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SAMMANFATTNING  

Bakgrund: Missbruk innebär ett missanpassat bruk av alkohol och droger. Sverige har både 
preventiva åtgärder mot missbruk och åtgärder under ett aktuellt missbruk. Personer med 
missbruk är en stigmatiserad grupp där mer kunskap om denna grupp bör fås. 

Syfte: Syftet med studien är att undersöka allmänsjuksköterskans attityder och erfarenheter 
samband med vård av personer med missbruksproblematik.  

Metod: Litteraturstudien grundar sig i en kvalitativ ansats baserad på tio vetenskapliga 
originalartiklar. Artiklarna analyserades med hjälp av Evans deskriptiva metod (2002). 

Resultat: Tre teman och sex underteman framkom efter analys och presenterade resultatet. 
Psykiska påfrestningar för sjuksköterskan, negativa känslor och upplevelser som påverkar 
sjuksköterskan, upplevelse av högre arbetsbelastning på grund av komplex vårdsituation. 
Fördomsfyllda attityders inverkan på vårdandet, attityder som skapar barriärer för vårdandet, 
att misstro patienten men ändå vilja arbeta ur ett holistiskt synsätt. Hinder eller stöd för 
vården av personer med missbruksproblematik, sjuksköterskans syn på missbrukare beror på 
sammanhanget och betydelsen för adekvat utbildning inom området samt fortbildning. 
 
Slutsatser: Att vårda en person med missbruksproblematik är komplext och psykisk 
påfrestande för sjuksköterskan. På grund av rädsla och andra faktorer kan inte sjuksköterskan 
ge den vård hen hade velat ge. 
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INLEDNING 
Författarna till denna studie vill granska vilka attityder och erfarenheter sjuksköterskor har av 
att arbeta med missbrukare. Våra erfarenheter från den kliniska verksamheten är att det finns 
en skillnad hur sjuksköterskan behandlar olika patientgrupper. En av de mest utsatta 
grupperna är missbrukare, vilket kan vara ett resultat av samhällets normer och krav. 
Tillämpningen av lagen om vård av missbrukare har nämligen ökat samtidigt som 
frivilligvården har minskat (Socialstyrelsen, 2016). Socialstyrelsen (2017) har vidare granskat 
missbruksvården där exempelvis en av slutsatserna var att en av tre primärvårdsmottagningar 
inte har tillräcklig kompetens i missbruks- och beroendefrågor och vissa kommuner har inte 
heller de nödvändiga resurserna.  
Författarna till denna litteraturstudie anser därför att det är av stor vikt att få ökad kunskap om 
missbruk och att även granska vårdpersonalens attityder till denna stigmatiserade 
patientgrupp.   

BAKGRUND 
WHO beskriver drogberoende som ett allvarligt hälsoproblem och cirka 15.3 miljoner 
personer världen över uppskattas ha ett drogberoende (Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 
2014, s. 353). Kaos, ensamhet, skuld, skam och stigmatisering är bara några av de känslor 
personer med ett drogberoende kan känna. Personer med missbruksproblematik finner 
dessutom sig själva i en situation som tar upp hela personens livsvärld där livet ständigt 
kretsar kring drogen.  

Droganvändning i Sverige 
Den vanligaste drogen i Sverige är alkohol. Konsumtionen av alkohol bland svenskar har 
ökat; dels beroende på den ökade levnadsstandarden och dels beroende på tidigare 
alkoholpolitiska beslut som exempelvis mellanölsreformen och ändringar i införselregler. 
Johansson och Wirbing (2005) betonar att allt fler av dem som har en förhöjd sårbarhet för 
alkohol kommer i större utsträckning i kontakt med alkohol beroende på den ökade tillgången 
till alkohol och därmed ökar risken för att utveckla alkoholproblem (ibid.).  

Vad gäller narkotika i Sverige ses all hantering av narkotika som olaglig, därför beskrivs allt 
bruk av narkotika som missbruk. Likt alkohol tyder en ökad tillgänglighet till narkotika i 
samhället på en ökad droganvändning hos vissa utsatta grupper av befolkningen (Johansson & 
Wirbing, 2005). Mellan åren 2009- 2011 gjordes en översyn av den svenska missbruks- och 
beroendevården. I den uppskattades att cirka 780 000 (18 år och äldre) har ett missbruk av 
alkohol och ungefär 55 000 personer uppskattades ha ett missbruk eller vara beroende av 
narkotika. Dessa uppskattningar är baserade på det antal personer som har vårdats inom den 
specialiserade öppenvården för alkoholdiagnoser eller i slutenvården. Av dessa personer är 
det inte alla som söker hjälp för sitt beroende eller missbruk (Socialstyrelsen, 2015).   

Definition av riskbruk, missbruk och beroende  
Det finns flera ord för att beskriva de problematiska förhållandena till alkohol och andra 
droger som missbrukaren och anhöriga har. Johansson och Wirbing (2005) använder orden 
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riskbruk, missbruk och beroende. De beskriver riskbruk som att vara inom riskområdet för att 
utveckla missbruk, beroende och/eller skada på kroppen. Missbruk och beroende ses som två 
olika tillstånd skilda från varandra. Missbruk definieras som ett missanpassat bruk av alkohol 
eller droger som ger sig uttryck i betydande funktionsnedsättning eller lidande för personen. 
Beroende ses som ett allvarligare tillstånd än missbruk och har att göra med den kroppsliga 
tillvänjningen. Ett missbruk kan vara av olika styrka och intensitet och intensiteten av 
missbruket kan variera över tid, medan ett beroende är av mer ihållande karaktär som 
personen inte kan träda ur från vecka till vecka, utan personen måste sluta helt med drogen för 
att bli kvitt beroendet (ibid).  

Missbruk på samhällsnivå och individnivå  
Lagen (1988:870) om vård av missbrukare (LVM) ger i vissa fall rätten att tvångsvårda 
personer med missbruk som utsätter sig själv för allvarlig skada, löper risk för att skada sig 
själv eller någon närstående. Denna lag ska endast tillämpas om det inte finns några andra 
alternativ. Att vårda personer som är under tvångsvård kan vara en ny erfarenhet för både 
vårdpersonal och patient enligt 24 § i första kap. i socialtjänstlagen ”…Om någon behöver 
sjukhusvård under vårdtiden, skall han eller hon ges tillfälle till sådan vård”. Det finns därför 
en möjlighet att även allmänsjuksköterskan möter patienter som vårdas enligt LVM någon 
gång under sina yrkesverksamma år och inte bara professioner inriktade på missbruk.  
 
Samhället erbjuder både preventiva åtgärder och åtgärder under ett pågående missbruk. De 
preventiva åtgärderna börjar redan i skolan, där kunskap om alkohol och droger ges.  Alkohol, 
Narkotika, Dopning och Tobaks-politiken som förkortas till ANDT, har sex mål varav ett är 
att antalet personer som dör/skadas av missbruk eller på grund av någon annans missbruk ska 
minska successivt (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen, 2014). Ett annat 
mål är att personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till vård och stöd 
av god kvalité (ibid.). Enligt en studie om personer med missbruk och smärta (St. Marie, 
2014), känner sig dock patienterna misstrodda och inte lyssnade på inom vården. Detta leder 
till att personer med missbruksproblematik inte får tillräcklig med behandling och leder till 
onödigt vårdlidande (ibid.).  

Att vårda personer med missbruksproblematik 
Att ha detaljerad kunskap om olika beroenden, missbruk och dess effekt i arbeten med 
människor är av stor betydelse för vårdandet, för att skapa ett gott vårdande där patientens 
behov uppmärksammas (Johansson och Wirbing, 2005). Sjuksköterskor anses ju vara den 
yrkesgruppen som är mest lämplig för att utföra undersökningar (screening) för att upptäcka 
drog- och alkoholrelaterade problem hos patienter och även förse patienten med de första 
åtgärderna och planera den kommande omvårdnaden. Dessa undersökningar brister i stor 
omfattning på grund av tidsbrist och kunskap gällande missbruk (Griffiths, Stone, Tran, 
Fernandez och Ford, 2007).  

Det är inte enbart brist på kunskap som har betydelse för vårdandet av patienter med 
missbruksproblematik.  Ford (2011) skriver i sin studie att sjuksköterskor får vara med om 
mellanmänskliga utmaningar i samband med vårdandet med personer med missbruk. Detta 
beror på många olika faktorer, några av dessa är rädslan för att bli manipulerad och bli utsatt 
för våld. Ford (2011) menar vidare att sjuksköterskan måste förstå komplexiteten i att vårda 
utifrån påverkan av både missbrukande patient, stress och brist på personal och på så sätt 
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minska risken för att mötet blir icke vårdande.  

Trots att sjukvårdspersonal allmänt har en positiv inställning gentemot personer med missbruk 
och en återkommande kontakt med dessa patienter, brister det i kunskap hos sjuksköterskan 
om missbruk och kunskap om vart patienten kan vända sig till efter sjukvårdstiden (Kelleher 
och Cotter,  2009). Cleary, Hunt, Malins, Matheson, och Escott (2009) studie undersöker 
personer som arbetar med människor som lider både av psykisk ohälsa och missbruk. 
Resultatet visar att deltagarna ansåg att personer med psykisk ohälsa använder droger av 
samma orsak som de utan psykisk ohälsa och tog inte hänsyn till individens livssituation. 
Genom att göra en workshop för deltagarna i studien kunde fler förstå att deras tankegångar 
inte stämde. Cleary et al. (2009) visar även att ökad kunskap om droganvändning bidrar till 
mer sympatisk attityd gentemot patienter med missbruk. De tror att det beror på en djupare 
förståelse för vad patienten går igenom vid minskning av droganvändandet eller de fall när 
patienten avstår helt (ibid.).    

Att alla har rätt till lika vård är en mänsklig rättighet. Arena Ventura, Santos, Mendes och 
Trevizan (2014) påvisar dock att missbrukare har svårt att uttrycka vad deras mänskliga 
rättigheter innebär och att de ser det som något främmande för dem. Dessutom anser de att 
endast personer som inte använder droger har rätt till god vård och hälsa. Här blir 
sjuksköterskan roll betydande, hen måste upplysa personen om dennes rättigheter samt stärka 
dem. Det är därför viktigt att som sjuksköterska vara medveten om sina förförståelser och 
fördomar. Styr fördomarna kan det leda till att vården bedrivs på fel premisser om denna 
medvetenhet inte finns hos sjuksköterskan. För att kunna upplysa patienten om hens 
rättigheter är det viktigt att sjuksköterskan antar en öppen och följsam hållning gentemot 
patientens behov och perspektiv (Dahlberg och Segesten, 2010). 

TEORETISK REFERENSRAM 
 
Denna litteraturstudie vill belysa de upplevelser som allmänsjuksköterskor har som vårdar 
personer med missbruksproblematik och som de kan komma och ställas inför i vården. Ett 
vårdvetenskapligt förhållningssätt är därför lämpligt när det gäller att få kunskap om att vårda 
på individnivå. Enligt Dahlberg & Segesten (2010) är vårdvetenskapens uppgift att kunna 
hitta lösningar till situationer som är oväntade genom att använda sina teoretiska kunskaper 
och transformera detta i praktiken. 

Vårdrelation  
En vårdrelation mellan sjuksköterska och patient där patientens lidande minskas, kan 
beskrivas som en vårdande relation. De betydelser en vårdrelation kan innefatta är 
förhållande, skyldighet, berättelse och beröring. Dessa begrepp kan i en vårdrelation innebära: 
en inre inställning, att inte lämna, att vården är berörande och inte uteslutande och att 
vårdandet genomsyras av omtanke. I en vårdsituation kan dessa betydelser emellertid 
förändras och relationens betydelse för både patient och sjuksköterska kan därmed yttra sig 
olika (Wiklund- Gustin & Bergbom, 2015).  Enligt Dahlberg och Segesten (2010) beskrivs 
också vårdrelationen som något av stor betydelse för vårdandet. Den kan ge mening och 
sammanhang för patienten, men även vara av negativ betydelse om vårdrelationen inte lindrar 
patientens lidande. Sjuksköterskan bär alltid det yttersta ansvaret för att vårdrelationen ska bli 
meningsfull och positiv. Därför är det av stor vikt att sjuksköterskan är medveten om sina 
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egna fördomar, speciellt när det gäller missbrukande patienter för att vårdrelationen inte ska 
medföra mer lidande (ibid).  

Öppenhet och följsamhet 
Att vara öppen och följsam enligt Dahlberg och Segesten (2010) är att kunna ställa frågor och 
lyssna förutsättningslöst på svaret. För att kunna se hela människan och vara öppen för dennes 
livsvärld krävs det en öppenhet och följsamhet gentemot patienten och dennes värderingar, 
kunskaper och tankar. På detta sätt kan sjuksköterskan vårda ur ett patientperspektiv och 
minska risken för att förförståelsen styr vårdandet på ett oreflekterat sätt. Det etiska kravet blir 
tydligt här, det innebär att patientens autonomi måste hörsammas och detta betyder att 
sjuksköterskan måste ta hänsyn till patientens livsvärld och vårda utifrån dessa premisser. 
Förförståelsen kan vara en inre guide för sjuksköterskan men även leda personen fel, det är 
därför viktigt att lyssna på patienten (ibid).  

Det vårdande mötet  
Ett vårdande möte kan vara ett kort möte med en sjuksköterska på endast några minuter eller 
också ett långt möte i samband med komplexa situationer som sträcker sig över hela vårdtiden 
på en vårdavdelning (Dahlberg & Segesten, 2010). Vilken situation det än handlar om är 
målet att skapa ett vårdande möte mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan måste 
vara medveten om sitt kroppsspråk och vilka signaler hen skickar ut till patienten. Ett 
vårdande möte utmärker sig genom att sjuksköterskan har en skyldighet att skapa stärkande 
processer hos patienten. Samspelet mellan hen och patienten ska vara utvecklande för båda 
parter. (Dahlberg & Segesten, 2010).    

PROBLEMFORMULERING 
Allmänsjuksköterskan kan möta personer med missbruksproblematik i de flesta 
vårdsammanhang och därför är det viktigt att ha kunskap om vad missbruk är och kunna 
bemöta personens livsvärld utan förbehåll. I Sverige är alkohol den främsta drogen som 
använts och alkoholkulturen gör det inte lika stigmatiserande som vid bruk av narkotika. 
Kunskapen om missbruk kan variera från sjuksköterska till sjuksköterska och det finns 
fortfarande ett stigma kring missbruk. Vi vill därför se hur detta påverkar vårdrelationen 
mellan sjuksköterska-patient. Att sätta sin egen förförståelse åt sidan är viktigt för att kunna 
ställa frågor om alkohol och drogvanor till patienten. Att inte ha kunskap om pågående 
missbruk skulle kunna medföra otrygghet för både sjuksköterskan och patient.  

Att studera allmänsjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 
missbruksproblematik kan vara till hjälp för att uppfatta sina egna fördomar och 
kunskapsluckor.  Under sjuksköterskeutbildningen lär vi oss att sträva efter en öppenhet och 
följsamhet gentemot patienten. Är det alltid applicerbart i vården eller blir förförståelsen trots 
allt styrande när det gäller att vårda missbrukande patienter.  

Frågeställningar 
Vilka attityder har allmänsjuksköterskor till att vårda patienter med missbruksproblematik? 

Erfar allmänsjuksköterskan att de har tillräckliga kunskaper för att vårda dessa patienter?   
Har missbruksproblematik en inverkan på mötet mellan patient och sjuksköterska?  
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SYFTE 

Syftet med studien var att undersöka allmänsjuksköterskans attityder och erfarenheter i 
samband med vård av personer med missbruksproblematik. 

METOD 
Resultatet är grundat på tio vetenskapliga artiklar som sammanfattas i artikelöversikten (se 
bilaga 1). Under analysens gång hittades flera nyckelfynd som innefattade sjuksköterskans 
attityder och upplevelser av att vårda missbrukspatienter. Nyckelfynden delades upp i 
huvudteman. Dessa teman bröts ned i mindre subteman för att skapa en bredare och mer 
detaljerad inblick i sjuksköterskans attityder och erfarenheter (se tabell 1).  
Ett induktivt synsätt med en kvalitativ ansats anses vara lämplig till denna litteraturstudie som 
baseras på tio kvalitativa vetenskapliga artiklar. Ett induktivt synsätt skapar utrymme för 
förståelsen av olika fenomen och med hjälp av detta kan en ökad kunskap kring 
allmänsjuksköterskors upplevelser skapas detta leder till att vi kan skapa generaliseringar från 
våra observationer. För att skapa en förståelse och beskriva informationen i denna 
litteraturstudie ligger därför subjektets upplevelser av situationen i fokus (Polit och Beck, 
2010). 

Design 
En systematisk litteraturstudie analyserad enligt Evans beskrivande syntes (2002) 
genomfördes för att kunna svara på syftet. Enligt Evans (2002) innebär en induktiv ansats att 
på ett systematiskt sätt läsa texter om människors upplevelser.  

Datainsamling  
Datainsamlingen planerades och genomfördes under våren 2017 genom lämpliga sökord (se 
bilaga 2) i de vetenskapliga databaserna Cinahl, PubMed och psycINFO. Dessa tre databaser 
valdes på grund av valet av ämne. Cinahl och PubMed är enligt Polit & Beck (2009) de 
databaser som är främst inriktade på vårdvetenskap. PsycINFO är en databas där det går att 
välja endast omvårdnad samt peer-reviewed och därför ansåg författarna att den var relevant 
för sökning av lämpliga artiklar. Vi sökningar användes trunkering (“) och citationstecken (*).  

Urval och urvalsförfarande 
Studien var baserad på originalartiklar som var publicerade i vetenskapliga tidskrifter och 
peer-reviewed. För att ytterligare garantera att artiklarna var publicerade i en vetenskaplig 
tidskrift har det också kontrollerats via Ulrichweb global series directory (Ulrichweb, u.å). 
Inklusions- och exklusionskriterier sattes upp för att endast få med de relevanta artiklarna som 
passade väl in på syftet. Även en kvalitetsgranskning gjordes av de utvalda artiklarna för att 
säkerställa god vetenskaplig bärighet. 

 
Inklusionskriterier  
Alla typer av alkohol, narkotika och substansmissbruk inkluderades i studien. För att ta del av 
nutida forskning inkluderade endast artiklar som var skrivna mellan åren 2007- 2017 och som 
även var godkända av etiska kommittéer.   
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Exklusionskriterier 
Kvantitativa artiklar exkluderades då subjektiva upplevelser och attityder skulle granskas i 
studien. 

Kvalitetsgranskning 
En kvalitetsgranskning gjordes för att endast välja ut de artiklar som befanns vara av god 
kvalitet (se bilaga 3). Endast de artiklar som bedömdes vara av hög eller medelhög kvalitet 
inkluderades.  

Dataanalys 
I den kvalitativa forskningen bygger analysdelen ofta på en så kallad kodning av material 
varifrån det sedan byggs upp teman eller kategorier. Författarna använde sig av Evans (2002) 
beskrivande syntes, den bedömdes vara mest adekvat för en litteraturstudie med kvalitativa 
artiklar. Den beskrivande syntesen genomfördes i fyra steg: insamling av data, identifierandet 
av nyckelfynd, sammanställning av teman från studierna samt att utförligt beskriva fenomenet 
genom formulerandet av subteman i respektive huvudtema. Första steget innebär att avgöra 
vilka studier som är lämpliga för att svara på studiens syfte och urvalskriterierna avgränsar 
urvalet. Efter detta kan en sökning påbörjas i enlighet med sökkriterierna. 

  
Andra steget innebär att författarna har läst artiklarna ett flertal gånger var för sig och fått en 
helhetsbild av vad som skrivs i texterna. De identifierade nyckelfynden i artiklarnas 
resultatsektion fördes sedan in i ett dokument av författarna var för sig, detta för att skapa en 
överblick av samtliga fynd i artiklarna. I det tredje steget sammanställs olikheter och likheter 
tillsammans av författarna i huvudteman utifrån de nyckelfynd som hittats och slutligen 
formas detaljerna i respektive subtema. Utifrån detta skapas en förfining av förståelsen av 
fenomenet. I det fjärde och sista steget av litteraturstudien ges en beskrivning i 
resultatsektionen av huvudtema som har hittats. Varje subtema refereras också tillbaka till 
respektive originalartikel för att kontrollera riktigheten av beskrivningen. Resultatet beskriver 
alla huvudteman och subteman med hjälp av citat och relevanta exempel från artiklarna för att 
skapa en djupare förståelse av nyckelfynden (se bilaga 4).  

Forskningsetiska aspekter 
Samtliga artiklar i litteraturstudien har uppfyllt de etiska kraven i Helsingforsdeklarationen 
(2013) vilket innebär att all forskning har ett informerat samtycke och att alla åtgärder är 
gjorda för att ge skydd åt informanternas privatliv och personuppgifter. Studierna har även ett 
godkännande från etiska kommittéer. Enligt Forsberg och Wengström (2016) är det vidare 
viktigt vid litteraturstudier att använda sig av artiklar som följer studiens syfte för att inte 
vinkla resultatet efter de egna förförståelserna och åsikterna.  

RESULTAT 
De nyckelfynd i form av huvudteman som identifierades var: Psykiska påfrestningar för 
sjuksköterskan, Fördomsfylldas attityders inverkan på vårdandet, samt Hinder och stöd för 
att kunna vårda patienter med missbruksproblematik. 
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Tabell 1. Huvudteman och subtema 
 

Huvudtema Subteman 

Psykiska påfrestningar för 
sjuksköterskan 

Negativa känslor och erfarenheter som 
påverkar sjuksköterskan  

Erfarenheter av högre arbetsbelastning på 
grund av komplex vårdsituation  
 

Fördomsfyllda attityders inverkan på 
vårdandet 

Attityder som skapar barriärer för vårdandet 

Att misstro patienten men ändå vilja jobba ur 
ett holistiskt synsätt 

 
 
 
Hinder eller stöd för vården av 
personer med missbruksproblematik 

Sjuksköterskans syn på missbrukare beror på 
sammanhanget 

 Betydelsen av adekvat utbildning inom 
området samt fortbildning 

 
Psykiska påfrestningar för sjuksköterskan  
Flertalet artiklar påvisar resultat som beskriver hur sjuksköterskor erfar vården av 
missbrukspatienter som krävande. Dessa nyckelfynd som pekade på psykiska påfrestningar 
för sjuksköterskan resulterade i två underkategorier som beskrivs nedan. 

 
Negativa känslor och upplevelser som påverkar sjuksköterskan 
Sjuksköterskor visade enligt Chan, Stoove och Reidpath (2008) negativa åsikter mot patienter 
som använder droger. Dessa negativa åsikter gav uttryck i form av att sjuksköterskor såg 
droganvändning som något: dåligt, oacceptabelt, olagligt och fel. Detta medförde därmed att 
ett ömsesidigt utbyte i ett öppet möte inte sågs lämpligt av sjuksköterskorna. Detta för att 
missbrukare betraktades som att de deltog i en aktivitet som skadade både individ och 
samhälle då de sågs vara “social cheaters”.   
 
Enligt Vargas och Villar Luís (2008) påverkar sjuksköterskans egen relation till alkohol vilka 
åsikter de har om missbrukspatienter. Sjuksköterskor som själva inte brukar alkohol hade en 
mer negativ inställning till patienter som missbrukar drogen och droger sågs alltid som något 
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skadligt. “I don´t drink, I think alcohol is harmful regardless of the consumed quantity” 
(Vargas & Villar Luís, 2008, s.545). De påvisar följaktligen att de sjuksköterskor som brukar 
alkohol själva har även en mer positiv inställning mot drogen än andra. Dock visar sig inte 
detta gälla när bruket av alkohol övergår till missbruk. Negativa inställningar råder mot de 
tunga missbrukarna då det anses att de har en brist på självkontroll vilket inte skapar samma 
sociala acceptans (Vargas & Villar Luís, 2008). Vargas et al. (2010) påvisar vidare att en mer 
negativ attityd hos sjuksköterskan gentemot alkohol och alkoholister resulterade i att dessa 
sjuksköterskor var mindre villiga att hänvisa patienter till missbruksvård. En negativ attityd av 
denna typ skapar också en uppfattning om att alkoholisterna själva är skyldiga till sin 
sjukdom.  
 
Patientens krav på uppmärksamhet, och ett eventuellt återfall, skapade känslor av besvikelse 
och misslyckande som resulterade i upplevelser av känslomässigt lidande hos sjuksköterskan. 
Sjuksköterskor upplevde ett behov av att ge uttryck och hantera sina känslor men de beskriver 
även svårigheter för att kunna genomföra detta, då de inte ville visa de negativa känslorna för 
patienten. Istället vände de sig till arbetsgruppen där de kunde ventilera sina patient-problem, 
men även detta skapade svårigheter då de inte heller ville överföra negativa tankar om 
patienterna till sina medarbetare och därmed i förlängningen påverka deras vårdande 
(Johansson & Wiklund- Gustin, 2015).  
 
Lovi och Barr (2009) fann också i sin studie att det fanns negativa attityder och stigma som 
påverkade sjuksköterskan. Deltagarna beskrev att patienterna med drogproblem blev ofta 
felaktigt skuldbelagda om något hände på avdelningen. När dessa slags attityder mot 
missbrukspatienter existerar hos sjuksköterskor kommer även vårdandet påverkas negativt. 
Uttryck som “de där patienterna eller alkoholisterna” eller “oh the alcoholics” visade att det 
fanns en dömande attityd gentemot patientgruppen. Även följande citat beskriver detta och 
detta kan jämföras med attityden som finns mot psykiska sjukdomar. “That’s a druggie, 
there´s a type of judgement out there. Very much like mental health. And I think drug and 
alcohol is even further behind than mental health in a way” (Lovi & Barr, 2009, s. 171).  

Upplevelse av högre arbetsbelastning på grund av komplex vårdsituation  
De upplevelser av högre arbetsbelastning som sjuksköterskor rapporterade om i studierna 
beskriver hur den psykiska påfrestningen ökar. Monks, Topping och Newell (2012) påvisade 
hur sjuksköterskor uttryckte att de kände sig mer mentalt trötta och utarbetade när de vårdade 
patienter som brukade illegala droger och hur detta även påverkade arbetsbelastningen på 
avdelningen. Sjuksköterskor såg missbrukspatienter som krävande och att det var svårt att 
uppfylla patienternas ibland orealistiska förväntningar Johansson och Wiklund- Gustin 
(2015). Sjuksköterskorna påpekade även att de behövde vara vaksamma för att inte bli 
emotionellt utarbetade  
 
”It’s hard, it’s hard, the ward’s busy anyway and there are certain people who do have these 
preconceived ideas and, you know, the drug abusers are the bottom of heap, they get seen to 
last…When they start kicking if and putting other people at risk and being very demanding, 
you do tend,…to detach from them” (Monks, Topping & Newell, 2012 s. 942).  
 
Liknande upplevelser och påfrestningar beskrivs av Vargas, Oliviera och Villar Luís (2010) , 
där sjuksköterskor menar att det är svårt att arbeta med patienter som missbrukar alkohol, dels 
avböjer patienterna ofta vård och upplevs även som aggressiva. Detta medför att vården av 
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alkoholister upplevs problematisk på avdelningen, dessa patienter beskrivs som störande, rör 
om på avdelningen och påverkar arbetslaget negativt. ”Because sometimes, you are worried 
with a more severe patient, he is aggressive, causing troubles, and giving too much work” 
(Vargas et al. 2010, s. 76). Detta medför att sjuksköterskan upplever att hen är utsatt för både 
aggressivitet samtidigt som hen måste vårda mer krävande patienter (ibid).  

Fördomsfyllda attityders inverkan på vårdandet 
Det framkom att sjuksköterskorna blev styrda av sin förförståelse i vårdandet. Att granska sin 
förförståelse var därför väsentligt att göra under allmänsjuksköterskans grundutbildning 
eftersom hen kommer arbeta med människor. Detta är för att ha en medvetenhet vid vårdandet 
av patienter och kunna se bortom sin egen förförståelse. De två subteman författarna fick fram 
var Att misstro patienten men ändå vilja jobba ur ett holistiskt synsätt och Attityder som 
skapar barriärer för vårdandet. Det förstnämnda belyser hur sjuksköterskan utmålar 
karaktäristiska drag för patienter med missbruksproblematik som i sin tur skapar misstro. Den 
andra subtemat handlar om vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient och hur fördomar 
påverkar vårdrelationen.  
 

Att misstro patienten men ändå vilja jobba ur ett holistiskt synsätt  
Det fanns en stark misstro hos sjuksköterskan när hen vårdade personer med 
missbruksproblematik. Enligt Morley, Briggs och Chumbley (2015) påverkade misstron 
vårdandet i den mån att patienten inte blev trodd på smärtan hen påvisade.  
Studien nämner även ordet “Drug-seeking” beteende hos patienten som uppkommer i 
samband med misstro och rädsla över att bli manipulerad. Flera negativa ord användes för att 
beskriva patientgruppen med missbruk. Morley et al. (2015) skriver att ordet “svåra” 
framkom flera gånger av deltagarna. Den stigmatiserade synen på patientgruppen blandas 
dock med synen att varje individ är unik och ska behandlas på ett holistisk och individuellt 
sätt. Detta holistiska synsätt framgick inte lika starkt i Lovi och Barr’s (2009) artikel där flera 
deltagare ansåg att personer med alkoholmissbruk fick skylla sig själva och inte skulle vårdas 
inom sjukvården. “I have found there are still some nurses that don’t want to have anything 
to do with them, they see it as a self-induced problem,  … “ (Lovi & Barr, 2009, s. 170).  
 
Trots negativa generaliseringar av missbrukare i båda artiklarna, fanns det sjuksköterskor som 
försvarade patienten och gav patientfokuserad vård. Stark misstro hos sjuksköterskan 
påverkade dock vården, det fanns en dominerande uppfattning om att personer med 
alkoholism saknar viljan att vilja sluta och om den fanns hade personen redan gjort det (De 
Vargas & Villar Luís., 2008). Även här fanns tankar om att personer med missbruk inte borde 
vårdas inom sjukvården. 
 
“... `Because I know many people who used to drink and, that, once they decided to quit it, 
they managed to do it very well, without any medical help, hospitalization or the use of 
medications. Just because the person wanted to do so. So why did he stop? How did he 
manage to do it? It is just matter of will, indeed.” (Vargas & Villas Luís, 2008, s. 547) 
 
Sjuksköterskans syn på patienterna skiljde sig från individ till individ, faktorer som har 
påverkat detta kunde vara sjuksköterskans personliga erfarenheter av missbrukare.  
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Attityder som skapar barriärer för vårdandet  
Det fanns sjuksköterskor som genomgående hade en fientlig attityd mot missbrukare Monks, 
Topping och Newell (2012) menar på att sjuksköterskorna var medvetna om detta. En 
sjuksköterska beskriver utifrån hennes perspektiv “ … I’d probably say that nurses’ attitudes 
towards IV drug abusers and illicit drug use and, think they’re a waste of space. I think that’s 
what they’d say. I think they’re something we have to tolerate.” (Monks, Topping & Newell, 
2012, s.940). Det medförde att sjuksköterskan hade ett konfronterande i sitt sätt att 
kommunicera när hen talade med personer med missbruksproblematik. Detta ledde i sin tur 
till att sjuksköterskan inte var lika känslig för patientens livsvärld och kände obehag av att 
vårda missbrukaren. Aggressivitet och känslan att patienten var svår var också faktorer som 
påverkade vårdrelationen (ibid.). På samma sätt uppvisade flera patienter aggressivitet mot 
sjuksköterskor och det medförde att sjuksköterskorna uttryckte sin avsky (Vargas, Ferreira De 
Oliveira, Villar Luís, 2010). Enligt Bettancourt Ortega och Arena Ventura (2012) kunde 
sjuksköterskor känna sig rädda vid första kontakten och avvisa patienter från att få vård. 
Rädslan skapade en barriär mot att kunna vårda, men attityden kunde förändras från första 
mötet till det andra enligt Bettancourt et al. (2012). Sjuksköterskorna kunde gå från att känna 
rädsla för patienten när hen visar aggressivitet till att vid nästa möte istället försöka sätta sig 
patientens situation (ibid.).  

Hinder eller stöd för vården av personer med missbruksproblematik 
Vad som påverkar hur sjuksköterskan upplever vårdandet av patienter med 
missbruksproblematik kan härledas till vilka hinder och/eller stöd sjuksköterskan upplever att 
hen har. De hinder som beskrivs kan vara avsaknad av relevant utbildning inom området och 
det stöd som finns, exempelvis vidareutbildningar på arbetsplatsen för att öka kompetensen 
eller de personliga erfarenheterna sjuksköterskan bär med från det privata livet och 
yrkeserfarenheter.  

Sjuksköterskans syn på missbrukare beror på sammanhanget  
För att kunna förstå missbrukspatienten behöver sjuksköterskan kunna ha förmågan att se hela 
sammanhanget som patienten befinner sig i. De sjuksköterskor som ser olagligt bruk av 
droger som en del av patientens rådande livsförhållanden en ökad förståelse för patienten än 
de sjuksköterskor som inte ser hela sammanhanget. De sjuksköterskor som har denna typ av 
helhetssyn och förståelse anser också i större utsträckning att dessa patienter är värda och 
behöver sjukvårdens tid och resurser. Studien finner att sjuksköterskor försökte se förbi 
patientens fasad för att försöka förstå patientens lidande och bruket av droger i syfte att kunna 
stötta patienten i lidandet. Detta beskriver hur sjukskörskorna på detta sätt kan få möjlighet att 
ge patienten de verktyg som krävs för att lindra lidandet utan användandet av droger 
(Bernadette, McCall, Browne, Parker och Mollison (2015; Johansson och Wiklund- Gustin 
(2015).“The drug becomes some kind of problem- solver, and as long as we talk about them 
as the problem there is a risk that the patient does not learn how to endure when life is hard” 
 (Johansson & Wiklund- Gustin, 2015, s. 305). Här ser sjuksköterskan djupare än att det 
enbart är drogen som är problemet, de försöker se sammanhanget patienten befinner sig (ibid). 
  
 
Att se patientens sammanhang på detta sätt skapar förutsättningar för en förståelse av de 
sociala omständigheter som har lett till patientens situation och således ses inte nödvändigtvis 
patienten som skyldig till att ha tagit dåliga beslut och varit oansvarsfull (Bernadette el al. 
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2015). Det visade sig att de sjuksköterskor som hade personlig erfarenhet av individer 
(familjemedlemmar och/eller vänner) som använt olagliga droger ansågs som avdelningens 
“experter” (Monks et al., 2012). Denna personliga erfarenhet visade sig ha en positiv 
inverkan, de personliga erfarenheterna gav en större helhetssyn och vävdes samman med 
deras professionella yrkesroll. Dessa sjuksköterskor såg patienten som en person och inte i 
första hand som en droganvändare (ibid).  

Betydelsen av adekvat utbildning inom området samt fortbildningen 
Grundutbildningen gav inte sjuksköterskorna tillräcklig förberedelse inför att möta denna 
patientgrupp. En del sjuksköterskor trodde att detta har bidragit till en negativ attityd 
gentemot personer med missbruksproblematik (Lovi och Barr, 2009). Enligt Monks et al. 
(2012) erkände flertalet av deltagarna i en studie att de kände en negativ attityd gentemot 
patienter som använder olagliga droger. Detta skapade en inre konflikt hos sjuksköterskorna 
då de var medvetna om att en negativ värdering påverkade vården och att varje patient ska 
vårdas på individnivå och med respekt. Detta förklarades av deltagarna genom att hänvisa till 
att de saknar adekvat utbildning inom området och att de saknade praktisk erfarenhet då de 
inte hade utsatts för patientgruppen tillräckligt ofta.  Dock ansåg alla deltagare att det skall 
finnas bättre kunskap hos sjuksköterskan gällande missbruk. Flera sjuksköterskor hade även 
idéer om hur grundutbildningen kunde förbättras samt visade stark öppenhet till att förbättra 
sina kunskaper om missbruk, dock uttryckte ingen något personligt ansvar för att få tillgång 
till denna kunskap (Monks et al. 2012). 
 
Morgan (2014) visar liknande resultat där sjuksköterskor upplever att de saknar kunskap för 
att kunna smärtmedicinera missbrukspatienter på rätt sätt. De upplever att de saknar 
smärtutbildning och framförallt om smärtlindring hos patienter som har ett substansmissbruk. 
De saknar även resurser, såsom tillgång till andra vårdgivare som kan ha kunskap om 
alternativa strategier för smärtlindring hos patientgruppen. Enligt Monks et al. (2012) har 
grundutbildningen begränsat utrymme i utbildningsplanen vad gäller psykiatriska sjukdomar 
(där även missbruk ofta inräknas). Lovi et al. (2009) beskriver hur denna avsaknad av adekvat 
utbildning har lett till att sjuksköterskor på allmänna avdelningar inte varit tillräckligt 
uppmärksamma på tecken på abstinens hos patienten.“But just to remind ourselves of how, 
that people don’t choose to end up like this. Like this not, this is not ideal, you know, to have 
no teeth and to have festering wounds and to be covered in bed bugs….”(Pauly, McCall, 
Browne, Parker & Mollison, 2015,s.126). För att sammanfatt, när sjuksköterskorna såg 
missbruket som ett problem som skapats på grund av olika omständigheter i livet som 
missbrukaren haft lite kontroll över, då kände sjuksköterskorna att patienterna med 
missbruksproblematik var värda tid och resurser (Pauly, McCall, Browne, Parker & Mollison, 
2015).  

DISKUSSION 
I litteraturstudien framkom det att stigmatiseringen av personer med missbruk fortfarande 
finns trots att vi lever i ett informationsrikt samhälle. Resultatet visar även på psykiska 
påfrestningar hos allmänsjuksköterskor som indirekt ökar arbetsbelastningen, samt avsaknad 
av kunskap både från grundutbildningen och senare i arbetslivet. Centrala delar av resultatet 
är komplexiteten som sjuksköterskan upplever när hen vårdar en patient med 
missbruksproblematik. Där sjuksköterskan också får uppleva ett etiskt dilemma gällande sina 
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egna fördomar och förförståelse i samband med vården av missbrukspatienter.  

Metoddiskussion  
Denna studie är en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ ansats, där materialet bygger 
på vetenskapliga originalartiklar. För att öka studiens trovärdighet var det viktigt att artiklarna 
kvalitetsgranskades (ibid). Enligt Polit och Beck (2009) är en användning av redan utförd 
forskning en viktig del av forskning inom området för sjuksköterskor, här finns mycket data 
att analysera och som kan resultera i nya fynd. De databaser som användes valdes efter 
studiens område och dess syfte. Därav användes databaserna Cinahl, PubMed och psycInfo då 
de inbegriper både medicinsk forskning och omvårdnadsforskning. Enligt Forsberg och 
Wengström (2015) är det av stor vikt att det finns tillräckligt med material för att skapa en 
fullgod analys. Detta tar författarna i denna litteraturstudie hänsyn till, då de följaktligen 
använde sig av tre databaser för att kunna bredda sökningen och hitta relevanta artiklar för 
studien. Henricson (2012) skriver att sökningar kan begränsas och utökas med hjälp av bland 
annat trunkeringar (*) och citationstecken (“). Trunkeringar öppnar upp ändelser av ord och 
citationstecken håller ihop valt begrepp. Att författarna har använt sig av dessa metoder anses 
som en styrka för att kunna hitta relevanta artiklar.  
 
De inklusions - och exklusionskriterier som sattes upp var i enlighet med studiens syfte, för 
att försäkra om att det som ska studeras även låg i fokus (Forsberg & Wengström, 2015). 
Endast allmänsjuksköterskans upplevelser och erfarenheter skulle beskrivas, de artiklar där 
specialistsjuksköterskans upplevelser låg i fokus förkastades. Åldern på artiklarna 
begränsades till att inte vara äldre än tio år under sökningarna i databaserna. Äldre artiklar 
ansågs inte längre aktuella och skulle sänka resultatets trovärdighet (ibid). 
 
Valet av att analysera kvalitativa artiklar för studien valdes för att sjuksköterskans attityder 
skulle studeras, författarna ansåg därför att endast kvalitativa artiklar kan lyfta fram 
sjuksköterskors subjektiva upplevelser, då dessa inriktar sig på att beskriva, förstå och 
förklara upplevelser hos deltagare (Forsberg & Wengström, 2015). Författarna till denna 
litteraturstudie upplevde dock svårigheter att hitta kvalitativa artiklar av medelhög eller hög 
kvalitet som passade in på syftet, majoriteten av artiklarna i sökningarna var av kvantitativ 
ansats.  
 
Till en början hade författarna som plan att avgränsa valet av artiklar till Europa, detta för att 
säkerställa en ökad generaliserbarhet av det studerade fenomenet till populationen i Europa. 
Dock fick detta förkastas tidigt i arbetet då det fanns begränsat antal kvalitativa studier som 
var utförda i Europa. De artiklar som är utvalda till studien är därför från olika länder och 
världsdelar. Detta kan dock vara till fördel för att skapa en bredare insyn i hur det ser ut i 
världen och enligt United Nations Office on Drugs and Crime (2012) är drogmissbruk något 
som finns i hela världen och antalet missbrukare verkar stiga i utvecklingsländerna. Vården 
ser inte likadan ut i alla länder, därför kan det vara av intresse att se hur olika vårdkulturer 
förhåller sig till vård av missbrukare i framtida studier. 
 
För att stärka trovärdigheten i studien var författarna noggranna med att välja ett ämne som 
intresserade båda. Detta minskar risken för att resultat påverkas negativt på grund av ett 
bristande intresse (Friberg, 2012). Det faktum att alla artiklar är engelskspråkiga kan vara en 
störningsfaktor då författarnas förstaspråk är svenska, vilket kan leda till bristande förståelse 
av texterna. För att förhindra att texterna återgavs felaktigt lästes de av båda författarna och en 
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engelsk-svensk ordbok användes för översättning. För att förhindra att meningsbärande citat 
tappade sin innebörd valde därför författarna att inte översätta dessa citat till svenska. Dock 
skrevs resultatet på svenska  
 
Vad gäller analysen valde författarna att använda sig av Evans (2002), detta för att den anses 
analysera texter på den nivå som är passande för studien, på en beskrivande manifest nivå, 
som enligt Friberg (2012) handlar om att beskriva det uppenbara. Detta till skillnad från 
tolkning av texter som anses vara en högre nivå av att analysera texter (ibid).  Enligt Evans 
(2002) kan denna analysmetod användas som ett beskrivande tillvägagångssätt, som ger en 
övergripande beskrivning. Att studien bygger på redan genomförd forskning som även har 
kvalitetsgranskats innan inkludering i studien höjer tillförlitligheten, dock skall tilläggas att en 
intervjustudie av ovan studie hade varit av intresse och hade kunnat ge ett mer överförbart och 
fördjupat resultat för svenska allmänsjuksköterskor.    
 
Resultatdiskussion  
Resultatet i denna studie beskriver hur sjuksköterskor upplever att arbetet med 
missbrukspatienter ger upphov till psykiska påfrestningar, att det finns fördomsfyllda attityder 
gentemot dessa patienter och att det finns olika hinder och stöd för sjuksköterskan i vårdandet 
av missbrukspatienter i olika vårdsammanhang. Initialt hade författarna till denna 
litteraturstudie tänkt att fokus låg på allmänsjuksköterskans attityder, men efter att ha läst 
artiklarna framkom vikten av att också analysera deras erfarenheter. Därför valde vi att ändra 
vårt syfte till att innefatta både attityder och erfarenheter för att bredda vårt resultat.  
 
Sjuksköterskor beskriver i denna litteraturstudie att de upplever en ökad psykisk påfrestning i 
vårdandet av missbrukspatienter. Den ökade psykiska påfrestningen resulterar i negativa 
tankar och upplevelser, samt även upplevelser av en högre arbetsbelastning. Att 
sjuksköterskor upplever psykiska påfrestningar styrks av Lundahl, Olovsson, Rönngren & 
Norbergh (2013) där ett av huvudfynden visar att sjuksköterskor upplever ångest och 
förtvivlan. Dessa känslor grundar sig i att sjuksköterskor känner en stark oro för patientens 
livssituation och framförallt under avgiftningen då patientens somatiska tillstånd ofta är 
kritiskt på grund av svåra abstinensbesvär, de upplever även oro för möjligheten till återfall 
(ibid). Patienterna beskrivs också som oberäkneliga vilket också gör att sjuksköterskor är på 
sin vakt och förberedda på att de kan bli aggressiva (ibid). Även Natan, Beyil och Neta (2009) 
lyfter fram att sjuksköterskor ser missbrukare som svåra patienter och att denna 
patientgruppen stör avdelningens rutiner som därmed ger ökad påfrestning för hela 
arbetsgruppen, vilket styrker fynden i denna litteraturstudien.  
 
De fördomar sjuksköterskan bär med sig i vårdandet har en betydelse för vårdandet och 
vårdrelationen. Dessa fördomar kan skapa en misstro mot patienten. Deras smärta tas inte på 
allvar utan beskrivs som ett drog-sökande beteende och sjuksköterskor är rädda för att bli 
manipulerade (Morley et al. 2015). En fråga sjuksköterskor ständigt står inför är om patienten 
verkligen är i behov av läkemedel eller om de bara söker vägar att få ta del av 
narkotikaklassade läkemedel. Eftersom smärta är subjektivt försvårar detta sjuksköterskans 
bedömning huruvida hen ska administrera exempelvis smärtlindrande läkemedel (Hamdan- 
Mansour, Mahmoud, Asqalan, Alhasanat & Alshibi, 2012). Resultatet visar på att 
sjuksköterskor har en misstro, antingen vad gäller misstro för patientens smärta och/eller att 
missbrukarpatienter saknar viljan att sluta med drogen. Skulle denna misstro medföra att 
patienten inte får adekvat smärtlindring har vården bedrivits fel och patienten har inte fått den 
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vård hen behöver Hamdan- Mansour et al. (2012). Enligt ICN (International council of nurses, 
2012) skall sjuksköterskan säkerställa att patienten får korrekt och tillräcklig vård och/eller 
behandling. Sjuksköterskor måste kunna hantera denna komplexa patientgruppen för att 
kunna bedriva en god vård och flera studier visar tydligt de svårigheter som sjuksköterskan 
ställs inför i vård av dessa patienter (Natan, Beyil, & Neta, 2009; Morley et al. 2015). Det är 
inte endast vård och behandling som sjuksköterskan ska säkerhetsställa är korrekt utan 
upprätthålla en vårdrelation som tillgodoser patientens behov. För att ha en god vårdrelation 
och kunna hjälpa patient till hälsa krävs det att sjuksköterskan analyserat sitt egna lidande. Att 
patienter får sjuksköterskan känna sig osäker gynnar inte vårdrelationen. Det krävs stöd, 
handledning, fortbildning och utbildning för att kunna hantera svårare vårdmöten (Dahlberg 
& Segesten,2010). 
 
Sjuksköterskans fördomar och negativa attityder kan skapa barriärer mot ett gott vårdande. 
Enligt Natan et al. (2009) visar sjuksköterskor en tämligen negativ attityd mot missbrukare 
vilket bekräftar resultatet av denna litteraturstudie. De sjuksköterskor med mer stereotyp syn 
på missbrukare uppfattar att kvalitén på vården de ger till missbrukare är lägre än till andra 
patienter (ibid). De negativa attityder som återfanns i resultatet förnekas av Chu och Galang 
(2013) där deltagarna visade mer neutrala attityder. Detta förklarades genom att sjukhuset där 
den aktuella studien genomfördes var anslutet till ett universitet och att de var engagerade i 
dessa patienter. Att kunna vårda på ett öppet och följsamt sätt kräver att sjuksköterskan är 
lyhörd, det är uppenbart att sjuksköterskan upplever svårigheter att vara det i dessa specifika 
fall. Det krävs att sjuksköterskan problematiserar sin öppenhet för att kunna vinna nya 
kunskaper som den egna förförståelsen inte har beräknat (Dahlberg & Segesten,2010). Att 
vara följsam innebär att låta livsvärlden visas på ett naturligt sätt, men det kan vara svårt när 
sjuksköterskan känner sig manipulerad och/eller misstror patienten. Är inte sjuksköterskan 
öppen och följsam kan det skapa ett onödigt vårdlidande för patienten eftersom 
sjuksköterskan inte är mottaglig för patientens lidande. Det medför att sjuksköterskan minskar 
sin förmåga att kunna ta del av patientens livsvärld och även dennes subjektiva upplevelse av 
smärta (ibid.) Därför anser författarna att det är av ytterst vikt att ge det vårdande möte som 
patienten behöver, där sjuksköterskan är varm och engagerad. Vid icke vårdande möten där 
sjuksköterskan är kall och oengagerad dräneras patienten på välbefinnande och energi 
(Dahlberg & Segesten, 2010).  
 
Hinder och/eller stöd sjuksköterskan upplever, har en stor betydelse för hur hen upplever 
vårdandet. Det hinder sjuksköterskorna beskriver är framförallt att de saknar adekvat 
utbildning inom området för att kunna vårda dessa patienter optimalt och bristen på utbildning 
beskrivs även vara orsaken till en negativ attityd som hindrar vårdandet. Enligt ovanstående 
skulle det därmed kunna antas att en positiv korrelation mellan ökad utbildning och 
sjuksköterskans förbättrade attityd gentemot dessa patienter finns. Dock påvisar Ford, 
Bammer och Becker (2008) att en ökning av utbildning inom området droger och alkohol på 
arbetsplatsen inte automatiskt har en signifikant effekt på sjuksköterskors terapeutiska attityd. 
Den första artikeln påtalar att endast vid måttlig till hög nivå av “role support” underlättas 
sjuksköterskans attityd med hjälp av arbetsplatsutbildningar. Vad gäller grundutbildning 
skriver Chu och Galang (2013) att det för sjuksköterskor saknas adekvat utbildning och att det 
även saknas stöttning ute på arbetsplatser. Chu och Galang (2013) likt den andra artikeln av 
Ford et al. (2008) visar att arbetsplatsutbildningar är av betydelse för att förbättra de vårdande 
attityderna hos sjuksköterskor, men att det dessutom krävs stöttning från medarbetare för att 
kunna framkalla empatiska attityder, dock nämns inte på vilken nivå dessa utbildningar bör 
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vara på för att uppnå bättre attityder. Natan et al. (2009) menar emellertid att sjuksköterskorna 
som deltog i studien upplevde att de kände sig tillräckligt trygga i vården av 
missbrukspatienter för att kunna bedriva en adekvat vård. Som författarna till denna 
litteraturstudie tidigare nämnt krävs det reflektion och analys av fördomar för att skapa en 
vårdrelation som ger ett vårdande möte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Chu och Galang (2013) menar på att en sådan trygghet inte enbart behöver grundas i en god 
utbildning inom området, utan även kan bero på sjukhusets läge och hur utbrett missbruket är 
i området, detta ger sjuksköterskor mer klinisk erfarenhet i vård av missbrukspatienter då de 
vårdar dessa patienter mer regelbundet.   
 
Denna litteraturstudies resultat visar att det finns en öppenhet och vilja att förändra sin attityd 
gentemot missbrukspatienter. Enligt ICN (2012) har sjuksköterskan ett eget ansvar för att 
bibehålla sin kompetens inom området och även ta till sig ny forskning. Intressant är att 
resultatet visar att inga intervjupersoner som bidrog med förslag för att förbättra attityder 
genom utbildning nämnde att de även har ett eget ansvar för att bibehålla och öka sin 
kompetens inom området (ICN, 2012). Ford et al. (2009) visade på att alkoholutbildning inte 
har någon koppling till sjuksköterskans terapeutiska attityd gentemot patienter med missbruk. 
Detta motsäger vårt resultat som visar på att sjuksköterskor ville ha mer kunskap och 
utbildning som behövs för att kunna vårda patienter med missbruk på ett lämpligt sätt. Till sist 
dementeras det av Chang och Yang (2012) som menar på att ålder, arbetstimmar som 
sjuksköterska, fortbildning i missbruk hade en betydande roll i sjuksköterskans attityd 
gentemot patienter med missbruk.  

SLUTSATS 
Resultatet visade att sjuksköterskan har en vilja att ge god vård trots fördomar mot den 
missbrukande patienten. Det som fick sjuksköterskan att avstå från detta var risken att skada 
deras egna välmående. Vårdandet blev styrt av rädsla där sjuksköterskan var rädda för 
aggressivitet, manipulation och att inte ha tillräckliga kunskaper. När sjuksköterskan inte går 
in i vårdmötet påverkar det både patienten och sjuksköterskan. Vårt resultat visade på att det 
fanns en vilja att arbeta ur ett holistiskt synsätt men det gav en ytterligare påfrestning för 
sjuksköterskan. Det uppstod ett dilemma för sjuksköterskan ur ett moraliskt perspektiv, där 
sjuksköterskan stod mellan att vårda enligt ICN eller enligt dennes fördomar.  
 
Dilemmat ökade i sin tur arbetsbelastningen på ett indirekt sätt, det fanns mer direkta sätt 
missbrukspatienter ökade arbetsbelastningen. En av dem var genom att vara krävande på 
uppmärksamhet och ha orealistiska förväntningar. Sjuksköterskan kände sig bristfällig i det 
avseendet där patientens livsvärld inte kan bejakas och därmed fanns det inte utrymme till att 
vara öppen och följsam. I sin tur leder detta till att både vårdrelationen och det vårdande 
mötet, inte alls blir vårdande och skapar både lidande för sjuksköterska och patient. 
 
Förslag om fortsatt forskning 
Vidare forskning behövs om hur sjuksköterskan psykiska hälsa ter sig i det långa loppet av att 
möta patienter med missbruksproblematik. Det behövs även forskning på om 
grundutbildningen bör ha mer utbildning kring olika scenarion som kan vara speciellt psykiskt 
påfrestande för sjuksköterskan.  
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related to those experiencing 
drug and alcohol dependency: 
A phenomenological Giorgi 
study  
 

Syftet var att undersöka 
de dagliga 
arbetslivserfarenheter 
från sjuksköterskor som 
vårdar patienter med 
drogberoende. 

En kvalitativ 
intervjustudie, där 6 
sjuksköterskor 
intervjuades. 

Tre huvudteman identifierades i 
analysen.  
1.) olämpligt omdöme 
2.) sjuksköterskan som patientens 
advokat  
3.) Utbildning 

Hög 

Morgan, B. (2014)  
 
USA 

 Nursing attitudes toward 
patients with substance use 
disorders in pain  
 
Pain management nursing, 
15(1), 165-175 

Syftet var att identifiera 
och utforska 
sjuksköterskors attityder 
gentemot inlagda 
patienter med missbruk i 
smärta och även utöka 
kunskapen om 
sjuksköterskans attityder 
och interaktioner med 
patienter med substans 
missbruk.  

 En grundad teori 
användes som metod för 
att intervjua 
sjukhusbaserade 
sjuksköterskor som 
arbetar med patienter med 
substans missbruk i 
smärta.  
 
Urvalet bestod av 14 
sjuksköterskor med 
erfarenhet inom området. 

 
Resultatet pekar på ett behov av mer 
kunskap och vidare forskning av 
personer med missbruk och 
smärtproblematik. Sjusköterskor 
behöver mer kunskap både om 
smärtlindring och drogmissbruk 

 
 
 
 
Medel 

Morley, G., Briggs, 
E., & Chumbley G. 
(2015)  
 
England  

Nurses' Experiences of Patients 
with Substance-Use Disorder in 
Pain: A Phenomenological 
Study 
 
Pain Management Nursing, 
16(5), 701-711 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenheter av att arbeta 
med patienter med 
substans missbruk i 
smärta.  

 En beskrivande 
fenomenologisk ansats 
antogs och semi- 
strukturerade intervjuer 
genomfördes.  

Deltagarna beskrev känslor av 
maktlöshet och frustration på grund 
av patienters samarbetsvillighet och 
skillnader i patienthantering bland 
kollegor. Även behov av utbildning 
och supportbehov för sjuksköterskor 
identifierades. 

Medel 

Monks, R., Topping, 
A., & Newell, R. 
(2012)  
 
England 

The dissonant care management 
of illicit drug users in medical 
wards, the views of nurses and 
patients: a grounded theory 
study  
 
Journal of Advanced Nursing, 
69(4), 935-946 

Syftet med denna studie 
var att undersöka hur 
sjuksköterskor hanterar 
och leverera vård till 
patienter som använder 
droger och som är inlagda 
på medicinska 
avdelningar. 
 

41 semi- strukturerade 
intervjuer genomfördes 
för att samla in data.  

Två underkategorier framkom: 
"brist på kunskap för att vårda" och 
"misstro och avskildhet" , dessa 
utgjorde kärnan för oharmoniskt 
vårdande. Kombinationen av brist 
på kunskap och negativa attityder 
och erfarenheter av konflikter, 
aggression och opålitlighet visade 
sig påverka sjuksköterskans och 
patientens relation negativt.  
 

Hög 
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 Ortega, L.B., & 
Ventura C.A (2013) 
 
Chile 

I am alone: the experience of 
nurses delivering care to 
alcohol and drug users 
 
Revista da Escola de 
Enfermagem da USP, 47(6), 
1379- 1386. 

Syftet var att beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
drogberoende patienter. 

En kvalitativ 
intervjustudie.  
 
Urvalet bestod av 6 
sjuksköterskor. 

 Tre teman identifierades:  
1). Att prata om den drogberoende 
patienten 
2.) Vårda patienter i en negativ 
miljö  
3.) Driva bort rädslan för att vårda. 

Medel 

Vargas, D., de 
Olveira, M.A.F., & 
Villar Luís, M.A. 
(2009) 
 
Brasilien  

Care of alcoholic persons in 
primary care services: 
perceptions and actions of 
registered nurses  
 
Acta Paulista de Enfermagem, 
23(1), 73-79 

Syftet var att beskriva 
uppfattningar och 
handlingar hos 
sjuksköterskor angående 
patienter med alkoholism 
inom primärvården.  

En kvalitativ 
intervjustudie där 10 
sjuksköterskor 
intervjuades. 

Vårdandet av patienter med 
alkoholism kännetecknades av 
snabb vård med fokus på symtom 
som behövde omedelbar vård av 
sjuksköterskor. Denna typ av 
vårdande gav ett missnöje hos 
patienterna på grund av att de bör få 
mer uppmärksamhet i primärvården.  

Medel 

Vargas, D., & Villar 
Luis, A.M. (2008)  
 
Brasilien  

Alcohol, alcoholsim, and 
alcohol addicts: Conceptions 
and attitudes on nurses from 
district basic health health 
centers  
 
Revista Latino-American de 
Enfermagem, 16, 543-550.  
 

Syftet var att skapa en 
uppfattning om 
sjuksköterskans tankar 
och attityder gentemot 
alkohol, alkoholism och 
alkoholmissbrukare.  

En kvalitativ 
intervjustudie.  
 
10 semi- strukturerade 
intervjuer genomfördes 
där deltagarna var 
sjuksköterskor.  

Resultatet påvisar 2 teman: 
1.) Uppfattningar och attityder 
gentemot alkohol. Sjuksköterskor 
som inte brukar alkohol själva 
tenderar till att ha en mer negativ 
inställning mot alkohol och 
alkoholmissbruk än de som själva 
använder alkohol.  
 
2.) Uppfattningar och attityder 
gentemot alkoholmissbrukare. De 
flesta medverkande i studien ser 
alkoholism som en sjukdom, dock 
finns attityder som tyder på att alla 
inte ser det som ett 
sjukdomstillstånd och ser enbart en 
liten chans till tillfrisknande för 
dessa patienter.    

Hög 
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Databas Datum Sökord Antal 
träffar 

Utvalda 
artiklar 

Cinahl  29/3-
17 

(MM "Substance Abuse+") OR (MM 

"Substance Abusers+") 

 

13,523 
 

  

AND Nurse Attitudes MM  45 5 

Cinahl 30/3-
17 

Subtance use disorders MJ  6,702 
 

  

AND nursing attitudes 22 

 
 

2 

 

PubMed 13/3-
17 

substance related disorders/nursing*  359 
 

  

AND nurse patient relations  56 
 

  

AND attitude of health personnel  22 2 

PsycINFO 

 

Mjsub (drug abuse) 1,489  

 
 

AND mjsub (health personnel attitudes) 537  

 
 

AND mjsub (nurses ) 
 

46 1 

 
 
Samtliga artiklar från åren 2007- 2017 och peer- reviewed  
MM: Exakt Major Subject Heading  
MJ: Word in Major Subject Heading  
Mjsub: Major Subject 
 



 

 

Granskningsmall för kvalitativa studier      Bilaga 3
   
Forsberg och Wengström (2016) granskningsmall för kvalitativa artiklar har använts för att 
granska artiklarna. Frågorna har modifierats till JA/NEJ frågor, varje JA ger ett poäng. < 50% 
JA anses vara av dålig kvalitet, > 60% anses vara av god kvalitet och > 80% anses vara av 
mycket hög kvalitet.  
 
 1. Finns ett tydligt syfte?  
 2. Är studiens design relevant för studiens syfte?  
 3. Finns urvalskriterier?  
 4. Är de tydligt beskrivna?  
 5. Finns beskrivningar på var och när undersökningarna genomfördes?  
 6. Beskrives det när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 
 7. Finns godkännande från en etisk kommitté? 
 8. Finns det beskrivet vilken urvalsmetod som användes för studien?  
 9. Är undersökningsgruppen lämplig för studiens syfte?  
 10. Beskrivs det av vem, var och när datainsamling genomfördes? 
 11. Finns tydliga beskrivningar av metoder för datainsamling?  
 12. Framgår det tydligt vilken datainsamlingsmetod som användes?  
 13. Finns datainsamlingen systematiskt samlad?  
 14. Framgår det i studien hur begrepp och teman är utvecklade?  
 15. Är begrepp utvecklade som teman?  
 16. Finns presenterade citat?  
 17. Är de individuella svaren kategoriserade och är de beskrivna?  
 18. Är svaren kodade?  
 19. Är analys och tolkning av resultat diskuterade?  
 20. Är resultatet trovärdigt (anges källor)?  
 21. Är resultatet pålitligt?  
 22. Finns stabilitet och överensstämmelse?  
 23. Är resultatet återfört och diskuterat med undersökningsgruppen?  
 24. Är de teorier och tolkningar som är presenterade grundade på insamlad data?  
 25. Kan resultatet återkopplas till den ursprungliga frågeställningen?  
 26. Stödjer den insamlade datan resultatet?  
 27. Finns klinisk relevans i resultatet?  
 28. Diskuteras brister och risk för bias?  
 29. Finns det risk för bias? 
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Nyckelfynd Huvudtema	 Subtema	
(9)In contrast other nurse 
participants took a view that illicit 
substance use and addiction were a 
product of life circumstances over 
which the individual has had little 
control, emphasizing their lack of 
choice in relation to social 
positioning and circumstances.  

	  

(9). Nurses who viewed illicit 
substance use a product of life 
circumstances understood that 
people were making decisions and 
taking action within the constraints 
if their lives. These nurses were 
more likely to put patient behaviors 
into context and recognize that 
choices and decisions were a 
product of life circumstances. In 
such view, patients who use illicit 
drugs are judged as being 
deserving of time and resources 
because of deficits in their life 
circumstances.   

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Hinder eller stöd för vården av 
personer med 
missbruksproblematik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sjuksköterskans syn på 
missbrukare beror på 
sammanhanget 
	

(7)Nurses strived to see beneath 
the facade and recognise patients 
suffering. This also meant an 
understanding of patients use of 
drugs as a means to alleviate 
suffering.  
(9)Nurses who held views of illicit 
drugs substance use as an 
individual problem had difficulty 
understanding patients behaviors 
and decisions about their 
healthcare and life priorities and 
the context in which such decisions 
were made.   



 

 

 
 

(4) Through the analysis it became 
evident that registered nurses 
viewed the tertiary education as 
failing them in their preparation for 
the AOD dependency field and 
they believed this lack of education 
could have contributed to the 
negative attitudes of the general 
registered nurses.  

	  

(1) This dissonance was excused 
by lack of formal education and 
training and regularly reinforced 
experientially through exposure to 
this patient group. The nurses 
interviewed in this study expressed 
a willingness to improve their 
knowledge to provide better care 
and offered a range of ideas for 
improving the formal educational 
preparation for RNs, but none 
suggested they should take 
personal responsibility for 
acquiring that knowledge. 

	 Betydelsen av adekvat utbildning 
inom området samt fortbildning	

(3)They (other nurses) needed to 
be educated about what addiction 
is and how it comes about. Nurses 
didn’t think it was important at all 
to have all of these drug and 
alcohol counselors. 

	  

(4)According to the participants, 
this lack of knowledge of AOD 
issues has also resulted in AOD 
withdrawals not being adequately 
addressed on general wards.  
 

	 	


