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Abstrakt 

Bakgrund. Oavsett var i hälso- och sjukvården sjuksköterskor arbetar så 

möter de patienter med alkohol- eller narkotikaberoende, så kallat 

substansberoende. Att inhämta kunskaper om livssituation och hjälpbehov 

hos de här patienterna, kan vara såväl känsligt som förknippat med 

svårigheter. En mellanmänsklig relation mellan sjuksköterska och patient 

anses av omvårdnadsteoretikern Jean Watson som avgörande för att 

omvårdnadens mål ska uppnås. 

Syfte. Att belysa sjuksköterskors attityd till omvårdnad av patienter som har 

substansberoende och vårdrelationen med dem. 

Metod. Litteraturöversikt där tio vetenskapliga studier med såväl kvantitativ 

som kvalitativ design analyserades och sammanställdes för att ge en 

beskrivande översikt.  

Resultat. Två teman identifierades. Första temat var försvårande 

omständigheter för sjuksköterskors attityd till omvårdnad av patienter som 

har substansberoende och vårdrelationen med dem. Exempel på subteman 

var fördomar och en låg motivation att etablera en vårdrelation. Andra temat 

var underlättande omständigheter för sjuksköterskors attityd till omvårdnad 

av patienter som har substansberoende och vårdrelationen med dem. 

Exempel på subteman var ett reflekterande förhållningssätt, en kontinuerlig 

utbildningsinsats samt stöd och erfarenhet i yrkesrollen. 

Slutsats. Stöd i yrkesrollen i kombination med utbildning och erfarenhet 

ansågs av sjuksköterskor vara de viktigaste insatserna för ett bra bemötande 

av substansberoende patienter och därmed skapandet av en vårdrelation.  

Nyckelord 

Sjuksköterska, bemötande, vårdrelation, substansberoende 

Tack 

Tack till min familj för stöd och tålamod. Ett stort tack till min handledare Birgitta 

Semark för konstruktiva och värdefulla kommentarer under hela skrivprocessen.  
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1 Inledning 

I mitt arbete som sjuksköterska sedan femton år tillbaka på olika medicinska 

avdelningar, inom primärvård samt inom företagshälsovård, har jag mött 

många patienter med missbruks- och beroendeproblematik, såväl av alkohol 

som av olika slags narkotiska preparat. I början var det svårt då det kändes 

obekvämt att prata om alkohol- och drogvanor. Jag kände en viss osäkerhet i 

omvårdnadssituationen, eftersom mina kunskaper om missbruks- och 

beroendeproblematik var begränsade, vilket försvårade skapandet av en 

genuin vårdrelation. Allt eftersom jag mött fler och fler patienter med den 

här problematiken så har ett intresse väckts att undersöka hur andra sjuk-

sköterskor upplever omvårdnaden av den här patientgruppen, om svårigheter 

finns och i så fall vilka insatser som behövs för att underlätta omvårdnaden 

och skapa en vårdrelation. 

2 Bakgrund 

2.1 Missbruk, beroende och substansberoende 

Termerna missbruk och beroende används olika utifrån vilken problemnivå 

det handlar om vad gäller drog- eller alkoholbruk. Missbruk handlar vanligen 

om att alkohol eller drogbruket lett till sociala konsekvenser för patienten 

medan ett beroende är allvarligare och kan innebära såväl medicinska som 

psykologiska problem utöver de sociala konsekvenserna (Johnson, Richet & 

Svensson, 2017). Termen substansberoende som används alltmer i ämnes-

litteratur samt även av Socialstyrelsen, inkluderar alkohol och narkotiska 

preparat inklusive narkotikaklassade läkemedel som inte används på ett 

förskrivet sätt. Diagnosen beroende ställs om en patient använder en substans 

på ett sätt som leder till funktionsnedsättning eller lidande. Tre av följande 

sex kriterier ska uppfyllas för diagnossättning; toleransökning, abstinens-

symtom, svårt att kontrollera intaget av substansen, stark längtan efter 
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substansen, bortprioritering av aktiviteter och förpliktelser till förmån för 

substansintag samt då man fortsätter användningen trots fysiska eller 

psykiska besvär (Socialstyrelsen, 2017). Förklaringar till varför beroende 

uppstår kan vara såväl fysiologiska som psykologiska. Beroendet kan vara ett 

sätt att skapa lustkänslor, men även vara en konsekvens av utanförskap och 

otillräcklighetskänslor. Det kan även vara ett sätt att lindra ångest och 

lidande efter traumatiska upplevelser (Skärsäter, 2010). Det är också viktigt 

att tänka på att missbruk och beroende är vanligare bland individer som lider 

av psykisk ohälsa i någon form. Just förekomst av missbruk och beroende är 

något som ofta missas vid psykiatrisk behandling vilket därmed kan få 

negativa konsekvenser för patienten (Johansson & Wirbing, 2005). Individer 

med så kallad samsjuklighet, det vill säga både en beroendediagnos och 

psykisk sjukdom, har en ökad risk för sämre följsamhet och misslyckad 

behandling och det är därför viktigt att det här kartläggs i ett tidigt skede och 

behandlas samtidigt (Socialstyrelsen 2017).  I en studie som utfördes bland 

ungdomar kunde forskarna se ett statistiskt samband mellan symtom på 

depression i ungdomsåren och en ökad risk för skadligt intag av alkohol även 

i högre ålder. Depressiva symtom under ungdomsåren visade sig också 

kunna leda till självmedicinering i form av alkohol. Studien föreslog därmed 

att tidiga insatser sätts in i vården för att hjälpa ungdomar med depressiva 

symtom för att därigenom förebygga beroendeproblematik (Edwards et al., 

2014).  

 

2.2 Alkohol 

Alkohol är den drog som globalt brukas mest. I Sverige har omkring 780 000 

personer över 18 år ett missbruk eller ett beroende av alkohol 

(Socialstyrelsen, 2017). Enligt en global rangordning som gjorts av 

riskfaktorer för sjukdomsbörda det vill säga effekter av ett hälsoproblem 

utifrån bland annat kostnader, sjuklighet och dödlighet, låg alkoholbruk på en 
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tredjeplats år 2010 jämfört med en sjätteplats 20 år tidigare (Allebeck, 

Burström, Hensing & Kristenson, 2015). För en enskild individ kan en 

anledning till missbruk av alkohol vara dess ångestdämpande och 

muskelavslappnande effekt. En hög konsumtion av alkohol kan dock också 

kopplas till ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom, cancer, olyckor samt 

våldsbrott (Johnson et al., 2017). 

2.3 Narkotika 

Av narkotiska substanser är cannabis den mest använda drogen sett ur ett 

världsperspektiv. För den enskilde individen kan anledningen till missbruk 

av cannabis vara att hen vill uppnå en känsla av lugn och avslappning 

(Johnson et al. 2017). I en studie av Henchoz et al. (2016) framkom ett 

samband mellan den ålder då pojkar testade cannabis i ungdomen och 

övergången till användning av andra droger. Även en utveckling av psykisk 

ohälsa och depression hade ett samband med en tidig cannabisdebut. 

Studiens resultat lyfte också fram vikten av att förebygga användning av 

cannabis hos yngre. Amfetaminpreparat, till exempel metylfenidat, används 

enligt Johnson et al. (2017) inom sjukvården för bland annat behandling av 

ADHD men preparatet har även spridit sig som en illegal drog. Anledningen 

till att en enskild individ använder amfetaminpreparat som en illegal drog 

skulle kunna vara dess uppiggande och stämningshöjande effekt. Rent 

generellt är det oftast i ungdomsåren som individer provar droger och ju 

tidigare man börjar, desto större är risken att hamna i missbruk eller 

beroende. De narkotikapreparat som ökar alltmer är narkotikaklassade 

läkemedel som till exempel bensodiazepiner, morfin, kodein och tramadol 

(Johnson, et al. 2017). I en studie som undersökte sjuksköterskors kunskaper 

och kliniska arbete kring patienter med läkemedelsberoende på en 

akutmottagning framkom det att just opioder och bensodiazepiner var de 

läkemedel som var mest begärliga bland de patienter som hade ett beroende. 

De sjuksköterskor som hade lättast att upptäcka ett beroendetillstånd hos en 
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patient var de med längre yrkeserfarenhet och de som hade utbildning inom 

smärtbehandling (Hamdan-Mansour, Mahmoud, Asqalan, Alhasanat & 

Alshibi, 2012). 

 

2.4 Den substansberoende patienten 

Oavsett var i hälso- och sjukvården sjuksköterskor arbetar möter de patienter 

med substansberoende då beroenderelaterade sjukdomar är alltmer 

förekommande (Skärsäter, 2010). Att arbeta inom vården innebär att man 

kan vara den första som möter en patient med substansrelaterade problem. 

Det vanligaste scenariot är att det finns ett dolt substansberoende som leder 

till olika slags symtom. Patienten söker hjälp för ett sjukdomstillstånd utan 

att själv vara medveten om kopplingen till sina alkohol- eller drogvanor 

(Johansson & Wirbing, 2005). Många gånger handlar det dock om att 

patienten inte vill eller vågar berätta om sitt beroende med rädsla för 

omgivningens reaktioner. Många med substansberoende upplever sig som 

misslyckade och de fördomar om missbrukare som finns i samhället blir till 

en del av patientens självbild och ökar känslan av till exempel maktlöshet, 

utanförskap och skam (Skärsäter, 2010).  

2.5 Sjuksköterskans bemötande och omvårdnad 

Ett gott bemötande, kontinuitet och ett väl fungerande samarbete mellan 

vårdgivare och patient är viktig i alla former av behandling men särskilt när 

målet är att förändra beteenden (Socialstyrelsen, 2017). Sveriges hälso- och 

sjukvårdslag (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30) fastslår att all 

hälso- och sjukvårdsverksamhet ska tillgodose patientens behov av bland 

annat trygghet och kontinuitet. Vården ska bygga på respekt för patientens 

integritet och främja en god kontakt mellan patient och personal. 

Sjuksköterskan Jean Watsons arbete mot en omvårdnadsteori tog sin början 

1979 och lyfte redan då fram den mellanmänskliga relationen mellan 
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sjuksköterska och patient som avgörande för att omvårdnadens mål ska 

uppnås, oavsett i vilken kontext omvårdnaden utövas. Genom ett varmt, 

empatiskt och genuint intresse för patienten som person, kan sjuksköterskan 

etablera en mellanmänsklig relation till patienten. Relationen måste präglas 

av tillit och tillgänglighet och tillåta såväl negativa som positiva 

känslouttryck från patientens sida. Sjuksköterskan måste också förmedla en 

genuin känsla av att vilja hjälpa. Omvårdnadens högre mål är enligt Watson 

att hjälpa patienten nå självinsikt för att uppnå en bättre hälsa och att kunna 

hantera sin livssituation. Olika former av stressupplevelser orsakas av ett 

samspel mellan patientens inre faktorer och miljön runt omkring och 

sjuksköterskans uppgift är att kartlägga det här samspelet för att hjälpa 

patienten se möjligheter och välja rätt handlingsalternativ. För att lyckas med 

det här behöver sjuksköterskan ha tilltro till sig själv och sin kompetens 

(Watson, 2008). I en studie där sjuksköterskor tränades att arbeta med fokus 

på omvårdnadsrelationer i enlighet med Watsons omvårdnadsteori påvisades 

att de upplevde en ökad kompetens vad gällde omvårdnads-utförande utifrån 

en mer specifik omvårdnadsteori och modell. Patienter i samma studie 

upplevde att värmen och respekten från sjuksköterskorna ökade i 

omvårdnadsrelationen samt även deras förmåga att verkligen lyssna 

(Desmond et al., 2014).  

Enligt gällande kompetensbeskrivning för en legitimerad sjuksköterska, ska 

hen kunna kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört och 

empatiskt sätt. Sjuksköterskan ska också etablera en förtroendefull relation 

med patienten vilket är en förutsättning för god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Även i ICN:s etiska kod för sjuksköterskor 

lyfts det fram att sjuksköterskan i sin profession ska vara respektfull, lyhörd, 

trovärdig samt visa medkänsla och ha integritet i sitt arbete (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2009). 
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3 Problemformulering 

Substansberoende kan förekomma bland såväl kvinnor som män i alla 

samhällsklasser och i alla åldrar. Sjuksköterskor kommer därmed möta 

patienter med den här problematiken i alla olika vårdkontexter. Många 

gånger kan det vara så att patienten inte vill eller vågar prata om sitt 

beroende med rädsla för omgivningens reaktioner som många gånger har sin 

grund i fördomar och gällande sociala normer. Det här ställer stora krav på 

sjuksköterskans agerande och bemötande för att erhålla den information från 

patienten som behövs för att kunna ge god omvårdnad. Att inhämta 

kunskaper om livssituation, problem och hjälpbehov hos de här patienterna, 

kan således vara såväl känsligt som förknippat med svårigheter. Det är 

därmed viktigt att belysa sjuksköterskors attityd till omvårdnad av patienter 

som har ett substansberoende samt deras vårdrelation med dem. Det kan ge 

en ökad insikt i eventuella hinder och möjligheter för att skapa en god 

vårdrelation 

4 Syfte 

Att belysa sjuksköterskors attityd till omvårdnad av patienter som har 

substansberoende och vårdrelationen med dem. 

5 Metod 

5.1 Design 

Metoden som valdes var en litteraturöversikt utifrån ett strukturerat 

arbetssätt. För den här litteraturöversikten innebar det en avgränsning till 

litteratur i form av vetenskapliga studier som söktes systematiskt och valdes 

ut för att svara mot problemformulering och syfte. De vetenskapliga 

studierna analyserades sedan för att kunna presenteras under olika teman i 
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resultatet och därmed ge en beskrivande översikt av det valda området 

(Friberg, 2012).  

5.2 Datainsamling och urval 

Utifrån syftet var sjuksköterskor den population som sökningen av 

vetenskapliga studier utgick ifrån. Någon begränsning till specifik 

vårdkontext eller geografiskt område gjordes inte då det skulle innebära för 

få antal sökträffar och därmed ett för litet underlag till litteraturöversiktens 

resultat. Databaserna CINAHL och PsycINFO valdes ut då de databaserna 

fokuserar på vetenskapliga studier inom vårdvetenskap respektive beteende-

vetenskap (Kristensson, 2017). Efter att ha testat flera fritextsökningar i 

databasen CINAHL gjordes sökningar enbart i CINAHL headings. Slutligen 

gjordes en systematisk sökning utifrån ämnesorden; nurse attitudes, nurse-

patient relations, nursing role, substance abuse, substance dependence och 

substance use disorders där alla ämnesorden kombineras i en enda sökning 

med de booleska sökoperatörerna AND och OR. Avgränsningarna i 

CINAHL var tidsperioden 2008-2018, peer reviewed och studier publicerade 

på engelska. Sökstrategin presenteras i bilaga 1. 

I PsycINFO gjordes slutligen en systematisk sökning i databasens thesauraus 

utifrån ämnesorden therapeutic processes, nursing, substance use disorder 

och drug abuse. Här lades fritextordet illicit drug med trunkering till för att 

bredda sökningen eftersom just det ordet förekom i flera studiers nyckelords-

beskrivning. Även här kombinerades orden med de booleska operatörerna 

AND och OR för att göra sökningen systematisk. Även i PsycINFO var 

avgränsningarna peer reviewed, tidsperioden 2008-2018 samt studier 

publicerade på engelska. Sökstrategin presenteras i bilaga 2.  

I båda databaserna inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier 

vilket är viktigt i en litteraturöversikt för att inte missa forskning som gjorts 

inom ett smalt område (Friberg, 2012). Första gallringen av funna 
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vetenskapliga studier gjordes genom att läsa abstract för de studier vars titlar 

föreföll relevanta för litteraturöversiktens syfte. De studier som bedömdes ha 

relevanta abstracts lästes därefter i fulltext.  

5.3 Kvalitetsgranskning 

Datainsamling och urvalsprocess skedde enligt Fribergs (2012) modell där de 

kvalitativa och kvantitativa studierna granskades med hjälp av fastställda 

frågor för respektive studiedesign (bilaga 3). Studier som kunde ge svar på 

alla frågor bedömdes ha hög kvalitet och valdes därmed ut under 

förutsättning att de också hade tydlig relevans för den här litteratur-

översiktens syfte. Studier som således inte bedömdes ha tillräckligt hög 

studiekvalitet och saknade tydlig relevans valdes bort. Totalt fyra 

kvantitativa respektive sex stycken kvalitativa studier valdes slutligen ut.  

5.4 Analys 

De tio utvalda vetenskapliga studierna lästes först flera gånger för att 

verkligen förstå innehållet och sammanhanget samt för att få med allt 

väsentligt. Studierna sammanfattades sedan i en tabell för att få en översikt 

av var de utfördes, var de publicerades, syfte, metod och det mest väsentliga 

resultatet. Utöver det så sammanfattades varje studies resultat i ett separat 

dokument för att lättare kunna identifiera likheter och skillnader (Friberg, 

2012). Studiernas resultat sorterades slutligen in under olika teman för att 

presenteras i litteraturöversiktens resultatsammanställning, en analysprocess i 

enlighet med Friberg (2012) samt Polit och Beck (2014).  

5.5  Forskningsetiska aspekter      

Utförd litteraturöversikt har bara inkluderat studier som följt etiska regler 

enligt World Medical Associations declaration of Helsinki (2013) vilket 

bland annat innebär att forskarna har erhållit informerat samtycke från de 

personer som deltog, att konfidentialitet har efterlevts och att forskningen 

blivit godkänd av en etisk kommitté (World Medical Association, 2013).  
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6 Resultat 

Litteraturöversiktens resultat inleds med en översikt av de tio vetenskapliga 

artiklarna. Det görs för att få en förståelse för det geografiska område och 

den vårdkontext som de olika studierna utfördes i.  

6.1 Artikelöversikt    
 

Författare/Titel/ 

tidskrift 

Population/ 

kontext 

Syfte Metod Resultat 

Chang, Y., & Yang, 

M. (2013).  

Nurses´Attitudes 

Toward Clients With 

Substance Use 

Problems. 

Perspectives In 

Psychiatric Care, 

49(2), 94-102. 

 

Totalt 489 

legitimerade 

sjuksköterskor 

på två sjukhus i 

Taiwan. De 

arbetade främst 

inom kirurgi och 

medicin.  Yrkes-

erfarenheten 

varierade mellan 

tre månader och 

27 år. 

Syftet var att 

undersöka sjuk-

sköterskors 

utbildning om 

substansberoende 

och faktorer som 

påverkade sjuk-

sköterskors 

bemötande av 

substansberoende 

patienter 

Enkätunder-

sökning med  

81, 5 % 

svarsfrekvens. 

Dataanalysen 

gjordes med hjälp 

av statistiskt 

program för att 

finna korrelation 

mellan olika 

faktorer.   

 

Resultatet påvisade ett 

samband mellan längre 

erfarenhet som sjuk- 

sköterska i kombination  

med utbildning inom 

substansberoende och 

bemötandet av den här 

patientgruppen. Sjuk-

sköterskor som hade 

erfarenhet av vänner 

eller familjemedlemmar 

med substansbruks-

problematik hade en  

mer accepterande 

attityd. 

Ford, R., Bammer, 

G., & Becker, N. 

(2008).  

The determinants of 

nurses´ therapeutic 

attitude to patients 

who use illicit and 

implications for 

workforce 

development.  

Journal of Clinical 

Nursing, 17 (18), 

2452-2462 

Totalt 1605 

legitimerade 

sjuksköterskor i 

Australien. 

Majoriteten 

arbetade på 

medicinsk eller 

kirurgisk 

avdelning.   
 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

allmänsjuk-

sköterskors syn på 

omvårdnad av 

patienter som 

använde illegala 

droger. Även ta 

reda på vilka 

strategier som var 

mest effektiva för 

att utveckla vården 

för den här patient-

gruppen. 
 

Enkäter mailades 

ut, Svarsfrekvens 

50 %. Enkäten 

bestod av 40 

frågor. Pilotenkät 

innan för att säkra 

validitet. Statistisk 

analys utfördes av 

resultatet. 

De flesta sjuk- 

sköterskorna saknade 

utbildning kring droger  

och alkohol. Stöd i 

yrkesrollen hade störst 

betydelse för 

bemötandet 

tillsammans med just 

utbildning och  

erfarenhet av att  

vårda just den här 

patientgruppen.   
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Ford, R. (2011) 

Interpersonal 

challenges as a 

constraint on care: 

The experience of 

nurses´care of 

patients who use 

illicit drugs. 

Contemporary 

Nurse, 37(2), 241-

252. 

311 sjuk-

sköterskor i 

Australien.  

Majoriteten 

arbetade på 

medicinsk eller 

kirurgisk 

avdelning men 

även inom 

intensivvård 

eller som 

barnmorska. 

Att belysa hinder 

som sjuk-

sköterskorna såg i 

deras omvårdnad 

av patienter som 

använde illegala 

droger.   

Enkät med en 

avslutande öppen 

fråga vars svar 

analyserades och 

tematiserades med 

hjälp av ett 

datoriserat 

kodningssystem för 

att öka tro-

värdigheten. 

Resultatet påvisade att 

sjuksköterskornas 

rädsla för våld hindrade 

dem i omvårdnaden och 

ledde till stress. 

Patienternas mani-

pulativa förmåga 

förstörde förtroendet i 

vårdrelationen. 

Gray, M. T. (2014). 

Agency and 

Addiction in a Harm 

Reduction Paradigm: 

French 

Nurses´Perspectives. 

Archives of 

Psychiatric Nursing, 

28(1), 35-42. 

 

Fyra sjuk-

sköterskor på 

två psykiatriska 

institutioner och 

en som arbetade 

på en privat 

psykiatrisk 

klinik, alla i 

Frankrike. Alla 

arbetade med 

patienter som 

hade alkohol- 

eller drog-

beroende. 

Syftet var att ta 

reda på franska 

psykiatrisjuk-

sköterskors 

perspektiv på 

patienter med 

beroende-

problematik, vad 

som påverkade 

deras bemötande 

och vad som var 

effektivt ur 

behandlings-

synpunkt. 

Intervjuer med 

öppna frågor 

genomfördes. 

Bandades och 

transkriberades 

ordagrant. Varje 

intervju pågick 

mellan 1,5-2 h. 

Resultatet 

analyserades 

tematiskt. 

 

Resultatet visade att 

sjuksköterskorna såg 

sig som ansvariga för 

att skapa en vård-

relation med tydliga 

regler och gränser för 

att bibehålla ömsesidig 

respekt. Att se personen 

bakom, inte bara en 

patient med ett 

beroende. Behov av 

utbildning eftersom 

beroendeproblematik 

ansågs öka alltmer. 

 

Johansson, L., & 

Wiklund-Gustin, L. 

(2016).  

The multifaceted 

vigilance – nurses´ 

experiences of 

caring encounters 

with patients 

suffering from 

substance use 

disorder. 

Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences, 30(2), 301-

311. 

 

Sex legitimerade 

sjuksköterskor 

Ålder 24-63 år. 

Erfarenheten av 

psykiatrisk vård 

varierade mellan 

sex månader – 

20 år. Sjuk-

sköterskorna 

hade dagliga 

kontakter med 

substans- 

beroende 

patienter. 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor som 

arbetade inom 

sluten psykiatrisk 

vård i Sverige 

upplevde 

omvårdnad och 

vårdrelationen till 

patienter med 

substansberoende 

Under tre månader 

utfördes fyra 

reflektiva dialoger 

som varade upp till 

90 minuter. De 

transkriberades och 

analyserades 

induktivt. Sjuk- 

sköterskorna fick 

sedan vara med och 

diskutera 

tolkningarna som 

en form av 

validering.   

Resultatet mynnade ut i 

ett övergripande tema: 

att sjuksköterskorna 

upplevde omvårdnaden 

och omvårdnads-

relationen till substans-

beroende patienter som 

en mångfasetterad 

uppgift som måste 

skötas med stor 

vaksamhet. En sorts 

inre kamp mellan vad 

som är rätt mot  

patienten utifrån lagar, 

etik och moral och de 

rutiner och kulturella 

attityder som rådde. 
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Monks, R., Topping, 

A., & Newell, R. 

(2013).  

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. 

 

Totalt 29 

legitimerade 

sjuksköterskor 

från ett stort 

akutsjukhus i 

norra England 

intervjuades.  

De jobbade 

inom 

intensivvård 

eller på 

medicinsk 

avdelning. 

Syftet var att 

undersöka hur sjuk-

sköterskorna 

bemötte och gav 

omvårdnad till 

patienter med 

komplikationer av 

drogbruk. 

Semistrukturerade 

intervjuer som 

varade mellan  

25-105 minuter 

bandades och 

transkriberades. 

Metod: Grounded 

Theory. Sjuk-

sköterskorna fick 

sedan granska 

analyserna för att 

se att de var 

korrekta. 

I resultatet framstod  

motstridig omvårdnad 

som kärnan. En 

komplex relation 

mellan sjuksköterska 

och patient som tog 

mycket tid och ledde till 

emotionell stress. 

Avsaknad av kunskaper 

kring beroende. 

Negativa upp-

fattningar/fördomar 

gentemot patient-

gruppen. 

Morgan, B. D. 

(2014). Nursing 

Attitudes Toward 

Patients with 

Substance Use 

Disorders in Pain.  

Pain Management 

Nursing, 15(1), 165-

175. 

 

Totalt 14 sjuk-

sköterskor på ett 

sjukhus i USA. 

Majoriteten av 

dem hade jobbat 

mer än 16 år 

som sjuk-

sköterska. 

Syftet var att öka 

kunskapen om 

sjuksköterskors 

bemötande och 

vårdrelation till 

patienter med 

substansberoende 

och smärt-

problematik. 

Semistrukturerade 

individuella 

intervjuer med 

mestadels öppna 

frågor. Alla 

intervjuer bandades 

och 

transkriberades.  

Metod: Grounded 

Theory.  

Datainsamling och 

analys skedde 

parallellt. 

I resultatet framkom att  

kulturell bakgrund, 

yrkeserfarenhet, 

utbildning och egen 

erfarenhet av smärta 

påverkade bemötandet. 

Medarbetares negativa 

attityder gentemot 

substansberoende 

patienter påverkade 

också. En viss motvilja 

att skapa relation till 

patienter med substans-

beroende vilket ledde 

till etisk stress. 

Natan, M., Bevil, B., 

& Neta, O. (2009).  

Nurses´ perception 

of the quality of care 

they provide to 

hospitalized drug 

addicts: Testing the 

Theory of Reasoned 

Action.  

International 

Journal of Nursing 

Practice, 15(6), 566-

573. 

Totalt 135 sjuk-

sköterskor från 

sjukhus i 

centrala Israel.  

I genomsnitt 15 

års yrkes-

erfarenhet. 

Syftet var att 

undersöka hur 

sjuksköterskors 

attityder och 

subjektiva normer 

påverkade om-

vårdnaden av drog-

beroende patienter. 

Totalt 200 enkäter 

skickades ut. 

Således 86 % 

svarsfrekvens. 

Enkäterna bestod 

av 82 slutna frågor.  

Statistisk analys för 

att finna korrelation 

mellan olika 

faktorer.   

Resultatet visade att 

fördomar och stereotyp 

syn ledde till försämrad 

omvårdnad. Patienterna 

ansågs besvärliga, 

manipulativa, 

våldsamma och störde 

rutinerna. De flesta 

ansåg dock att de hade 

tillräcklig förmåga att 

ge omvårdnad till 

patienter med drog-

beroende. 
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Ortega, L. B., & 

Ventura, C. A. 

(2013).  

I am alone: the 

experience of nurses 

delivering care to 

alcohol and drug 

users.  

Revista Da Escola 

De Enfermagen Da 

USP, 47(6), 1379-

1386. 

 

Sex sjuk-

sköterskor inom 

medicin på ett 

sjukhus i Chile.  

Just den 

kontexten valdes 

då Chile är det 

land i Syd-

amerika med 

flest användare 

av cannabis, 

alkohol och 

kokain. 

Syftet var att ta 

reda på hur 

sjuksköterskor gav 

omvårdnad till 

patienter med drog-

beroende, hur deras 

vårdrelation såg ut 

och vad de 

behövde för att 

kunna ge 

omvårdnad med 

god kvalitet. 

Intervjuer utfördes 

med sjuksköterskor 

som hade mer än 

ett års erfarenhet 

inom yrket. 

Intervjuerna 

bandades och 

transkriberades 

ordagrant. Efter 

analyserna fick 

deltagarna läsa 

igenom för att se 

att de var korrekta. 

Patientgruppen 

beskrevs som svår att 

hantera, störde 

rutinerna, skapade 

otrygghet och var 

oönskad. Utbildning 

och erfarenhet saknades 

att hantera den här 

patientgruppen. Sjuk-

sköterskorna kände sig 

därför ensamma och 

stressade. Även en etisk 

stress att inte ge samma 

omvårdnad som till 

andra fastän den här 

patientgruppen var 

mycket utsatt och i stort 

behov av stöd.   

Thorkildsen, K. M., 

Eriksson, K., & 

Råholm, M. (2015).  

The core of love 

when caring for 

patients suffering 

from addiction.  

Scandinavian 

Journal Of Caring 

Sciences, 29 (2), 

353-360. 

Fyra sjuk-

sköterskor på en 

akut 

avgiftningsenhet 

på sjukhus i 

Norge. Deras 

yrkeserfarenhet 

varierade mellan  

5-25 år. 

Syftet med studien 

var att få en 

förståelse för 

sjuksköterskans 

inre kärlek/tilltro 

vid omvårdnaden 

av patienter som 

lider av missbruk/ 

beroende-

problematik. 

Individuella 

intervjuer som 

varade ca 1 h. 

Sjuksköterskorna 

fick tala fritt utifrån 

ämnet och 

intervjuerna 

bandades och 

transkriberades 

ordagrant. 

Hermeneutisk 

analys. 

Resultatet presenterades 

i olika teman. Genuint 

intresse för den här 

utsatta patientgruppen 

behövdes. Sjuk-

sköterskorna ansåg sig 

tvungna att ge av sig 

själv för att skapa en 

vårdrelation. Viktigt 

med reflektion för att 

orka vårda den här 

patientgruppen. En tro 

på att de kunde lyckas 

ändra sitt liv. 

 

Vid analysen av studierna identifierades två teman; försvårande 

omständigheter för sjuksköterskors attityd till omvårdnad och vårdrelation 

samt underlättande omständigheter för sjuksköterskors attityd till omvårdnad 

och vårdrelation.  
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6.2 Försvårande omständigheter för sjuksköterskors attityd till 

omvårdnad och vårdrelation 

Temat har sammanställts under följande subteman; fördomar, rädsla, 

besvärlig patientgrupp, låg motivation att etablera en vårdrelation och etisk 

stress.  

6.2.1 Fördomar 

Sjuksköterskor ansåg att fördomar och en stereotyp syn på patienter med 

beroendeproblematik ledde till försämrad omvårdnad (Natan, Bevil & Neta, 

2009). Andra sjuksköterskor beskrev att deras egna fördomar påverkade 

omvårdnaden genom att de ägnade så lite tid som möjligt hos de här 

patienterna och genom ett övergripande kritiskt bemötande gentemot dem. 

Även medarbetares negativa attityder gentemot patienter med 

beroendeproblematik hade sin påverkan (Morgan, 2014). Negativa 

uppfattningar och fördomar gentemot patienter med beroendeproblematik, 

ledde även till en känslomässigt laddade samtal med patienterna (Monks, 

Topping & Newel, 2013).   

6.2.2 Rädsla 

Sjuksköterskor kände en rädsla gentemot patienter med beroende-

problematik. Som en följd av rädslan minimerade de antalet kontakter med 

patienten, vilket ledde till att de här patienterna inte fick den omvårdnad de 

behövde (Ortega & Ventura, 2013). Vissa sjuksköterskor kände en rädsla för 

sin egen säkerhet då de substansberoende patienterna var manipulativa, 

hotande, arga och irrationella (Ford, 2011; Natan et al., 2009). Det 

manipulativa beteendet ledde ofta till att sjuksköterskorna lät de 

substansberoende patienternas önskemål styra, vilket tog mycket tid och 

därmed även gick ut över andra patienters vårdbehov (Ford, 2011).  
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6.2.3 Besvärlig patientgrupp 

Sjuksköterskor betraktade patienter med beroendeproblematik som 

besvärliga och att de störde avdelningsrutinerna (Morgan, 2014; Natan et al., 

2009; Ortega & Ventura, 2013). Vidare ansåg sjuksköterskorna att de här 

patienterna skapade otrygghet på avdelningen samt var oönskade. Patienter 

med beroendeproblematik uppmärksammades också bli allt fler, vilket sattes 

i samband med att andelen yngre personer med psykisk ohälsa hade ökat och 

att det blivit allt enklare att få tillgång till droger (Ortega & Ventura, 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde omvårdnaden till beroende patienter som en 

mångfasetterad uppgift då de både kämpade med att stärka patienternas inre 

styrkor och resurser i deras kamp mot ett liv utan substansbruk samtidigt som 

det var en kamp att hålla en ordning på avdelningen och att inte låta sig 

manipuleras av den substansberoende patienten (Johansson & Wiklund-

Gustin, 2016).  

6.2.4 Låg motivation att etablera en vårdrelation 

Sjuksköterskor hade låg motivationen att ge omvårdnad till den här 

patientgruppen, vilket försvårade skapandet av en vårdrelation (Ford et al. 

2008; Natan et al., 2009). Patienternas manipulativa beteende förstörde 

förtroendet i vårdrelationen mellan sjuksköterskan och patienten med 

beroendeproblematik (Ford, 2011). Sjuksköterskor med psykiatrisk 

vidareutbildning och en erfarenhet av att arbeta med substansberoende 

patienter, såg sig ansvariga för att skapa en genuin vårdrelation men med 

tydliga regler och gränser för att bibehålla ömsesidig respekt och för att inte 

bli känslomässigt utmattade (Gray, 2014). Sjuksköterskorna beskrev en 

komplex relation med patienterna, präglad av misstro och som tog mycket tid 

att etablera då sjuksköterskorna gärna undvek att interagera med den här 

patientgruppen (Monks et al., 2013). Andra sjuksköterskor ansåg sig tvungna 

att verkligen se individen bakom beroendet och ge av sig själva för att skapa 
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ett förtroende och en mellanmänsklig vårdande relation till patienten (Gray, 

2014; Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 2015).  

6.2.5 Etisk stress 

Sjuksköterskor påvisade en viss motvilja att kommunicera och skapa en 

vårdrelation till patienter med beroendeproblematik. Det beteendet ledde till 

etisk stress då de handlade på ett sätt som de visste var fel både rent 

professionellt och medmänskligt (Monks et.al., 2013; Morgan, 2014). En 

form av etisk stress var att sjuksköterskorna kämpade med att fullfölja sina 

professionella skyldigheter gentemot patienter med beroendeproblematik 

(Ford, Bammer & Becker, 2008). Andra sjuksköterskor såg det som en sorts 

ständig inre kamp mellan vad som var rätt mot patienten utifrån lagar, etik 

och moral och att vara vaksam på och upprätthålla de rutiner och kulturella 

normer som rådde på arbetsplatsen vilket skapade en stor stress (Johansson 

& Wiklund-Gustin, 2016). Sjuksköterskor beskrev även etisk stress som att 

inte förmå sig kunna erbjuda patienter med beroendeproblematik samma 

omvårdnad fastän de visste att den här patientgruppen var mycket utsatt och i 

särskilt behov av stöd (Ortega & Ventura, 2013).   

6.3 Underlättande omständigheter för sjuksköterskors attityd till 

omvårdnad och vårdrelation 

Temat har sammanställts under följande subteman; en positiv syn, ett 

reflekterande förhållningssätt, en kontinuerlig utbildningsinsats samt stöd 

och erfarenhet i yrkesrollen.  

6.3.1 En positiv syn 

Sjuksköterskor med erfarenhet av vänner eller familjemedlemmar med 

beroendeproblematik och av att vårda patienter med substansberoende, hade 

en positiv och accepterande syn gentemot den här patientgruppen, Den 

positiva och accepterande synen gjorde det lättare att se individen bakom 

beroendet och därmed kunde de bemöta patienterna utan fördomar och skapa 
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en stödjande omvårdnadsrelation (Chang & Yang, 2013; Monks et al., 2013).  

Sjuksköterskor som hade en positiv syn gentemot patienter med 

beroendeproblematik påverkade även klimatet på hela avdelningen, vilket 

ledde till en bättre omvårdnad överlag. Ett genuint intresse och en inre 

kärleksfull drivkraft att jobba med patienter som lider av beroende ansågs 

också vara nödvändigt. En tro på att patienten med substansberoende kan 

ändra sitt liv var avgörande för att sjuksköterskan skulle orka vara nära. 

Patienten ansågs också behöva kunna se att sjuksköterskans engagemang var 

äkta och att hen skulle finnas där för patienten under hela vårdtiden 

(Thorkildsen et al. 2015).   

6.3.2 Ett reflekterande förhållningssätt 

Sjuksköterskor ansåg det viktigt med kontinuerlig reflektion kring etik, sina 

känslor och tankar för att orka vårda den här patientgruppen. På så sätt 

underlättades omvårdnaden och synliggjorde de normer som rådde och som 

många gånger ledde till stor stress i arbetet (Johansson & Wiklund-Gustin, 

2016; Thorkildsen et al., 2015). Andra sjuksköterskor lyfte fram ett behov att 

få diskutera och reflektera över sina fördomar och attityder gentemot 

substansberoende patienter tillsammans med specialistsjuksköterskor inom 

området. Reflektionen ansågs kunna öka förståelsen för de fördomar och 

attityder som hindrade dem att vara professionella i bemötandet och 

omvårdnaden till den här patientgruppen (Chang & Yang, 2013). Reflektion 

var också viktigt för sjuksköterskorna för att nå en förståelse för att 

beroendet orsakades av ett lidande och att drogerna eller alkoholen kunde 

vara ett sätt för patienten att härda ut (Gray, 2014; Johansson & Wiklund-

Gustin, 2016). 

6.3.3 En kontinuerlig utbildningsinsats 

Sjuksköterskor beskrev en avsaknad av utbildning inom beroende-

problematik framförallt hur beroendet påverkade patienten och hur 

omvårdnaden skulle anpassas därefter (Monks et al., 2013). Att sjuk-



 

17(33) 

 

sköterskor fick träffa individer som använde olika substanser ledde enligt 

dem till att beroendet avdramatiserades samt att fördomar och en stereotyp 

syn utmanades. Deras förhoppning var att det i förlängningen även skulle 

resultera i en mer positiv attityd gentemot substansberoende patienter (Natan 

et al. (2009) samt att vara till stor hjälp för dem att ge mer kompetent och 

mer empatisk omvårdnad till den här patientgruppen (Monks et al., 2013).  

Kontinuerlig utbildning kring substansbruk ansågs vara den viktigaste 

insatsen för att förbättra bemötandet av den här patientgruppen (Chang & 

Yang, 2013). Andra sjuksköterskor lyfte fram behovet av utbildning eftersom 

patienter med beroendeproblematik blev allt fler och då det ofta handlade om 

patienter med ett beroende av flera substanser samtidigt (Gray, 2014). Just 

utbildning och erfarenhet att bemöta och ge omvårdnad till den här patient-

gruppen ansågs saknas av många sjuksköterskor. Det ledde till att sjuk-

sköterskorna kände sig ensamma och stressade i sin yrkesroll på grund av 

osäkerhet (Morgan, 2014; Ortega & Ventura, 2013).  

6.3.4 Stöd och erfarenhet i yrkesrollen 

Stöd i yrkesrollen hade allra störst betydelse för bemötandet, dock i 

kombination med utbildning och erfarenhet av att vårda patienter med 

beroendeproblematik. Att kunna konsultera specialutbildad personal 

angående beroendeproblematik, ansågs av sjuksköterskorna vara mycket 

värdefullt och helt avgörande för ett lyckat bemötande och god omvårdnad 

av den här patientgruppen (Chang & Yang, 2013; Ford et al., 2008). Utan 

kombinationen av stöd i yrkesrollen och adekvat utbildning så riskerade 

sjuksköterskornas negativa reaktioner gentemot patienter med substans-

beroende att leda till sämre omvårdnad, men även sämre smärtbehandling 

(Morgan, 2014). Andra sjuksköterskor ansåg att ett kontinuerligt stöd i 

yrkesrollen tillsammans med utbildning var avgörande för att kunna erbjuda 

patientcentrerad vård i manipulativa och hotfulla situationer (Ford, 2011).  
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7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

För att belysa sjuksköterskors attityd till omvårdnad av patienter som har 

substansberoende och vårdrelationen med dem valdes metoden litteratur-

översikt vilket ansågs vara lämpligt inom ramen för en kandidatexamen. En 

litteraturöversikt är också ett bra sätt att sammanställa relevant kunskap som 

ska bidra till att förbättra den kliniska verksamheten (Kristensson, 2017). Det 

hade dock varit spännande att göra en intervjustudie om tidsramen hade varit 

större. En orsak till att göra en intervjustudie skulle ha varit att det inte fanns 

så mycket forskning att finna om sjuksköterskors attityd till omvårdnad av 

patienter som har substansberoende och vårdrelationen till dem. Att utveckla 

ämnet till en empirisk studie på magisternivå förefaller därmed som en 

intressant uppgift inför framtiden.  

De två databaserna som användes i litteraturöversiktens slutliga sökning var 

CINAHL och PsycINFO då de huvudsakligen omfattar vårdvetenskapliga 

och beteendevetenskapliga studier. Valet var ytterst medvetet då de 

databaserna ansågs mest relevanta och de enkelt kunde säkerställa att 

studierna granskats vetenskapligt innan publicering genom avgränsningen 

peer reviewed. Att söka systematiskt med tydliga avgränsningar säkerställde 

också att relevanta studier fångades upp och gjorde urvalet lättare då en 

hanterbar mängd återstod för fortsatt granskning, helt i enlighet med såväl 

Friberg (2012) som Kristensson (2017). Den slutliga sökningen av studier 

gjordes utifrån ämnesord i båda databaserna men med tillägg av en 

fritextsökning i databasen PsycINFO. Fördelen med att övervägande söka 

med ämnesord är enligt Kristensson (2017) att sökningen blir mer specifik 

och resulterar i att mer relevanta studier erhålls. Valet att inte söka efter 

vetenskapliga studier i databasen PubMed var medvetet då det där inte gick 

att använda samma begränsning för att säkerställa att studierna granskats 
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vetenskapligt innan publicering. Möjligen hade det där kunnat finnas fler 

relevanta studier att inkludera i min litteraturöversikt men efter råd även från 

universitets-bibliotekets sökhjälpstjänst fokuserades den fortsatta sökningen i 

de två ovan nämnda databaserna. 

Vad gällde urvalsprocessen så var även den högst relevant, då de 

vetenskapliga studier som valdes ut var utförda med såväl kvalitativ som 

kvantitativ design och studiernas resultat överensstämde väl med 

litteraturöversiktens syfte (Kristensson, 2017). Alla utvalda studier hade väl 

beskriven metodik och var utförda på ett etiskt korrekt sätt. Majoriteten av 

nyligen publicerade artiklar som användes i litteraturöversikten, styrkte 

också att det är en högst aktuell omvårdnadsaspekt att beakta.  Dock var alla 

de funna studierna utförda i sjukhusmiljö vilket kan ses som en begränsning, 

då substansberoende patienter rimligen förekommer i flera olika 

vårdkontexter. Kanske hade jag även hoppats på att finna fler studier utförda 

i Sverige, men då vi har en mer reglerad försäljning av alkohol och en många 

gånger striktare lagstiftning kring droganvändning än andra länder, så är 

substansberoende patienter möjligen inte lika vanligt förekommande här. 

Därmed är problematiken rimligen inte lika aktuell för omvårdnadsforskning 

i den svenska vården.  

Vad gällde analysförfarandet så var det stundtals en utmaning att 

sammanföra material från både kvantitativa och kvalitativa studier till ett 

gemensamt resultat. I de kvantitativa studierna var det dock resultatet i 

textformat som bearbetades och inte det som presenterades enbart i 

tabellform. I några av studierna var vissa engelska termer svåra att översätta 

till lämpliga svenska ord, vilket kan ha lett till alternativa tolkningar av deras 

innebörd. Det var dock lättare att formulera relevanta och beskrivande 

benämningar på såväl teman som subteman och att sammanföra materialet på 

ett logiskt sätt. 
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Det faktum att jag var ensam författare till den här litteraturöversikten kan till 

viss del ha påverkat tillförlitligheten då en triangulering ej var möjlig att 

genomföra i analysen vilket kan ha påverkat sammanställningen av resultatet 

(Kristensson, 2017). Det faktum att jag initialt hade begränsade kunskaper 

kring substansberoende minskade dock risken att min förförståelse inverkade 

nämnvärt på resultatet. Att de ingående studierna har liknande kontexter och 

flera gemensamma resultat trots att de genomförts i olika delar av världen 

anses bidra till litteraturöversiktens överförbarhet.   

7.2 Resultatdiskussion 

Vid analysen av studierna identifierades två teman; försvårande 

omständigheter för sjuksköterskors attityd till omvårdnad och vårdrelation 

samt underlättande omständigheter för sjuksköterskors attityd till omvårdnad 

och vårdrelation. För att försöka bidra till att förbättra det praktiska 

omvårdnadsarbetet för sjuksköterskor i olika vårdkontexter när det gäller 

patienter med beroendeproblematik, har jag i min diskussion valt att fokusera 

på de subteman som ansågs mest intressanta.  

7.2.1 Fördomar 

Sjuksköterskor ansåg att fördomar och en stereotyp syn på patienter med 

beroendeproblematik ledde till försämrad omvårdnad (Natan, Bevil & Neta, 

2009). Andra sjuksköterskor beskrev att deras egna fördomar påverkade 

omvårdnaden genom att de ägnade så lite tid som möjligt hos de här 

patienterna och genom ett övergripande kritiskt bemötande gentemot dem 

Morgan, 2014). Att fördomar ges utrymme att påverka omvårdnaden av 

patienter anser jag vara ett allvarligt problem som dessvärre erfarits i mitt 

arbete som sjuksköterska. Som Skärsäter (2010) tidigare konstaterade, så 

upplever sig många med substansberoende som misslyckade och de 

fördomar de stöter på ökar känslan av till exempel maktlöshet och 

utanförskap samt en risk att patienten fortsätter ta till drogen för att lindra sitt 

lidande. Patienten behöver istället bli sedd, bekräftad och respekterad. Om vi 
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jämför beroendet av alkohol och droger med beroendet av tobak så är det inte 

längre lika stigmatiserande. Att prata med en patient om tobak tror jag inte är 

särskilt konstigt eller svårt för en sjuksköterska längre och målet måste vara 

att kunna samtala om alkohol och droger på samma sätt då den sortens 

beroendeproblematik också är en del av vardagen för många människor. I en 

studie av Freeman, Roche, Williamson och Pidd (2011) påvisades att även 

samtal kring alkohol gick mot att bli allt mer avstigmatiserade men att en god 

respektfull relation med patienten var en av förutsättningarna för att samtalet 

skulle äga rum.  

En omvårdnad som bygger på Watsons teori (2008) där vårdrelationen ska 

präglas av tillit och tillgänglighet och där sjuksköterskan behöver förmedla 

en genuin känsla av att vilja hjälpa, anser jag också skulle bli svår att arbeta 

efter om fördomar tilläts florera på arbetsplatsen. Detsamma gäller 

sjuksköterskans möjlighet att leva upp till gällande kompetensbeskrivning 

och etiska kod för sin yrkesgrupp. I kompetensbeskrivningen (svensk 

sjuksköterskeförening, 2017) respektive den etiska koden (svensk 

sjuksköterskeförening, 2009) står det bland annat att kommunikation med 

patienter på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt, är avgörande för god 

omvårdnadspraxis.   

7.2.2 Låg motivation att etablera en vårdrelation 

Sjuksköterskor hade låg motivation att ge omvårdnad till den här 

patientgruppen, vilket försvårade skapandet av en vårdrelation (Ford et al., 

2008; Natan et al., 2009). Problemet ligger nog delvis i att patienter med 

beroendeproblematik vanligtvis inte påträffas dagligen och därmed saknas 

erfarenheten att etablera en vårdrelation till individer som tillhör den 

patientgruppen. I en studie av Chu och Galang (2013) kunde en koppling ses 

mellan kontinuerlig omvårdnad av patienter som använde illegala droger och 

en ökad motivation hos sjuksköterskan att ge omvårdnad till den här 

patientgruppen. Gray (2014) påvisade att sjuksköterskor med psykiatrisk 
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vidareutbildning och en erfarenhet av att arbeta med substansberoende 

patienter, såg sig ansvariga för att skapa en genuin vårdrelation men med 

tydliga regler och gränser för att bibehålla ömsesidig respekt och för att inte 

bli känslomässigt utmattade. Troligtvis är det så att psykiatrisjuksköterskor 

möter substansberoende patienter mer frekvent och att deras specialist-

utbildning försett dem med ökade kunskaper och erfarenheter gällande hur 

substansberoende patienter ska bemötas och hur omvårdnaden bör utformas. 

I flertalet av studierna i resultatet beskrevs också att sjuksköterskor kände en 

etisk stress vilket tydde på att de var väl medvetna om att de handlade 

felaktigt utifrån sin profession, sin moral och sin inre övertygelse om vad de 

ansåg var god omvårdnad.  Enligt kompetensbeskrivningen för en 

legitimerad sjuksköterska är en förtroendefull relation med patienten en 

förutsättning för god omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

Sveriges hälso- och sjukvårdslag (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 

2017:30) slår också fast att vården ska främja en god kontakt mellan patient 

och personal. Utöver kompetensbeskrivningen och hälso- och 

sjukvårdslagen, så talar forskningsresultaten även emot Watsons syn på den 

mellanmänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient som avgörande 

för att omvårdnadens mål ska uppnås (Watson, 2008). 

7.2.3 Ett reflekterande förhållningssätt 

Sjuksköterskor lyfte fram ett behov att få diskutera och reflektera över sina 

fördomar och attityder gentemot substansberoende patienter tillsammans 

med specialistsjuksköterskor inom området. Reflektionen ansågs kunna öka 

förståelsen för de fördomar och attityder som hindrade dem att vara 

professionella i bemötandet och omvårdnaden till den här patientgruppen 

(Chang & Yang, 2013). Vikten av att få stöd i sin yrkesroll genom bland 

annat reflektion togs även upp i studien av Chu och Galang (2013). Watsons 

(2008) uppfattning att sjuksköterskan behöver ha ett varmt, empatiskt och 

genuint intresse för patienten för att lyckas etablera en vårdrelation, skulle 
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också kunna underlättas av reflektion då fördomar och attityder många 

gånger är ett hinder för det intresset. Även tilliten och tillgängligheten som 

Watson (2008) betonar i vårdrelationen samt sjuksköterskans genuina känsla 

av att vilja hjälpa, skulle underlättas om sjuksköterskan medvetandegjorde 

sina och medarbetarnas känslor, tankar och fördomar. Under utbildningen till 

sjuksköterska betonas reflektionen som en viktig del, framförallt under den 

kliniska praktiken. När sjuksköterskan sedan är färdigutbildad och verksam 

ute i vården är reflektion i grupp dessvärre inte lika vanligt förekommande 

längre. Med bakgrund av min yrkeserfarenhet så menar jag att tillfällen till 

reflektion ofta bortprioriteras på grund av tidsbrist.  

7.2.4 En kontinuerlig utbildningsinsats 

I flera studier i litteraturöversiktens resultat vittnade sjuksköterskorna om en 

avsaknad av utbildning inom beroendeproblematik. Ytterliga studier har 

påvisat att just bristen på kunskap kring substansberoende varit ett stort 

problem inom vården vilket lett till att den här patientgruppen fått en sämre 

omvårdnad (Chu & Galang, 2013; Crothers & Dorrian, 2011; Freeman et al., 

2011; Kelleher & Cotter, 2008). Missbruk och beroende är också som 

tidigare nämnts, vanligare bland individer som lider av psykisk ohälsa i 

någon form. Missbruk och beroende är något som ofta missas vid psykiatrisk 

behandling vilket därmed kan få negativa konsekvenser för patienten 

(Johansson & Wirbing, 2005). Därmed är utbildning också viktig för 

sjuksköterskan för att förstå och se det här sambandet och kunna ge adekvat 

omvårdnad. Vid substansberoende handlar omvårdnaden om att 

sjuksköterskan måste möta patienten där hen är och förstå vilken funktion 

drogen har i individens liv (Skärsäter 2010). För att sjuksköterskan ska kunna 

hjälpa patienten se sina möjligheter och välja rätt handlingsalternativ måste 

hen enligt Watson (2008) ha tilltro till sig själv och sin kompetens. 

Utbildning är även av stor betydelse eftersom patienter med substans-

beroende blir allt fler och sjuksköterskan kan vara den första som möter 
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patienten med den problematiken, precis som beskrevs i litteraturöversiktens 

bakgrund (Johansson & Wirbing, 2005).  

7.2.5 Klinisk implementering 

Den här litteraturöversikten påvisar att sjuksköterskor behöver se till de får 

den utbildning som krävs för sitt arbete. Sjuksköterskor behöver också skaffa 

sig mer erfarenhet vad gäller att bemöta och etablera vårdrelationer till 

patienter med substansberoende.  Att göra reflektion i grupp till en daglig 

aktivitet förefaller också vara ett effektivt sätt att eliminera de fördomar som 

råder kring substansberoende. Alla vi som är verksamma inom vården har ett 

gemensamt ansvar att se till att den här patientgruppen får den omvårdnad de 

behöver! 

8 Slutsats 

Det är av yttersta vikt att beroendeproblematik avstigmatiseras, fördomar 

elimineras samt att de attityder och den stereotypa syn som många gånger 

råder när det gäller substansberoende patienter förändras.  

Stöd i yrkesrollen i kombination med utbildning och erfarenhet anses av 

sjuksköterskor världen över vara de viktigaste insatserna för ett bra 

bemötande av substansberoende patienter och därmed skapandet av en 

vårdrelation. Förhoppningen är därmed att kunskapen och medvetenheten om 

substansberoende och dess problematik ska sprida sig bland sjuksköterske-

studenter, utbildningsansvariga, verksamma sjuksköterskor och klinik-

ansvariga. Sjuksköterskor behöver bli medvetna om hur viktig deras funktion 

är vad gäller att identifiera, bemöta och skapa en vårdrelation till den här 

gruppen av patienter.  
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Kvalitativa studier 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

 Är syftet klart formulerat? 

 Är metoden väl beskriven? 

 Är undersökningspersonerna beskrivna? 

 Hur har data analyserats? 

 Vad visar resultatet? Hur tolkas det? 

 Förs det etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? 

 

Kvantitativa studier 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? 

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

 Är syftet klart formulerat? 

 Är metoden väl beskriven? 

 Hur har urvalet gjorts (antalet personer, åldrar etc.)? 

 Hur har data analyserats? Vilka statistiska metoder användes? Adekvata? 

 Vad visar resultatet? Hur tolkas det? 

 Förs det etiska resonemang? 

 Finns det en metoddiskussion? Generaliserbarhet? 

 


