får utbildning om alkoholproblem oftare 

ställer frågor om alkohol till patienterna om man jämför med sjuksköterskor som saknar 

utbildning. Vidare har författarna visat att sjuksköterskor med utbildning känner sig säkrare 

inför mötet med patienter som har alkoholrelaterade problem. Detta leder till att de i högre 

utsträckning kan ge råd jämfört med sjuksköterskor som saknar utbildning. (Geirsson et al., 

2005).  

 

Johansson, et al., (2005b) har också påpekat betydelsen av sjukvårdspersonalens utbildning i 

alkoholproblematik och förmågan att diskutera detta med patienterna. I samma studie fanns 

ett önskemål om utbildning bland sjuksköterskorna, där 22 % av sjukvårdspersonalen frågade 

efter en 3 dagars utbildning i bemötandet av alkoholproblem (Johansson, et al., 2005b). 

 

Lättare att diskutera andra hälsoproblem 

Holmqvist, et al. (2008a) har kunnat påvisa att stress är den hälsofråga som diskuteras mest av 

sjukvårdspersonal och alkohol är den fråga som diskuteras minst. 

  

Även en undersökning gjord i Skaraborg visade att alkoholrelaterade frågor till patienten 

ställdes i lägst utsträckning i jämförelse med frågor om rökning, motion, kost och stress 

(Geirsson, et al., 2005). Det har också framgått att sjuksköterskor diskuterade mindre om 

alkohol än andra hälsoproblem. Endast hälften av patienterna blev tillfrågade om 

alkoholvanor jämfört med ca 95 % av patienterna som tillfrågades om rökning (Holmqvist, et 

al., 2008a). Patienterna i en annan studie har visat att de som har en personlig läkare får mer 
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råd angående motion, rökning och kost än patienter utan personlig läkare. Dessa patienter får 

däremot inte råd inom området alkohol (Johansson, et al., 2005a). Det har även framkommit 

att om hälsostatus indikerade att ett alkoholproblem förelåg hos patienten ställde 

sjuksköterskorna oftare frågor om alkohol. När alkoholkonsumtion hos patienten inte 

förmodades inverka på hälsostatus ställde sjuksköterskorna sällan frågor om alkohol 

(Johansson et al., 2002). 

 

Patienters inställning till att diskutera och diagnostisera alkoholproblem i 

Sverige 

 

Positiv inställning 

En studie gjord i Östergötland har visat att patienterna förväntade sig råd om alkohol men 

råden uteblev. Däremot fick de råd om motion, kost och rökning vilket inte var förväntat. I de 

fall där råd angående alkohol gavs till patienter visade patienterna större tillfredsställelse över 

besöket (Johansson, et al., 2005a). Vid ett besök på en akutmottagning fick patienterna fylla i 

ett frågeformulär på en dator under tiden de väntade. Detta visade att 67 % av patienterna var 

positiva till testet trots att deras besök till akutmottagningen inte varit alkoholrelaterat. Av 

patienterna var det 28 % som var neutrala till testet och 5 % av patienterna var negativa till 

testet (Karlsson & Bendtsen, 2005).  

 

Förstående 

En fråga om patienterna förstod varför akutmottagningen ville veta deras alkoholvanor 

ställdes. Svaret visade att 81 % förstod varför de behövt fylla i ett frågeformulär som 

behandlade patientens alkoholkonsumtion (Karlsson & Bendtsen, 2005).  

 

Diskussion med sjukvårdspersonal 

I samma studie (Karlsson & Bendtsen, 2005) fick patienterna en återkoppling på testet i form 

av en utskrift med råd och anvisningar om deras alkoholintag. Av de patienter som utförde 

testet var det 76 % som var nöjda med ett utskrivet svar och 93 % av deltagarna ville ta med 

sig utskriften hem och läsa råden som angivits. I studien ställdes även en fråga om patienterna 

ville diskutera resultatet med sjukvårdspersonal. Svaren visade att 26 % tyckte att diskussion 

med en sjuksköterska skulle vara positivt och 52 % att diskussion med en läkare var att 

föredra (Karlsson & Bendtsen, 2005). 
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Evidensbaserade mätinstrument för alkoholkonsumtion och dess 

användbarhet 

 

Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT) 

Mätinstrumentet AUDIT som är utformat som ett frågeformulär, mäter alkoholkonsumtion, 

dryckesvanor, biverkningar och alkoholrelaterade problem. Frågeformuläret består av 10 

frågor enligt följande:  

1. ”Hur ofta dricker du en dryck som består av alkohol?”  

2.”En dag när du dricker alkohol, hur många glas består av alkohol?”  

3.”Hur ofta tar du sex eller mer drinkar vid ett tillfälle?”  

4.”Hur ofta under det senaste året har du inte kunnat sluta att dricka när du väl har börjat?”, 

5.”Hur ofta under det senaste året har du misslyckats att göra det som förväntas av dig 

beroende på att du har druckit alkohol?”  

6.”Hur ofta under det senaste året har du behövt dricka alkohol på morgonen för att återställa 

dig efter att ha druckit mycket?”  

7.”Hur ofta under det senaste året har du haft en känsla av skuld eller dåligt samvete efter att 

du har druckit alkohol?”  

8.”Hur ofta under det senaste året har du glömt bort vad som hände kvällen innan för att du 

har druckit alkohol?”  

9.”Har du eller någon annan blivit skadad på grund av ditt drickande?”  

10.”Har någon i din familj, vänner, doktor eller annan vårdpersonal varit orolig för att du 

dricker för mycket eller föreslagit att du ska minska intaget av alkohol?” (Saunders, Aasland, 

Babor, La Fuente & Grant, 1993). 

   Den totala poängen är 40 och varje svarsalternativ är poängsatt från 1-4. Svarsalternativen 

varierar något beroende på frågorna där poäng fyra indikerar högt intag av alkohol. Utifrån 

frågorna är det möjligt att identifiera personer med: 

1. Farlig alkoholkonsumtion 

2. Onormala dryckesvanor 

3. Alkoholberoende syndrom 

4. Alkoholproblem  

(Saunders, Aasland, Babor, La Fuente & Grant, 1993). 
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För vilka grupper var AUDIT användbar 

Identifikation av en individ med alkoholproblem på vårdcentraler: 

 Vid gränsvärdet åtta poäng identifierades 87 till 96 % av de personer som hade 

alkoholproblem. Av de som inte hade alkoholproblem kunde 2 till 9 % ändå få 

diagnosen alkoholproblem vid denna gränsdragning (Saunders, et al., 1993). 

 Vid gränsvärdet tio poäng identifieras 80 % av de personer som hade alkoholproblem. 

Av de som inte hade alkoholproblem kunde 0 till 5 % ändå få diagnosen 

alkoholproblem vid denna gränsdragning (Saunders, et al., 1993). 

    

Ungdomar i åldrarna 12-20 år: 

 Vid gränsvärdet tio poäng identifierades 82 % av ungdomarna som hade 

alkoholproblem. Av de ungdomar som inte hade alkoholproblem kunde 22 % ändå få 

diagnosen alkoholproblem vid denna gränsdragning (Kelly, Donovan, Chung, Cook & 

Delbridge, 2004). 

 Vid gränsvärdet nio poäng identifierades 84 % av ungdomarna som hade 

alkoholproblem. Av de ungdomar som inte hade alkoholproblem kunde 27 % ändå få 

diagnosen alkoholproblem vid denna gränsdragning (Kelly, et al., 2004). 

 

Studenter i åldrarna 18-23 år: 

 Vid gränsvärdet 6 till 8poäng identifierades flest studenter som låg i riskzonen för att 

konsumera för mycket alkohol. Vid dessa gränsvärden identifierades 82 till 91 % av 

studenterna som låg i riskzonen för att konsumera för mycket alkohol. Av de studenter 

som inte låg i riskzonen kunde 22 till 40 % ändå få diagnosen alkoholproblem vid 

dessa gränsdragningar (Kokotailo, Egan, Gangnon, Brown, Mundt & Fleming, 2004). 

 

Car, Relax, Alone, Forget, Family och Trouble (CRAFFT) 

CRAFFT är ett mätinstrument som mäter alkohol och drogvanor hos ungdomar i åldrarna 14 

till 18 år. Mätinstrumentet består av sex frågor enligt följande: 

1.”Har du någon gång åkt i en bil eller kört en själv när du eller den som körde hade druckit 

alkohol eller var hög på droger?” 

2.”Har du någon gång tagit till droger eller alkohol för att kunna känna dig avslappnad, få 

bättre självförtroende eller för att passa in?” 

3.”Dricker du alkohol eller använder droger när du är själv?” 
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4.”Har du någonsin glömt bort vad du har gjort när du har druckit alkohol eller använt 

droger?” 

5.”Har du hamnat i knipa någon gång när du har druckit alkohol eller använt droger?”  

6.”Har din familj eller vänner någonsin sagt till dig att minska på ditt alkohol intag eller 

droger?” 

Frågorna besvaras med ”Ja” eller ”Nej” där ett ”Ja” ger ett poäng och ”Nej” ger noll poäng 

(Knight, Shrier, Bravender, Farrell, Vander Bilt & Shaffer, 1999). 

 

För vilka grupper var CRAFFT användbar 

Ungdomar i åldrarna 12-20 år: 

 Vid gränsvärdet tre poäng identifierades 82 % av ungdomarna som hade 

alkoholproblem. Av de ungdomar som inte hade alkoholproblem kunde 33 % ändå få 

diagnosen alkoholproblem vid denna gränsdragning (Kelly et al., 2004). 

 Vid gränsvärdet två poäng identifierades 92,3% av ungdomarna som hade 

alkoholproblem. Av de ungdomar som inte hade alkoholproblem kunde 12 % ändå få 

diagnosen alkoholproblem vid denna gränsdragning (Knight, et al., 1999). 

 

Cut down, Annoyed, Guilt och Eye opener (CAGE). 

CAGE är ett mätinstrument som lämpar sig bäst för att få reda på ett alkoholberoende hos en 

individ. Mätinstrumentet består av fyra frågor enligt följande: 

1.”Har du någonsin känt att du borde minska ditt intag av alkohol?” 

2.”Har folk irriterat dig genom att kritisera ditt drickande?” 

3.”Har du någon gång känt dig dålig eller fått skuldkänslor för ditt drickande?” 

4.”Har du någonsin druckit alkohol på morgonen för att bli av med en baksmälla?”  

Frågorna besvaras med ”Ja” eller ”Nej” där ett ”Ja” ger ett poäng och ”Nej” ger noll poäng 

(Aertgeerts, Buntinx, Bande-Knops, Vandermeulen, Roelants, & Ansoms, et al., 2000). 

 

För vilka grupper var CAGE användbar 

Patienterna med medelåldern 48,9 år: 

 Vid gränsvärdet ett poäng identifierades 85 % av de patienter som hade 

alkoholproblem. Av de patienter som inte hade alkoholproblem kunde 11 % ändå få 

diagnosen alkoholproblem vid denna gränsdragning (Bush et al., 1986). 
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Ungdomar med medelåldern 18 år: 

 Vid gränsvärdet ett poäng identifierades 42,9 % av de ungdomar som hade ett 

alkoholmissbruk eller beroende. Av de ungdomar som inte hade alkoholproblem 

kunde 12,3 % ändå få diagnosen alkoholproblem vid denna gränsdragning (Aertgeerts, 

et al., 2000). 

 Vid gränsvärdet två poäng identifierades 18,6 % av de ungdomar som hade ett 

alkoholmissbruk eller beroende. Av de ungdomar som inte hade alkoholproblem 

kunde 2,5 % ändå få diagnosen alkoholproblem vid denna gränsdragning (Aertgeerts, 

et al., 2000). 

 

Ungdomar i åldrarna 12-20 år: 

 Vid gränsvärdet ett poäng identifierades 66 % av ungdomarna som hade 

alkoholproblem. Av de ungdomar som inte hade alkoholproblem kunde 42 % ändå få 

diagnosen alkoholproblem vid denna gränsdragning (Kelly et al., 2004).  

 

Cut down, Under, Gulit och Eye opener (CUGE) 

CUGE är ett mätinstrument som har tagits fram ur CAGE. CUGE är speciellt anpassat till att 

identifiera ungdomar med alkoholmissbruk och alkoholberoende. Mätinstrumentet består av 

fyra frågor enligt följande: 

1.”Har du någonsin känt att du borde minska ditt intag av alkohol?” 

2.”Har du ofta varit i en situation där du har varit påverkad av alkohol och risken för att bli 

skadad är stor som exempelvis cyklat eller kört bil?” 

3.”Har du någon gång känt dig dålig eller fått skuldkänslor för ditt drickande?” 

4.”Har du någonsin druckit alkohol på morgonen för att bli av med en baksmälla?” 

Frågorna besvaras med ”Ja” eller ”Nej” där ett ”Ja” ger ett poäng och ”Nej” ger noll poäng 

(Aertgeerts, et al., 2000). 

 

För vilka grupper var CUGE användbar 

Ungdomarna en medelålder på 18 år: 

 Vid gränsvärdet ett poäng identifierades 93,6 % av ungdomarna som hade ett 

alkoholmissbruk eller beroende. Av de ungdomar som inte hade alkoholproblem 

kunde 11,1 % ändå få diagnosen alkoholproblem vid denna gränsdragning (Aertgeerts, 

et al., 2000). 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Bland sjukvårdspersonalen fanns en osäkerhet och en föreställning om att förtroendet mellan 

vårdare och patient skulle skadas om alkoholrelaterade problem diskuterades med patienter 

(Nordqvist et al., 2005; Holmqvist et al., 2008b). Sjukvårdspersonal ansåg vidare att 

alkoholrelaterade frågor var viktiga att arbeta med då det kunde vara kostnadseffektivt 

(Bendtsen et al., 2007). Det var även viktigt att identifiera alkoholproblem bland patienter 

inom riskzonen i ett tidigt stadium (Holmqvist, et al., 2008a). Samtidigt angav 

sjukvårdspersonal att det sällan var meningsfullt att arbeta med alkoholrelaterade frågor 

(Johansson et al., 2002). Studier visade också att stress är den hälsofråga som diskuteras mest 

av sjukvårdspersonal och alkohol är den fråga som diskuteras minst (Holmqvist et al., 2008a; 

Geirsson et al., 2005) 

  

Hinder för att diskutera alkoholfrågor med patienten var brist på tid, tron om att diskussionen 

inte skulle ge någon effekt på patienten, osäkerhet kring hur diskussionen skulle föras, 

osäkerheten kring hur råd skulle ges, risken för att få en negativ reaktion av patienten samt 

osäkerhet på uppföljning vid eventuella alkoholproblem (Holmqvist, et al., 2008a; Johansson, 

et al., 2005b; Nordqvist et al., 2006; Karlsson et al., 2005). 

 

Patienter som fick råd angående alkohol hade en positiv inställning till detta (Johansson, et 

al., 2005a). Patienters förväntade sig och önskade information och råd om alkohol när de 

besökte sjukvården men i många fall diskuterades inte denna fråga (Karlsson & Bendtsen, 

2005). Patienter var positiva och förstående till varför de skulle besvara ett frågeformulär om 

alkoholkonsumtion (Karlsson & Bendtsen, 2005). Fyra mätinstrument identifierades; AUDIT, 

CRAFFT, CAGE och CUGE med något olika fokus vad gäller patientgruppers ålder 

(Saunders et al., 1993; Knight et al., 1999; Aertgeerts et al., 2000). 

 

Resultatdiskussion 

Enligt Holmqvist et al. (2008b) och Nordqvist et al. (2006) var inställningen bland 

sjukvårdspersonal att alkohol var ett känsligt ämne och att det gjorde sjukvårdspersonalen 

osäkra inför en diskussion med patienterna. Enligt Johansson et al. (2005a) och Karlsson och 
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Bendtsen (2005) var patienternas inställning positiv till att diskutera och få råd om 

alkoholvanor samt att besvara frågeformulär om alkohol. Uppsatsförfattarna anser att det är 

viktigt att upplysa sjukvårdspersonalen om att patienternas inställning till alkoholproblem har 

visats positiv (Johansson et al., 2005a; Karlsson & Bendtsen, 2005).   

    

Sjuksköterskor i en studie ansåg att alkoholrelaterade frågor var viktiga att arbeta med då det 

kan vara kostnadseffektivt (Johansson et al., 2002). I en annan studie visas att sjuksköterskors 

åsikt går isär angående om alkoholproblem är en arbetsuppgift som ska ingå i deras arbete 

eller inte (Bendtsen et al., 2007). Enligt ICN (2009) är en del av sjuksköterskans roll att 

förebygga hälsa. Uppsatsförfattarna anser att strävan att identifiera alkoholproblem i ett tidigt 

stadium är att förebygga hälsa. Ett sätt att identifiera alkoholproblem är att använda sig av 

mätinstrument för alkoholvanor (Saunders et al., 1993; Knight et al., 1999; Aertgeerts, et al., 

2000). 

 

Enligt Geirsson et al. (2005); Holmqvist et al. (2008a) var råd från sjukvården om rökning, 

motion, kost och stress mer förekommande än råd om alkohol. Samtidigt visade en annan 

studie att patienter förväntade sig råd från sjukvårdspersonal om alkohol men dessa uteblev. 

När patienterna vid besök hos sjukvården fick råd om alkoholvanor visade patienterna en 

större tillfredställelse efter besöket än när råd om alkohol uteblev (Johansson et al., 2005a). 

Enligt ICN (2009) är en av sjuksköterskans arbetsuppgifter att förse patienten med 

information. I detta fall anser uppsatsförfattarna att det inte har skett. Uppsatsförfattarna anser 

att sjukvårdspersonalen bör sätta patienten i centrum och ge den information som patienten 

behöver. 

 

Brist på tid utgjorde det största hindret för diskussion kring patienternas alkoholvanor 

(Holmqvist, et al., 2008a). Socialstyrelsen (2009) efterfrågar ett rutinmässigt 

rådgivningssamtal med patienter som enligt mätinstrumenten kan vara i riskzonen för 

alkoholproblem. Uppsatsförfattarna anser att tidbristen kan lösas genom att 

sjukvårdspersonalen kan använda sig av frågeformulär som patienten själv fyller i på en dator. 

Patienten får även en utskrift från datorn där personanpassade råd om alkoholvanor ges 

(Karlsson & Bendtsen, 2005). Uppsatsförfattarna anser att dessa råd kan ligga till grund för en 

diskussion och på så vis göra samtalet mellan vårdare och patient mer effektivt.  
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Ett annat hinder bland sjukvårdspersonalen var brist på utbildning. Utbildning om uppföljning 

av patienter med alkoholproblem och diskussionsteknik efterfrågades av sjukvårdspersonalen 

(Johansson et al., 2005b; Karlsson et al., 2005). Enligt Nordström et al. (2004) är ett tidigt 

upptäckande av för hög alkoholkonsumtion och tidig vård av patienter med alkoholmissbruk 

ytterst angeläget då risken för allvarliga konsekvenser kan minska. Uppsatsförfattarna anser 

att om sjukvårdspersonalen ska kunna utföra detta krävs utbildning i hantering av 

alkoholproblem. Det är bevisat i studier att sjukvårdspersonal som har utbildning i hantering 

av alkoholproblem använder sig oftare av mätinstrument och känner sig säkrare i 

diskussionen med patienten än sjukvårdspersonal som inte har utbildning (Geirsson et al., 

2005).     

 

Mätinstrumenten AUDIT, CRAFFT, CAGE och CUGE är några av de mätinstrument som 

används. Beroende på vilken grupp av patienter sjukvårdspersonalen vill vända sig till lämpar 

sig olika instrument (Saunders et al., 1993; Kelly et al., 2004; Kokotailo et al., 2004; Kelly et 

al., 2004; Knight et al., 1999; Aertgeerts et al., 2000). Socialstyrelsen (2009) efterfrågar en 

rutinmässig screening med mätinstrument för att underlätta identifiering av personer med 

alkoholproblem. Enligt Helander (2003) kan en patient dricka stora mängder alkohol utan att 

det ger något utslag på blodprover. Därför anser uppsatsförfattarna att frågeformulär, som 

exempelvis de som har nämnts ovan, kan användas som komplement till blodprover och som 

grund till en diskussion med patienten. 

 

Metoddiskussion 

Designen av studien var en systematisk litteraturstudie. Uppsatsförfattarna har använt sig av 

PubMed, Cinahl och Medline som databaser. Det blev ett bortfall av några artiklar som 

behandlade evidensbaserade mätinstrument på grund av att det tog för lång tid att beställa 

dem och uppsatsförfattarna skulle då inte hinna bearbeta dem. Konsekvensen av detta kan ha 

varit att uppsatsförfattarna gått miste om artiklar som behandlar andra evidensbaserade 

mätinstrument än de som redovisats i resultatet. 

  

I sökningen för att hitta evidensbaserade mätinstrument använde uppsatsförfattarna inte 

sökordet Sverige. Detta valdes bort av uppsatsförfattarna för att de flesta mätinstrumenten var 

grundade utanför Sverige.  Uppsatsförfattarna valde att inkludera artiklarna som var högst 10 

år gamla. För att hitta artiklar som redovisar evidensbaserade mätinstrument var 
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uppsatsförfattarna tvungna att göra avkall på detta och använda sig av artiklar som var äldre 

än 10 år.  

 

Det ursprungliga syftet med studien var att undersöka sjukvårdspersonals samt patienters 

inställning till att med hjälp av mätinstrument identifiera alkoholproblem. Detta syfte har 

uppsatsförfattarna inte kunnat besvara på grund av otillräcklig forskning om ämnet i Sverige. 

De artiklar uppsatsförfattarna hittade behandlade sjukvårdspersonals samt patienters 

inställning till att diskutera och diagnostisera alkoholvanor. Artiklarna behandlade inte heller 

inställningen till mätinstrumenten. På grund av detta tvingades uppsatsförfattarna att 

omformulera syfte och frågeställningar. 

 

Syftet var vidare att undersöka vilka evidensbaserade mätinstrument för alkoholkonsumtion 

som fanns. Uppsatsförfattarna har haft för avsikt att visa hur användbara instrumenten var, 

gällande gränsvärden samt vilken ålder instrumenten lämpar sig för. Därför har 

uppsatsförfattarna tämligen ingående redovisat i resultatdelen hur de fyra mest förekommande 

mätinstrumenten användes.  

 

Mot bakgrund av ovan omständigheter anser uppsatsförfattarna att syfte och frågeställningar 

är besvarade. 

  

Konklusion 

Denna uppsats visar att tidsbrist och otillräcklig utbildning är stora hinder för 

sjukvårdspersonal för att diskutera alkoholvanor med patienter. Vidare visar studier att 

patienter har en positiv inställning till att bli tillfrågade om alkoholvanor. Studien visar även 

att det finns användbara mätinstrument för att mäta alkoholkonsumtionen hos olika 

patientgrupper.   

 

Projektets kliniska betydelse 

Socialstyrelsen (2009) påvisar att det är viktigt att identifiera personer med alkoholproblem i 

ett tidigt stadium. Därför anser uppsatsförfattarna att föreliggande studie har en klinisk 

betydelse då den påvisat några mätinstrument som kan användas för att identifiera personer 

med alkoholproblem i ett tidigt stadium. Uppsatsförfattarna har redovisat att några hinder som 

sjukvårdspersonalen hade för att identifiera personer med alkoholproblem var tidsbrist, 



25 

 

otillräcklig utbildning och osäkerheten i att diskutera ett känsligt ämne. Det är viktigt att 

identifiera dessa hinder för att kunna förebygga dem. Samtidigt har denna studie visat att 

patienter har en positiv inställning till att diskutera sina alkoholvanor. Vilket är en viktig 

kunskap att utgå ifrån i sjukvårdspersonalens möte med patienterna. 

 

Förslag till vidare forskning 

Uppsatsförfattarnas förslag till fortsatt forskning är att i Sverige göra en kvalitativ studie för 

att undersöka sjukvårdspersonals och patienters inställning till användandet av 

evidensbaserade mätinstrument för alkoholkonsumtion.      



26 

 

Referenser 

 

Aertgeerts, B., Buntinx, F., Bande-Knops, J., Vandermeulen, C., Roelants, M., Ansoms, S.,  

   et al. (2000). The value of CAGE, CUGE, and AUDIT in screening for alcohol abuse and 

   dependence among college freshmen.  Alcoholism: Clinical and experimental research, 

   24(1), 53-57. 

 

Andreasson, S., Holder, H.D., Norström, T., Österberg, E., & Rossow, I. (2006). Estimates of 

   harm associated with changes in Swedish alcohol policy: results from past and present 

   estimates. Journal compilation, 101, 1096-1105. 

 

Bendtsen, P., Holmqvist, M., & Johansson, K. (2007). Implementation of computerized 

   alcohol screening and sdvice in an emergency departement – a nursing staff perspective. 

   Accident and emergency nursing, 15, 3-9. 

 

Boman, U., Hradilova Selin, K., Ramstedt, M., & Svensson, J. (2007). Alkoholkonsumtion i 

   Sverige fram till år 2006. (Forskningsrapport nr. 48) Stockholm: SoRAD. 

 

Bush, B., Shaw, S., Cleary, P., Delbanco, T.L., & Aronson M.D. (1986). Screening for 

alcohol abuse using the CAGE questionnaire. The American journal of medicine, 82, 231-   

235. 

 

CAN. (2005). Alkohol. Hämtat 22 oktober, 

   2009, från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning: 

   http://www.can.se/Drogfakta/Alkohol  

 

CAN. (2009). Alkohol och hjärnan. Hämtat 

   23 oktober, 2009, från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning: 

   http://www.can.se/Drogfakta/Droger-och-hjarnan  

 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2008). Att göra systematiska litteraturstudier värdering, 

   analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och kultur. 

 

http://www.can.se/Drogfakta/Alkohol
http://www.can.se/Drogfakta/Droger-och-hjarnan


27 

 

Geirsson, M., Bendtsen, P., & Spak, F. (2005). Attitudes of Swedish general practitioners and 

   nurses to working with lifestyle changes, with special reference to alcohol consumption. 

   Alcohol & alcoholism, 40(5), 388-393. 

 

Helander, A. (2003). Biological markers in alcoholism. J neural transm 66, 15-23. 

 

Holmqvist, M., Bendtsen, P., Spak, F., Rommelsjö, A., Geirsson, M., & Nilsen, P. (2008a). 

   Asking patients about their drinking a national survey among primary health care physicians 

   and nurses in Sweden. Addictive Behaviors, 33, 301-314. 

 

Holmqvist, M., Hermansson, U., & Nilsen, P. (2008b). Towards increased alcohol 

   intervention activity in Swedish occupational health services. 

   International journal of occupational medicine and environmental health, 21(2), 179-187. 

 

ICN. (2009). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 30 september 2009, från ICN: 

   http://www.icn.ch/icncodeswedish.pdf  

 

IQ. (2009a). Alkohol konsumtion. Hämtad 2 novemner 2009, från IQ: 

   http://www.iq.se/content/om-alkohol-konsumtionen.aspx 

 

IQ. (2009). Alkohol och hälsa. Hämtad 22 oktober 2009, från IQ: 

   http://www.iq.se/content/omalkohol-halsa-vad.aspx  

 

Johansson, K., Bendtsen, P., & Åkerlind, I. (2002). Early intervention for problem drinkers: 

   readiness to participate among general practitioners and nurses in swedish primary health 

   care. Alcohol & alcoholism, 37(1), 38-42.  

 

Johansson, K., Bendtsen, P. & Åkerlind, I. (2005a). Advice to patients in Swedish primary 

   care regarding alcohol and other lifestyle habits: how patients report the actions of GPs in 

   relation to their own expectations and satisfaction with the consultation. European Journal 

  of Public Health, 15(6), 615–620. 

 

Johansson, K., Åkerlind, I., & Bendtsen, P. (2005b). Under what circumstances are nurses 

http://www.icn.ch/icncodeswedish.pdf
http://www.iq.se/content/om-alkohol-konsumtionen.aspx
http://www.iq.se/content/omalkohol-halsa-vad.aspx


28 

 

   willing to engage in brief alcohol interventions.  Addictive behaviors, 30, 1049-1053. 

 

Karlsson, A., & Bendtsen, P. (2005). Acceptability of a computerized alcohol screening and 

   advice routine in an emergency department setting-a patient perspective. Addictive 

   behaviors, 30, 767-776. 

 

Karlsson, A., Johansson, K., Nordqvist, C., & Bendtsen, P. (2005). Feasibility of a 

   computerized alcohol screening and personalized written advice in the ED: opportunities 

   and obstacles. Accident and emergency nursing, 13, 44-53. 

 

Kelly, T.M., Donovan, J.E., Chung, T., Cook, R.L., & Delbridge, T.R. (2004). Alcohol use 

   disorders among emergency department-Treated older adolescents: A new brief screen 

   (RUFT-Cut) using the AUDIT, CAGE, CRAAFT, and RAPS-QF. Alcoholism: Clinical and 

   Experimental Research, 28(5), 746-753.  

 

Knight, J.R., Shrier, L.A., Bravender, T.D., Ferrell, M., Vander Bilt, J., & Shaffer, H.J. 

(1999). A new brief screen for adolescent substance abuse.  Arch Pediatr Adolesc Med, 153, 

591-596. 

 

Kokotailo, P.K., Egan, J., Gangnon, R., Brown, D., Mundt, M., & Fleming, M. (2004). 

Validity of the Alcohol Use Disorders Identification Test in college students. Alcoholism: 

Clinical and Experimental Research, 28(6), 914-920.  

 

Livsmedelsverket. (2009). Rekomendationer om alkohol. Hämtad 2 november 2009, från 

livsmedelsverket: http://www.slv.se/sv/grupp1/mat-och-naring/Svenska-narings-

rekomendationer/Rekomendationer-om-alkohol/  

 

Nordström, G., Berglund, M., & Frank, A. (2004). Stability of successful long-term 

   adjustment in alcohol dependence: a follow-up study 15 years after the first long-term 

   follow-up. European Addiction Research, 10, 126-132. 

 

Nordqvist, C., Johansson, K., Lindqvist, K., & Bendtsen, P. (2006). Attitude changes among 

   emergency department triage staff after conducting routine alcohol screening.  Addictive 

http://www.slv.se/sv/grupp1/mat-och-naring/Svenska-narings-rekomendationer/Rekomendationer-om-alkohol/
http://www.slv.se/sv/grupp1/mat-och-naring/Svenska-narings-rekomendationer/Rekomendationer-om-alkohol/


29 

 

   behaviors, 31, 191-202. 

 

Nordqvist, C., Wilhelm, E., Lindqvist, K., & Bendtsen, P. (2005). Can screening and simple 

   written advice reduce excessive alcohol consumption among emergency care patients. 

   Alcohol & alcoholism, 40(5), 401-408. 

 

Polit, D.E., & Beck, C.T. (2008). Nursing research generating and assessing evidence for 

   nursing  practice. 8:e upplagan. Philadephia: Lippincott Williams & Wilkins.  

 

Raadu, G. (2009). Författningshandboken 2009 – för personal inom hälso- och sjukvård. 

   Stockholm: Liber AB. 

 

Saunders, J.B., Aasland, O.G., Babor, T.F., De la Fuente, J.R., & Grant, M. (1993). 

   Development of the alcohol use disorders identification test (AUDIT): WHO collaborative 

   project on early detection of persons with harmful alcohol consumtion – II. Addiction, 

   88, 791-804. 

 

Socialstyrelsen. (2007). Socialstyrelsens statistikdatabaser. Hämtad: 2 november 2009, från 

   Socialstyrelsen: http://192.137.163.40/epcfs/Index.asp  

 

SoRAD. (2008). Den totala alkohol konsumtionen i Sverige under 2008 – en preliminary 

   skattning av registrerad och oregistrerad alcohol. Hämtat 27 oktober 2009, från Centrum för 

   socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning: 

   http://www.sorad.su.se/content/1/c6/04/86/13/Helarssiffrorna2008feb02.pdf    

 

Socialstyrelsen. (2009). Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Hämtad 28 

   oktober 2009, från Socialstyrelsen: 

   http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8933/2007-102-    

   1_20071021_rev.pdf  

 

Vårdguiden. (2009). Tema alkohol. Hämtad 2 november 2009, från vårdguiden: 

   http://www.vardguiden.se/Tema/Alkohol/Ord-och-begrepp/ 

 

http://www.sorad.su.se/content/1/c6/04/86/13/Helarssiffrorna2008feb02.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8933/2007-102-%20%20%20%20%20%201_20071021_rev.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8933/2007-102-%20%20%20%20%20%201_20071021_rev.pdf
http://www.vardguiden.se/Tema/Alkohol/Ord-och-begrepp/


30 

 

WHO. (2009). Alcohol. Hämtad 28 oktober 2009, från World Health Organization: 

   http://www.who.int/substance_abuse/facts/alcohol/en/index.html  

 

Willman, A., Stoltz, P., & Bathsevani, C. (2006). Evidensbaserad omvårdnad – en bro mellan 

   forskning och klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. 

 

http://www.who.int/substance_abuse/facts/alcohol/en/index.html


31 

 

Bilagor 

 

Bilaga 1: Tabell 1: Sökstrategi avseende använda databaser och sökord samt 

antal träffar och antal valda artiklar. 

Databas: Sökord: Antal träffar: Antal lästa 

artiklar: 

Artiklar i 

resultatet 

n=17 

PubMed 

  

Alcohol 

consumption  

AND clinical 

tools 

AND nurs* 

 

Alcohol 

consumption 

AND screening 

instruments 

AND Sweden 

 

Alcohol 

consumption  

AND drinking 

assessments 

instruments 

 

Detecting 

alcoholism  

AND 

questionnaire 

 

Alcohol  

AND Sweden 

AND nursing 

26757 

 

50 

 

3 

 

 

26757 

 

150 

12 

 

 

26757 

 

 

47 

 

 

127 

 

43 

 

192849 

3665 

29 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3* 

 

 

 

 

 

1** 

 

 

 

 

11*** 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

2 
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Databas: Sökord: Antal träffar: Antal lästa 

artiklar: 

Artiklar i 

resultatet 

n=17 

Cinahl 

 

Alcohol 

consumption  

AND clinical 

tools 

AND nurs* 

 

Alcohol 

consumption  

AND clinical 

tools 

AND Sweden 

 

Alcohol 

consumption 

AND screening 

instruments 

AND Sweden 

 

Alcohol 

consumption 

AND 

questionnaire 

AND Sweden 

 

Alcohol 

AND 

questionnaire 

AND nurs* 

AND Sweden 

 

3239 

 

183 

12 

 

 

3239 

 

183 

4 

 

 

3239 

 

22 

1 

 

3239 

 

 

451 

28 

 

22570 

 

1519 

178 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

1 
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Databas: Sökord: Antal träffar: Antal lästa 

artiklar: 

Artiklar i 

resultatet 

n=17 

MEDLINE 

 

Alcohol 

consumption 

AND Clinical 

tools 

AND Sweden 

 

Alcohol 

consumption 

AND 

questionnaire 

AND Sweden 

AND nurs* 

 

Alcohol 

AND clinical 

tools 

AND nurs* 

 

14731 

 

20 

1 

 

 

14731 

 

1805 

90 

7 

 

76528 

 

122 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

0 

 

 * Här har uppsatsförfattarna använt sig av tre relaterade artiklar. 

**Här har uppsatsförfattarna använt sig av en artikel från referenslistan. 

***Här har uppsatsförfattarna använt sig av två artiklar från referenslistor. 
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Bilaga 2: Granskningsmall för kvalitetsbedömning 
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