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Sammanfattning 
 

 
Bakgrund: Mänsklig omsorg är en utgångspunkt för allt mänskligt liv. Människor är 

beroende av varandra och vårdrelationen utgör underlaget för all professionell 

omvårdnad. Tidigare forskning visar att sjuksköterskans attityd påverkar vårdrelationen 

med patienter som missbrukar droger. Enligt sjuksköterskans etiska kod bör arbetet 

genomsyras av ett etiskt och holistiskt förhållningssätt. Värdegrunden ska vila på en 

humanistisk människosyn och alla patienter ska bemötas jämlikt och ges samma tillgång 

till högkvalitativ vård oavsett kontext.   

Syfte: Att belysa attityder i vårdrelationer med patienter som missbrukar droger, ur ett 

sjuksköterskeperspektiv.  

Metod: Systematisk litteraturstudie. Litteratursökningen gjordes i databaserna 

PsycINFO, Cinahl, Pubmed och Google Scholar. Tio artiklar med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats analyserades.  

Resultat: Fyra kategorier av attityder identifierades, tillåtande, avståndstagande, 

fördomsfull och skeptisk. Martinsen menar att en god vårdrelation har sin grund i att 

sjuksköterskan underställer sig patienten och bemöter denne med inlevelse och full 

förståelse. Med denna omvårdnadsteori som utgångspunkt diskuterades våra kategorier.  

Slutsats: Sjuksköterskors attityder har en väsentlig betydelse för vårdrelationer med 

patienter som missbrukar droger. Både vårdrelationen och vårdkvaliteten påverkas 

negativt om sjuksköterskan intar avståndstagande, fördomsfull eller skeptisk attityd till 

denna patientgrupp. En attitydförändring är av avgörande betydelse för att öka 

vårdkvaliteten för dessa patienter.  
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1 Inledning 

I den senaste Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2013) angavs att missbruk av 

alkohol- och narkotika ökar risken för både sjuklighet och dödlighet. Alkohol anses 

orsaka ett sextiotal olika sjukdomstillstånd där hjärt- och kärlsjukdomar beskrivs som 

den vanligaste följden vid alkoholmissbruk (ibid). Vid missbruk av narkotika ökar 

riskerna för både medicinska och psykiska sjukdomar. I Socialstyrelsens 

dödsorsaksregister rapporteras att antalet narkotikarelaterade dödsfall är högre än 

någonsin och att 191 av 529 narkotikarelaterade dödsfall under 2012 kunde misstänkas 

vara självmord (Socialstyrelsen, 2013). Eftersom missbrukare anges representera en stor 

del av dem som söker hälso- och sjukvården innebär det att vi möter patienter som 

missbrukar droger inom både sluten och öppen verksamhet inom landsting och 

kommuner. Det har framkommit att missbrukare upplevt stigmatisering i mötet med 

sjuksköterskor och av den anledningen angett en signifikant lägre upplevelse av 

vårdkvaliteten (do Amaral-Sabadini, Cheng, Lloyd-Travaglini, Samet, & Saitz, 2012). 

Det var därför angeläget att belysa attityder i vårdrelationer för att öka vår kunskap och 

för att vidmakthålla ett professionellt bemötande i enlighet med Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763). 

 

2 Bakgrund  

2.1 Drogmissbruk 

En okontrollerad eller överdriven användning av alkohol, narkotika eller andra 

substanser med euforiserande effekter anges som missbruk i Nationalencyklopedin 

(2013). I Svensk lagstiftning är all användning och hantering av narkotika förbjuden 

förutom användningen inom sjukvården, allt ickemedicinskt bruk likställs med 

missbruk. I medicinsk mening innebär missbruk att användandet av narkotika fortsätter 

trots att det vållar problem (ibid). Blomqvist (2012) belyser att begreppet missbruk ofta 

kritiseras då det saknas klara definitioner och en bristande precision samt en 

godtycklighet vid användandet av begreppet. Socialstyrelsen rekommenderar att man 

bör sluta använda begreppet “missbrukare” då det kan uppfattas nedsättande. Johansson 

och Wirbing (2005) menar att ordet missbruk är moraliserande och skuldbeläggande, 

speciellt då det gäller alkohol- och narkotikaanvändning. Missbruk associeras ofta med 

utslagna, nedgångna individer med ett gravt drogproblem, så kallade “A-lagare” och 
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“knarkare”. Personer med ett missbruk uppfattas ofta som osympatiska och 

manipulativa individer vilka inte har någon önskan om att leva ett “vanligt” liv. De 

anses inte vara motiverade för behandling och många människor är rädda för dem. 

Författarna beskriver fortsättningsvis att drogmissbruket ses som ett karaktärsdrag och 

urskiljer individen som en avvikare. Att en person går från bruk av droger till ett 

missbruk ses ofta som “brist på hållning” eller “dålig karaktär”. Många anser att 

drogmissbruk är självförvållat men uttrycker en förståelse för att situationer och 

händelser i livet kan orsaka överkonsumtion av alkohol eller droganvändning (ibid). 

Blomqvist (2012) jämställer begreppen missbruk, beroende- och alkoholismbegrepp, 

enligt World Health Organization (WHO) som i grunden normativa. Det förutsätter att 

“normalt” eller ”icke-problematiskt” bruk existerar och att man bedömer en avvikelse 

från en uppfattning om hur människor bör hantera eller bör förhålla sig till exempelvis 

alkohol. Om det gäller användande av narkotikaklassificerade preparat, som juridiskt är 

förbjudet att använda, jämställs, språkligt sett och paradoxalt nog, allt användande med 

missbruk. Begreppet missbruk avser då läkemedel som principiellt kan göra det möjligt 

att en normalkonsument förvandlas till patient om regeringen väljer att 

narkotikaklassificera preparatet (ibid). I Vårdguiden (2013) anges alkohol och narkotika 

som exempel på droger. Det beskrivs att droger är giftiga och att man både kan bli 

påverkad och/eller beroende av dem. Man förtydligar även att vissa läkemedel, som är 

lagliga, kan anses som droger och skadliga om man använder dem på ett felaktigt sätt. 

Vissa droger är olagliga att använda, tillverka eller sälja. Enligt Nationalencyklopedin 

(2013) är begreppet droger en fackterm för råmaterial, vanligen torkade växter eller 

växtdelar, som innehåller substanser verksamma som läkemedel. Råmaterialet används 

vid framställningen av läkemedel i kemiskt ren form. Under inverkan av engelskans 

drug är det idag vanligt att man använder ordet drog i betydelsen narkotikum, 

missbrukspreparat. Man beskriver att den vanligaste drogen i socialt hänseende är 

alkohol som då anses syfta till att öka känslan av gemenskap. I de flesta länder anger 

man att användning av droger är reglerad genom lagstiftning. 

 

2.2 Förekomst av drogmissbruk 

Enligt Folkhälsorapporten (Socialstyrelsen, 2013) finns det ett sextiotal olika 

alkoholrelaterade sjukdomstillstånd i Sverige. De sjukdomstillstånd som är vanligast 

förekommande i dessa sammanhang är olika former av hjärt- och kärlsjukdomar, 

leverskador, cancer och psykisk ohälsa. Gällande narkotikarelaterade sjukdomstillstånd 
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anges generellt ökade risker för både medicinska och psykiska sjukdomar. Franck och 

Nylander (2011) redogör för regler vid diagnossättning och i svensk sjukvård används 

klassifikationssystemet ICD-10, International Classification of Diseases, i enlighet med 

WHO-s regler för diagnossättning gällande sjukdomar och psykiatriska diagnoser. Inom 

psykiatrin utgår man även från en manual, vid diagnossättning kring missbruk, DSM-

IV-TR, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, som anses vara ett 

komplement till WHO-s klassifikationssystem, ICD-10 (ibid). I Folkhälsorapporten 

(Socialstyrelsen, 2013) redovisas utvecklingen av alkohol- och narkotikarelaterad 

sjukhusvård och dödlighet. Beträffande alkoholrelaterad sjukhusvård redovisar man att 

det är vanligare att män får vård för alkoholrelaterade diagnoser jämfört med kvinnor. 

Mellan åren 2009-2011 vårdades i genomsnitt 198/100 000 kvinnor jämfört med 

474/100 000 män för en alkoholrelaterad diagnos. Sedan 1990-talet beskrivs att antalet 

sjukhusinläggningar ökat bland kvinnor och minskat bland männen. Den vanligaste 

åldern för vård av alkoholrelaterade diagnoser är 45-64 år. Gällande vård för en 

narkotikarelaterad diagnos visar siffror mellan åren 2009-2011 att i genomsnitt 102/100 

000 kvinnor och 184/100 000 män vårdats. Sjukhusinläggningarna har ökat bland både 

kvinnor och män men snabbast i åldern 15-24 år. Under 1990-talet var det vanligast att 

personer i åldern 25-44 år vårdades på sjukhus för narkotikamissbruk. Under 2000-talet 

har det bland kvinnor varit ungdomar mellan 15-24 år som vårdats på sjukhus medan 

det bland män anges att det är nästan lika vanligt i den åldersgruppen som i åldern 25-

44 år (Socialstyrelsen, 2013). Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning 

(CAN) har sedan 1970-talet redovisat rapporter om drogutvecklingen. Rapporten utgörs 

av statistik och vill främst redovisa konsumtionstrenderna för alkohol, narkotika, 

sniffning, dopning och tobak (CAN, 2011).  

 

2.3 Begreppet attityd 

Begreppet “attityd” kan definieras som en kroppshållning, inställning eller sätt att 

förhålla sig till något eller någon (Nationalencyklopedin, 2013). Egidius (2008) 

definierar begreppet attityd som inställning till något och menar att det finns en stark 

koppling till bedömning, ställningstagande och beredskap att handla i en viss bestämd 

riktning. Angelöw och Jonsson (2009) menar att attityder dessutom fyller funktionen att 

försvara vår självkänsla, stärka självförtroendet och försvara oss mot kritik. Eide och 

Eide (2009) beskriver hur vi i mötet med en annan människa registrerar en mängd olika 

intryck och att den information som når vår hjärna redan är “filtrerad”. Under påverkan 
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av våra egna livserfarenheter, intressen, behov, känslor och förväntningar möter vi 

omvärlden. Vår, automatiska och ofta omedvetna, respons blir ett uttryck för både vår 

personlighet och våra förväntningar. Undersökningar visar att vi har en tendens att se 

det vi förväntar oss eller vill se. Personer och grupper av individer som vi upplever vara 

annorlunda än oss själva har vi en tendens att bilda verklighetsförvrängda uppfattningar 

om. I mötet med en annan person är ofta det första intrycket av den individen helt 

bestämmande för vår bild av honom eller henne. Vi hämtar omedvetet fram våra 

tidigare reaktioner av gillande eller ogillande om personen det gäller. Vid de tillfällen 

våra erfarenheter bekräftar våra fördomar, förstärks stereotyperna. Det finns en fara att 

stereotypa uppfattningar leder till att den andra parten kan bli betraktad som ett objekt 

istället för att bli sedd som en person. I kommunikationen mellan två individer är det 

viktigt att påminna sig om att det vi ser inte är hela verkligheten utan en tolkning av den 

(ibid). 

 

2.4 Begreppet vårdrelation 

Enligt Björk och Sandman (2007) räknas begreppet vårdrelation till ett centralt begrepp 

inom vårdvetenskapen. Vårdrelationen anses avgörande för att kunna bedriva en god 

omvårdnad. Att vårda en annan människa innebär att vilja en annan människa väl. Det 

är alltid patientens perspektiv på sin hälsa, sitt mående och sin unika livssituation som 

har tolkningsföreträde. Friberg och Öhlen (2009) anser att en vårdrelation som begrepp 

kan betyda både kort och långvarig kontakt mellan patient och vårdpersonal. Det har 

inte visat sig ha någon betydelse för patienten om det är kortvarig eller långvarig 

kontakt då denne anser att vårdpersonalen måste ha ett professionellt bemötande oavsett 

tidsaspekten. En patient med instabil hälsa har ofta ett ökat behov av hälso- och 

sjukvård och i det sammanhanget anses det viktigt med varaktiga och kontinuerliga 

vårdrelationer, helst med samma personal. Enligt Wiklund (2011) kan en vårdrelation 

innebära både naturlig och professionell vård. Den naturliga vården exemplifieras av 

den mellan barn och föräldrar. Den professionella vården inkluderar den naturliga men 

ska även innebära en vårdrelation där professionell personal har den kompetens, de 

vetenskapliga kunskaper, de erfarenheter och det ansvar för patienten som behovet 

anger samt styras av en etisk kod.  Enligt Friberg och Öhlen (2009) bör den 

professionella vårdpersonalen använda sin kunskap och erfarenhet på ett sätt som 

kommer patienten tillgodo och anses givande. Ett hinder som anses förekomma i 

vårdrelationen med patienten är brist på tid. Ett annat hinder som kan uppkomma är om 
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vårdpersonalen gett patienten förhoppningar om fortsatt kontakt men inte kunnat uppnå 

det. En bra vårdrelation kännetecknas av information, planering och garanti i likartade 

frågor. Både patienten och vårdpersonalen måste känna tillit till varandra. Nortvedt och 

Grimen (2006) belyser vikten av sjuksköterskans människosyn i vårdrelationen och tar 

upp betydelsen av att hen besitter en humanistisk helhetssyn vid omvårdnaden av 

patienter. De betonar att sjuksköterskans människosyn påverkar både värderingar och 

val som sjuksköterskan gör. Friberg och Öhlen (2009) belyser även att en vårdrelation 

bygger på att båda parter är aktiva så patienten vägleds till rätt vårdnivå och erhåller 

adekvata insatser. En fungerande vårdrelation ligger till grund för ett minskat 

patientlidande.  

 

2.5 Sjuksköterskans arbetsområde 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är målet för all sjukvård att erbjuda en god 

hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen, vården ska dessutom ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Inom 

vår profession möter vi människor ur olika kontext och i sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) finns angivet att arbetet som 

sjuksköterskor oavsett verksamhetsområde och vårdform ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet 

med gällande författningar. Sjuksköterskans förmåga att söka och använda 

evidensbaserad kunskap anses som en viktig förmåga då kunskapsutvecklingen inom 

dagens hälso- och sjukvård är snabb och pågår ständigt.  

Internationellt antogs en etisk kod för sjuksköterskor år 1953, International Council of 

Nurses (ICN).  Den senaste revideringen fastställdes år 2000 och beskriver att 

sjuksköterskor har fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa, att förebygga 

sjukdom, att återställa hälsa och att lindra lidande (Socialstyrelsen, 2005). 

 

2.6 Tidigare forskning 

Kelleher (2007) påvisade att hälso- och sjukvårdspersonalens kunskap och attityder 

beträffande droganvändning och drogmissbrukare kunde påverka vårdkvaliteten i 

negativ riktning. Han anger att en mer tillåtande attityd skulle möjliggöra att 

sjukvårdspersonalen gav adekvat vård utan dröjsmål och uttrycker vikten av tydliga 

riktlinjer för vården av patienter som missbrukar droger (ibid). do Amaral, et al. (2012), 
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konstaterade att injektionsmissbrukare angav en signifikant lägre vårdkvalitet än andra 

vid kontakt inom primärvården. En stigmatiserande attityd hos personalen var en orsak 

som tydligt framkom avseende patienter med alkohol- eller drogmissbruk (ibid). Palm 

(2006) beskrev att vårdpersonal ansåg att en individ som missbrukar narkotika i 

jämförelse med en individ som missbrukar alkohol hade ett större egenansvar för de 

svårigheter som personen tillfogade sig själv. Missbruk av alkohol ansågs av 

vårdpersonal i högre grad som en sjukdom i jämförelse med missbruk av narkotika. 

Författaren konstaterade trots den tidigare jämförelsen att vårdpersonalens uppfattning 

av en individ som missbrukade narkotika var att denne var i behov av vård (ibid). 

 

3 Teoretisk referensram 

Omvårdnadsteoretikern Kari Martinsen (1989) baserar sin omvårdnadsteori på den 

fundamentala tanken att omsorgen är en utgångspunkt för allt mänskligt liv och 

underlaget för all omvårdnad. Alla människor är beroende av varandra och ur det 

beroendet föds individens självständighet. Detta beroende menar Martinsen, är speciellt 

tydligt vid lidande och sjukdom. Hon menar att sjuksköterskan är ställföreträdare för 

patienten (ibid). Ställföreträdare definierar Martinsen till en person som kommer den 

“nödställde” till mötes och gör denne fri från något ogynnsamt. Att vara “nödställd” 

innebär att inte ha möjligheten att befinna sig i sitt eget “ställe”. I praktisk omvårdnad 

betyder det att sjuksköterskan kommer patienten till räddning genom att tillfälligt och 

övergående, gå in i patientens “ställe” och med ansvarskänsla utföra handlingar med 

patientens bästa framför ögonen. Under den tid patienten själv inte kan klara sina 

handlingar bistår sjuksköterskan patienten med att få tillbaka fotfästet i tillvaron och 

hitta tillbaka till sig själv (Bidstrup Jörgensen & Östergaard Steenfeldt, 2012). Det finns 

enligt Martinsen (1989) en växelverkan mellan den hjälpbehövande och den som ger 

omsorg. Den mellanmänskliga vårdrelationen kännetecknas av en osjälvisk 

ömsesidighet, där omsorg ges av sjuksköterskan utan att denne förväntar sig att få något 

tillbaka. Patientens ställföreträdande, sjuksköterskan, kommer den nödställde patienten 

till räddning i en gemenskap där ändamålet är att underställa sig patienten genom en 

ömsint förståelse full av inlevelse, för den nödställde patientens belägenhet (ibid). 

Enligt Martinsen innebär inte omsorg och vård att ha en önskan att vilja ha makt över 

och dominera den nödställde utan möta denne med en god uppfattningsförmåga och se 

människan i ljuset av förståelse och “kärlek till nästan.” Omsorgen om de svaga i 
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samhället menar Martinsen genomsyras av den anständiga grundregeln att ens 

handlande bör vara så att alla får samma utsikt att leva det mest fördelaktiga livet 

(Bidstrup Jörgensen & Östergaard Steenfeldt, 2012). Förutsättningen för omsorgen 

menar Martinsen (1989) måste med nödvändighet vara en förståelse av patientens 

upplevda lidande och sammanhang samt att inrikta sina krafter på att öka dennes 

livsmod. 

 

4 Problemformulering 

Tidigare forskning visar att det finns attitydproblematik i vårdrelationer mellan 

sjuksköterskor och patienter som missbrukar droger. Det framkommer att 

sjuksköterskor i vissa fall uppvisar en stigmatiserande attityd vilket påverkar 

vårdkvaliteten för denna patientkategori negativt. Sjuksköterskor beskrivs uppvisa ett 

ointresse och en ovilja att delta i omvårdnaden av dessa patienter. För att erbjuda god 

vård på lika villkor med respekt för alla människors lika värde, anser vi det angeläget att 

undersöka och få kännedom om vilka attityder sjuksköterskor har i vårdrelationen med 

patienter som missbrukar droger.  

 

5 Syfte 

Syftet var att ur ett sjuksköterskeperspektiv belysa attityder i vårdrelationer med 

patienter som missbrukar droger.  

 

6 Metod 

6.1 Studiedesign 

Den här studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie enligt Forsberg och 

Wengström (2013). Detta innebär att genomföra en systematisk sökning och granskning 

av vetenskapliga artiklar för att erhålla en överblick av aktuell forskning med 

utgångspunkt från studiens syfte.   

 

6.2 Inklusions- exklusionskriterier 

Vid databassökningen valde vi att inkludera vetenskapliga artiklar som var publicerade 

mellan åren 2003-2013 för att fokusera på aktuell forskning. Vi inkluderade artiklar som 

var skrivna på engelska språket och gjorda på vuxna över 18 år samt angav “peer-
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reviewed”, där det var möjligt. De artiklar som inte svarade upp mot vårt syfte 

exkluderades. 

 

6.3 Sökningsförfarande och urval 

För att hitta lämpliga sökord använde vi oss av Svenska MeSH (Medical Subject 

Headings). De bästa förslagen som sedan användes var attitude of health personnel, 

professional patient relations och substance abuse.  Vi valde sökord och lämpliga 

databaser utifrån vårt syfte. Vi började med en pilotsökning utan begränsningar, för att 

hitta relevanta artiklar. Databaserna vi utgick ifrån var PsycINFO, Cinahl, PubMed och 

Google Scholar. Dessa databaser valde vi dels då bibliotekarien rekommenderade oss att 

välja dem och dels då vi i litteraturen läste vilka databaser som kunde täcka vårt 

område. Forsberg och Wengström (2013) beskriver att Medline samt PubMed och 

Cinahl ofta används för att söka aktuella forskningsresultat inom omvårdnadsforskning. 

Författarna beskriver PsycINFO som en bred databas som används vid psykologisk 

forskning inom medicin och omvårdnad (ibid). De ämnesord (tesaurus) som 

våra sökningar sedan utgjorde, valdes utifrån vårt syfte. Orden söktes på engelska 

språket för att få en så stor sökning som möjligt. I PsycINFO angavs sökorden attitude, 

nurses och substance use i första sökningen samt nurse patient relationship, lived 

experience och substance i andra sökningen. I Cinahl var sökorden nurse patient 

relation, substance abuse och life experiences i första sökningen. I andra sökningen 

användes orden nurse attitudes, quality of nursing care, substance abuse, nurse patient 

relations och therapeutic attitude. I PubMed var sökorden nurse patient relations, 

substance abuse, life experience, lived experience, life change events, drug users, 

substance related disorders, professional patient relations och attitude of health 

personnel. I samtliga databaser utgick sökningen från enstaka ord för att sedan bindas 

ihop till ordkombinationer. Sökorden kopplades i en fritextsökning samman med 

“AND”. De andra booleska operatorerna “OR” och “NOT” avstod vi från att använda. I 

databaserna användes ”peer-reviewed” för att sökningarna skulle begränsas till 

vetenskapliga artiklar. I Google Scholar gjordes en manuell sökning efter en 

rekommendation från en annan artikel vi hittat i vår litteratursökning.  
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6. 4 Kvalitetsgranskning 

Artiklar utan abstrakt och de som inte fanns tillgängliga i fulltext valdes bort. Vidare 

exkluderades artiklar som berörde HIV/AIDS, där respondenter eller informanter var 

under pågående missbruksbehandling, frihetsberövade samt de studier som inte 

överensstämde med valt syfte. Tio artiklar valdes ut att läsas för kvalitetsgranskning och 

delades upp mellan oss. Samtliga artiklar diskuterades, poängsattes och bedömdes av 

minst två av oss. De utvalda artiklarnas kvalitet granskades enligt modifierade versioner 

av Forsberg och Wengströms (2013) granskningsmallar. De fyra kvalitativa artiklarna 

granskades enligt checklistan för kvalitativa artiklar (bilaga 3) och de sex kvantitativa 

artiklarna granskades enligt checklistan för kvasi-experimentella studier (bilaga 3). Om 

frågan i checklistan besvarades med “ja” poängsattes det med 1 poäng och om frågan 

besvarades med “vet ej” eller “nej” gav det 0 poäng. Maxpoängen för de kvalitativa 

respektive de kvantitativa artiklarna blev 28 respektive 20 poäng. När artiklarna 

bedömts kategoriserades kvaliteten för de kvalitativa artiklarna till låg (0-15 poäng), 

medel (16-22) och hög (23-28). Motsvarande kvalitet för de kvantitativa artiklarna 

bedömdes till låg (0-10), medel (11-15) och hög (16-20). Två av de totalt fyra 

kvalitativa artiklarna fick medel och två bedömdes till hög kvalitet. Två av de totalt sex 

kvantitativa artiklarna fick medel och fyra bedömdes till hög kvalitet. Den slutliga 

bedömningen gjordes efter uträkning av medelpoängen. Samtliga tio artiklar som utvalts 

för granskning inkluderades i studien och redovisas i artikelmatrisen (bilaga 2).  

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) är det vid systematiska litteraturstudier viktigt 

att göra etiska överväganden innan arbetet påbörjas. Det finns riktlinjer som är utgivna 

av Vetenskapsrådet där man betonar att fusk och ohederlighet inte får förekomma inom 

forskning. Vid litteraturstudier bör man välja studier där etiska överväganden gjorts 

eller har fått tillstånd från etisk kommitté. Det anses även viktigt att presentera alla 

artiklar och inte endast de som stöder forskarens egen åsikt. Forsberg och Wengström 

(2013) anser att etiska överväganden bör göras med avseende på urval och 

resultatpresentation. I denna litteraturstudie är samtliga artiklar granskade och 

överensstämmande enligt ovanstående etiska överväganden. 
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6.6 Analys 

Vi genomförde en enkel form av innehållsanalys med inspiration av Forsberg och 

Wengström (2013). Vi påbörjade vår analys med att enskilt läsa igenom artiklarnas 

resultat flera gånger. Detta gjorde vi för att bekanta oss med materialet och förstå dess 

innehåll och betydelse. Kvantitativa artiklars resultat analyserades efter att siffror i 

tabeller och stycken omarbetats till text. Vi förde egna anteckningar som vi jämförde 

mellan oss och därefter delade vi upp resultaten i mindre delar. I nästa steg använde vi 

färgmarkeringar för att tydliggöra utsagor som överensstämde med vårt syfte. Vårt 

analysförfarande fortskred med hjälp av en white board där vi noterade attityder som 

togs upp i artiklarna. Vi fortsatte sedan med att söka representativa utsagor för att 

använda dem till att kondensera och vidare koda till kategorier. Vissa koder innehöll 

liknande attityder som vi omarbetade och kallade underkategorier som vi sedan 

sammanställde till mer övergripande kategorier. De kategorier som användes blev fyra 

stycken och dessa fyra använde vi för att identifiera våra teman. Det här 

analysförfarandet gjorde vi för att söka efter mönster i artiklarna såsom likheter, 

skillnader eller motsatser. Under analysens sista steg tolkade och diskuterade vi vårt nya 

resultat, det som är vår syntes. Vi fann två teman, positiv och negativ attityd, hos 

sjuksköterskan i vårdrelationen med patienter som missbrukar droger. Se exempel på 

analysprocessen i tabell nr 1.  

 

Tabell 1. Exempel ur analysprocessen. 

Utsagor Kondensering Kod  Kategori 

 

 

Teman 

1 “seeing the person 

behind the patient 

created an environment 

where interactions with 

problem drug users were 

more positive and 

harmonious” 

Att se människan 

bakom patienten 

skapade en mer positiv 

miljö  

helhetssyn tillåtande 

 

Positiv 

attityd 

10“did not want to be 

involved in the treatment 

and care of these 

patients” 

vill inte involveras i 

vården av dessa 

patienter  

avvisar avståndstagande Negativ 

attityd 
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7 Resultat  

Resultatet har sammanställts med utgångspunkt från attityder i vårdrelationen med 

patienter som missbrukar droger, ur sjuksköterskans perspektiv.  

Resultatet presenteras enligt nedanstående indelning:  

 

Teman        Positiv attityd Negativ attityd 

Kategorier  Tillåtande Avståndstagande 

Fördomsfull 

Skeptisk  

 

7.1 Positiv attityd 

7.1.1 Tillåtande 

Resultatet visar att sjuksköterskor visade en tillåtande attityd i vårdrelationen genom att 

de gav uttryck för en nyfikenhet och ett intresse vid mötet med patienter som 

missbrukade droger. Genom att sjuksköterskan var orädd och ställde frågor visade hen 

en inlevelseförmåga samt ett tillåtande synsätt som ingav patienten förhoppningar om 

en möjlig förändring (Monks, Topping & Newell, 2012; Lovi & Barr, 2009). 

Sjuksköterskans positiva inställning och medkänsla gav sig även tillkänna genom ett 

kompetent omhändertagande av denna patientgrupp. Hen ansåg att patienter som 

missbrukar droger var behandlingsbara och utsåg sig själva till kvalificerade handledare 

(Ford, Bammer & Becker, 2008; Kelleher & Cotter, 2009; Natan, Beyil & Neta, 2009; 

Chang & Yang, 2012; Geirsson, Bendtsen & Spak, 2005). De patienter som återföll i ett 

missbruk av droger visade sjuksköterskan en tillitsfull inställning gentemot. Hen gav 

vid återfall en förhoppning om en ökad insikt hos patienten kring dennes beroende. 

Sjuksköterskan gav uttryck av att den djupare insikten kunde leda fram till en drogfri 

framtid (Lovi & Barr, 2009). Sjuksköterskor ansåg det viktigt att ta sig tid vid 

bemötandet av denna patientgrupp. Om de visade en tillåtande attityd upplevde de att 

möjligheten gavs att få ta del av patientens kontext och därigenom få en djupare 

förståelse för patientens hela livssituation. Sjuksköterskan ansåg att det fanns ett behov 

av att upprätthålla patienternas konfidentialitet och kunde ge uttryck för relevansen att 

ställföreträda patienten och se människan och inte patienten som missbrukar droger (Mc 

Laughlin, McKenna, Leslie, Moore & Robinson, 2006; Lovi & Barr, 2009). 
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7.2 Negativ attityd 

7.2.1 Avståndstagande 

Sjuksköterskor beskrev en avståndstagande attityd gentemot patienter som missbrukar 

droger (McLaughlin, et al., 2006; Monks, et al., 2012; Ronzani, Higgins- Biddle & 

Furtado Eriksson, 2009; Lovi & Barr, 2009). De undvek helst att delta i omvårdnaden 

av denna patientkategori och betraktade dem som “aliens”. Sjuksköterskan exkluderade 

helst dessa patienter och låtsades inte om deras existens över huvudtaget då de vårdades 

på avdelningen (Monks, et al., 2012). Hen föreslog gärna och överlät helst 

omvårdnaden till någon annan vårdavdelning för att helt undvika kontakten med 

patienter som missbrukade droger (Monks, et al., 2012; Ronzani, et al., 2009; Lovi & 

Barr, 2009). Sjuksköterskan visade ingen förhoppning om bättring hos patienten som 

varit drogfri och missbrukade droger igen. Hen såg ingen anledning att överhuvudtaget 

behandla de som haft återfall, de ansåg inte att det var någon idé (Kelleher & Cotter, 

2009). Sjuksköterskan visade lågt intresse för patientens livsstilsvanor gällande 

missbruk av droger. Hen uppehöll sig hellre kring frågor om andra livsstilsrelaterade 

vanor vid anamnesupptagningen (Geirsson, et al., 2005).  

 

7.2.2 Fördomsfull  

Sjuksköterskor ansåg att de patienter som missbrukar droger själva har orsakat sitt 

missbruk och tyckte av den anledningen att det var mindre viktigt att ge en god 

omvårdnad till dessa patienter (Ronzani, et al., 2009; Lovi & Barr, 2009; Natan, et al., 

2009). De visade ointresse vid omvårdnaden och angav själva att det medförde att de 

gav en sämre omvårdnad till patienter som missbrukade droger. Sjuksköterskor beskrev 

en likgiltighet till denna patientgrupp då de var vårdkrävande och störande på 

avdelningen där de vistades (Monks, et al., 2012). Hen ansåg att patienter som 

missbrukade droger ofta var tidskrävande och uttalade ett förakt mot dem. 

Sjuksköterskor beskrev att denna patientkategori fick ett oförtjänt kvalificerat 

omhändertagande (Ford, 2011; Ronzani, et al., 2009; Natan, et al., 2009; Lovi & Barr, 

2009; Monks, et al., 2012).   

 

7.2.3 Skeptisk 

Sjuksköterskor visade generellt en skeptisk attityd i vårdrelationen med patienter som 

missbrukar droger (Monks, et al., 2012; Mc Laughlin, et al., 2006; Natan, et al., 2009; 

Lovi & Barr, 2009). Hen misstänkte direkt denna patientgrupp om något på 
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vårdavdelningen gick sönder eller försvann. Sjuksköterskors inställning gentemot de 

patienter som missbrukar droger är att de inte kan lita på dem. Hen anser att dessa 

patienter ofta är oärliga och ljuger samt känns både lömska och listiga. Sjuksköterskor 

beskriver att denna patientkategori har ett manipulativt beteende och känner sin egen 

säkerhet hotad (Ford, 2011; Mc Laughlin, et al., 2006; Natan, et al., 2009). 

Sjuksköterskan uttrycker en ökad oro för att patienter som missbrukar droger är 

smittade av HIV/AIDS eller Hepatit-C och avstår från att berätta detta (Natan, et al., 

2009). Sjuksköterskor anger att patienter som missbrukar droger har ett oansvarigt 

beteende som innebär att hen inte kan lita på dessa patienter vid exempelvis permission. 

Det framkom att patienter efter permissionen återkom påverkade av droger trots att de 

tidigare uttalat ett löfte om och en vilja till ett fortsatt drogfritt liv (Ford, 2011). 

Sjuksköterskor beskriver även känslan av misstrohet gentemot patienter som missbrukar 

droger då hen tvivlar på att denna patientkategori innehar en resonabel förmåga. Det 

finns en rädsla för att denna patientgrupp kan visa våldsamma tendenser och en 

osäkerhet om det går att resonera kring omvårdnaden med dem (Ford, 2011; Natan, et 

al., 2009). 

 

8 Diskussion 

8.1 Metoddiskussion 

Syftet med litteraturstudien var att ur ett sjuksköterskeperspektiv belysa attityder i 

vårdrelationer med patienter som missbrukar droger. Vi började med en pilotsökning för 

att avgränsa problemområdet och undersöka tillgången av vetenskapliga artiklar utifrån 

olika perspektiv, vilket anses stärka den fortsatta sökningen enligt Granskär och 

Höglund-Nielsen (2008). Vår pilotsökning bidrog till att vi fokuserade på 

sjuksköterskans attityder och medförde att vi valde inkludera både kvalitativ och 

kvantitativ ansats för att erhålla ett bredare perspektiv. Innan databassökningen 

genomfördes bestämde vi relevanta sökord för att maximera sökningens träffsäkerhet. 

Sökningarna genomfördes enskilt och vår uppfattning var att det kan ha bidragit till att 

vi gick miste om styrkan att reflektera gemensamt över valda sökord och artiklar. Valda 

sökord och databaser gav ett tillfredsställande, mättat, underlag för studien och urvalet 

grundade sig på sökningar i flera databaser, vilket Polit och Beck (2008) framhåller som 

en styrka. En begränsning var att avstå från att använda andra booleska sökoperatorer än 

“AND”. Valet kan ses som en svaghet om vi därigenom begränsade urvalet. Genom 
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manuell sökning i Google Scholar stärktes och kompletterades vårt sökningsförfarande 

ytterligare. Vi påträffade flest artiklar med kvantitativ ansats. Dessa tolkade vi och 

omarbetade till egna utsagor, vilket bör beaktas då det kan vara en källa för feltolkning.     

Inklusions- och exklusionskriterierna valde vi tillsammans med erfaren bibliotekarie 

och utgick från databasernas ämnesordlista (tesaurus). Endast ”peer-reviewed” 

inkluderades vilket ses som en styrka då det innebär att artiklarna kommer från 

vetenskapliga tidskrifter. Detta val kan även ses som en svaghet om det innebar att vi 

exkluderade lämpliga artiklar till följd av begränsningen (Friberg, 2006). Då en 

litteraturstudie ska vila på aktuell forskning enligt Forsberg och Wengström (2013)  

valdes ett 10-årsintervall. Vi gjorde ingen geografisk begränsning även om vi inser att 

det finns kulturella skillnader och att sjukvårdssystemen skiljer sig åt, detta hävdar vi 

var både en styrka och en svaghet. Styrkan ses i att vi tog del av mångfalden och 

svagheten kan ses i jämförelsen av olika länders sjukvårdssystem utan diskussion om 

kulturella skillnader vad gäller synen på människan. Ytterligare en svaghet kan vara att 

vi exkluderade artiklar utan abstrakt och att vi därigenom riskerade att gå miste om 

relevanta artiklar (Granskär & Höglund-Nilsen, 2008). Vi inkluderade artiklar på 

engelska språket eftersom det är ett språk vi behärskar. Det kan ses som en styrka men 

troligtvis även tolkas som en svaghet, om det orsakat felaktiga tolkningar eller 

bristfällig översättning eftersom engelska språket inte är vårt modersmål. En annan 

svaghet var att artiklar på andra språk förbisågs genom denna begränsning.  

Kvalitetsgranskningen genomförde vi med hjälp av två checklistor, en för kvalitativ och 

en för kvantitativ metod (Forsberg & Wengström, 2013). Upplevelsen blev att dessa 

checklistor inte var helt applicerbara utan lämnade utrymme för subjektiv tolkning 

vilket kunde medfört en svaghet vid kvalitetsbedömningen. För att minimera risken att 

göra personliga tolkningar utifrån vår egen förförståelse och kunskap har vi valt att 

bearbeta och reflektera artiklarnas innehåll både enskilt och tillsammans. Artiklarna 

som inkluderats bedömdes till medel eller hög kvalitet enligt vår poängsättning och 

stärkte därmed tillförlitligheten i litteraturstudien. Vi anser att vår brist vid vetenskaplig 

bedömning utifrån granskningsmallar var en svaghet som bör belysas. Under 

analysprocessen upplevde vi det svårt att skilja koderna åt då många påminde om 

varandra och gick ihop. Detta resulterade i att vi upplevde den delen komplicerad och 

ägnade mycket tid till att reflektera och åstadkomma passande kategorier utifrån vårt 

syfte. Under hela analysprocessen reflekterade vi tillsammans och återkopplade till 

syftet då vi avsåg att åstadkomma en, för oss, icke medvetet påverkad analys vilket 
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anses öka studiens kvalitet (Friberg, 2006). Forsberg och Wengström (2013) samt Polit 

och Beck (2008) anser att triangulering stärker resultatet i en litteraturstudie och ökar 

trovärdigheten. I analysen av de kvantitativa artiklarnas resultat omarbetades siffror i 

diagram och relevanta stycken till text vilket kan ses som en svaghet eftersom det fanns 

risk för tolkningsfel. Vår metodtriangulering kan vara en styrka då vi tolkat resultat med 

olika ansatser men riskerar att vara en svaghet då vi gör tolkningar utifrån vår 

förförståelse. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

De två huvudfynden vi vill lyfta fram är den avståndstagande attityd samt den 

fördomsfulla attityd som sjuksköterskor visar i vårdrelationen med patienter som 

missbrukar droger. Dessa två attityder strider starkt mot sjuksköterskans etiska kod och 

är inte förenliga med god omvårdnad. Sjuksköterskor visar att de inte vill delta i 

patienternas omvårdnad och ser helst att patienter som missbrukar droger vårdas på en 

annan än deras avdelning. Det framkommer dessutom att sjuksköterskor inte anser att 

patienter med ett drogmissbruk är lika värdefulla och därför inte anses äga samma rätt 

till högkvalitativ vård som övriga. Vi påvisar en brist på överensstämmelse mellan de 

för sjuksköterskor gällande internationella etiska koder och sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter som missbrukar droger. Den etiska koden lyfter fram och betonar 

människovärdet, mänskliga rättigheter och patientens rättighet till att bli bemött med 

värdighet och respekt. Nortvedt och Grimens (2006) mening om vad som är ett 

människovärdigt liv formas, enligt dem, utifrån vilken uppfattning vårdprofessionen har 

om människan bakom patienten. Den övertygelsen som sjuksköterskan intar fastställer 

skiljelinjen för vad sjuksköterskan kan och inte kan göra eller vad hen bör och inte bör 

göra för patienten. Vi finner det anmärkningsvärt att det finns sjuksköterskor som ger 

uttryck för att patienter som missbrukar droger inte anses förtjäna samma högkvalitativa 

vård som övriga patienter. Vårt samhällsansvar som sjuksköterskor innebär att vi ska 

verka för att stödja hälsan hos svaga och utsatta patienter i samhället. Martinsen (1989) 

betonar att sjuksköterskan har ett speciellt ansvar för de svaga, plågade och de patienter 

som anses sakna möjligheten att återvinna sitt oberoende. När sjuksköterskor tillfälligt 

träder in och undsätter patienten hjälper hen denne att återfå fotfästet i tillvaron och att 

återerövra sitt livsmod och oberoende. Sjögren (2012) menar att det per definition inte 

finns några begränsningar i ansvarstagandet för patienter. I sjuksköterskors 

arbetsuppgifter ingår det att i praxis ta ansvar för vad som anses bäst för patienten.  
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I detta sammanhang är det viktigt att vi inte missbrukar ansvarstagandet genom att 

egenmäktigt bestämma vad den andre är mest betjänt av. Vi behöver istället överlåta till 

patienten själv att försöka hitta svar och medvetandegöra hur en handling, eller 

behandling, bäst gynnar dem själva. Genom att skapa en kravlös vårdrelation tas 

patientens egen kraft och vilja till ansvarstagande i beaktande. Martinsen (1989) 

beskriver att en god vårdrelation förutsätter att sjuksköterskan underställer sig patienten 

och bemöter denne med förståelse och full inlevelse för patientens omständighet. De 

sjuksköterskor som ger starkast uttryck för en avståndstagande attityd är de som har 

minst erfarenhet av vårdrelationer med patienter som missbrukar droger. De 

sjuksköterskor med ökad erfarenhet av denna patientgrupp har i större utsträckning 

deltagit i kompetensutveckling och handledning i bemötandet av patienter som 

missbrukar droger. En ökad yrkeskompetens åstadkommer att sjuksköterskans tidigare 

avståndstagande attityd påverkas och medför att avståndstagandet minskar.  Ekebergh 

(2012) anger att utmaningen i den vårdande kontexten dels består i att försöka förstå 

patientens värld och dels i att ge patienten stöd i hälsoprocessen genom god omvårdnad. 

Genom att vi lyssnar till patientens unika berättelse ges vi möjlighet att ta del av 

patientens levda verklighet utifrån den aktuella vårdsituationen. Hon menar vidare att 

när vi sedan reflekterar över vad som är patientens behov och resurser kan vi få en 

djupare förståelse i vad som utgör själva hindret för dennes välbefinnande. Martinsen 

(1989) menar att omsorgen av patienter är något sjuksköterskan måste lära sig genom 

praktisk erfarenhet och i konkreta situationer, exempelvis vid handledning med en 

erfaren person. I en handledningskontext ges tillfälle till reflektion där sjuksköterskors 

föreställningar medvetandegörs och leder fram till en ökad insikt.  Det medför även för 

sjusköterskor en ökad medvetenhet kring egna föreställningars betydelse i mötet med 

patienter som missbrukar droger. Vi anser att ett reflekterande synsätt hos 

sjuksköterskan och möjlighet till regelbunden reflektion är av avgörande betydelse för 

vårdrelationen och för att kunna förändra avståndstagande och fördomsfulla attityder 

hos sjuksköterskor i vårdrelationen med patienter som missbrukar droger.  

 

8.2.1 Trovärdighet och överförbarhet 

Trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet är tre begrepp som Graneheim och Lundman 

(2004) använder för att beskriva studiers tillförlitlighet. Materialet som denna 

litteraturstudie baseras på överensstämmer med studiens syfte och är därför av god 

kvalitet. Tillsammans med att analysprocessens resultat också överensstämmer med 
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studiens syfte ökar trovärdigheten. Våra artiklar kom från flera länder och bidrar till 

ökad trovärdighet då likvärdiga analysresultat påvisades. Studiens pålitlighet ökar då vi 

använt aktuellt material och under hela arbetsprocessen försökt bibehålla en objektivitet 

genom att kontinuerligt reflektera. Vi överlåter till läsaren att bedöma och göra egna 

tolkningar angående studiens resultat. Vi vill underlätta för läsaren att avgöra studiens 

överförbarhet och anser att vi presenterat resultatet klart och tydligt.  

 

8.2.2 Kliniska implikationer 

Vilka attityder sjuksköterskor innehar visar sig avgörande för vårdkvaliteten och 

vårdrelationen med denna patientgrupp. Litteraturstudien kan användas för att 

tydliggöra attityder hos sjuksköterskor och därigenom inspirera till diskussion kring 

attityders betydelse, för vårdrelationen med patienter som missbrukar droger. Genom 

reflektion av egna attityder kan sjuksköterskor medvetandegöra eventuellt negativa 

attityder. För att då åstadkomma en attitydsförändring måste vi utgå från vår egen 

attityd och lyfta fram vinsten av förändringen som ökar vårdkvaliteten för patienter som 

missbrukar droger. Hur kan vi implementera frågor om alkohol- och drogvanor i 

ankomstsamtalet med patienter? Genom att ställa frågan kan sjuksköterskor identifiera 

ett missbruk och därigenom lindra patientens eventuella lidande. En tidig upptäckt och 

insats kan även bidra till att sjukvården blir mer kostnadseffektiv.  

 

8.2.3 Förslag på vidare forskning 

Under litteraturstudiens process har frågor väckts och många reflektioner gjorts. Som 

förslag till ny forskning anser vi att empiriska studier bör genomföras där patienters 

upplevelser av sjuksköterskors attityder belyses. Att undersöka patienters upplevelser 

anser vi kunna bidra till en ökad medvetenhet hos sjusköterskor om attityders betydelse 

i vårdrelationen. Vår erfarenhet är att mäns och kvinnors missbruk bemöts med olika 

attityder men vi saknar belägg för det antagandet. Ytterligare forskning som vi därför 

föreslår är att undersöka om sjuksköterskans attityder i vårdrelationer med patienter som 

missbrukar droger, skiljer sig åt i genusperspektivet.  

 

9 Slutsatser 

Vi fann att avståndstagande och fördomsfulla attityder hos sjuksköterskor var de mest 

uppseendeväckande kategorierna i denna litteraturstudie. Dessa attityder strider tydligt 
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mot de etiska koder som bör genomsyra sjuksköterskans förhållningssätt. 

Sjuksköterskors negativa attityder mot patienter som missbrukar droger påverkar 

vårdrelationen negativt och resulterar i att människors lika värde inte uppnås och 

därmed försämras även vårdkvaliteten. En tillåtande attityd hos sjuksköterskor gagnar 

vårdrelationen och bidrar till att patienter som missbrukar droger erhåller samma 

vårdkvalitet som andra patienter.  
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6 
Geirsson , M., 

Bendtsen, P. 

& Spak, F. 
(2005) 

Sverige  

Alcohol & Alco-
holism 

 

Attitudes of 
Swedish general 

practitioners and 

nurses to working 
with lifestyle 

change, with 

special reference 
to alcohol con-

sumption. 

 

 Att undersöka attity-

der hos läkare och 

sjuksköterskor till 

patienter med alko-

holrelaterade problem 

jämfört med andra 

livsstilsbeteende 

såsom rökning, stress, 

motion och övervikt 

Kvantitativ metod. 

Frågeformulär. 

193 sjuksköterskor  

 

Sjuksköterskor som fått 4 

h eller mer kompetensut-

bildning hade bättre 

bemötande och samtals-

metodik till patienterna 

som ville ändra alkohol-

konsumtionen.  

Hög 

7 

Chang, Y.P., 

& Yang, M.S. 
(2012) 

Taiwan 

 
 

 

Perspectives in 

Psychiatric Care. 
 

Nurses´Attitudes 

Toward Clients 
With Substance 

Use Problems. 

 

Att undersöka fak-

torer som är förknip-

pade med sjukskö-

terskors attityder mot 

patienter med miss-

bruksproblem. 

Kvantitativ metod.  

Tvärsnittsstudie. 

489 sjuksköterskor 

 

Sjuksköterskans ålder, 

yrkeserfarenhet, person-

liga – eller tidigare erfa-

renhet av omvårdnad av 

patienter som missbrukar 

droger hade betydelse för 

sjuksköterskans attityd 

gentemot denna patient-

grupp.  

Hög 

8 

McLaughlin, 
D., McKenna, 

H., Leslie, J., 

Moore, K. & 
Robinson, J. 

(2006) 

Irland 
 

Journal of Psy-

chatric an Mental 
Health Nursing 

 

Illicit drug users 
in  

Northern Ireland: 

perceptions and 
experiences of 

health and social 

care profession-
als. 

Undersöka social-

tjänst- hälso- och 

sjukvårdspersonalens 

uppfattningar om 

patienter som använ-

der illegala droger.  

Kvalitativ metod.  

Fokusgrupper och 

enskilda intervjuer.  

9 sjuksköterskor 

 

 

De tillfrågade vill ej delta 

i vården eller behandling-

en av personer med 

missbruk och drogbero-

ende. En brist på utbild-

ning eller möjlighet till 

utbildning, oavsett avstår 

de helst utbildning. 

 

Hög 

9 
Lovi, R. & 

Barr, J. 

(2009) 

Australien  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contemporary 
Nurse 

 

Stigma reported 
by nurses related 

to those experi-

encing drug and 
alcohol depend-

ency: A phenom-

enological Giorgi 
study 

Beskriva sjuksköters-

kors, attityder och 

bemötande till patien-

ter som missbrukar 

droger, verksamma 

på en avdelning med 

inriktning mot alko-

hol- och droger.  

Kvalitativ metod., 

fenomenologisk. 

Intervjuer.  

6 sjuksköterskor 

 

Sjuksköterskor upplever 

frustration över stigmati-

serade attityder i sin 

dagliga arbetsmiljö med 

patienter som missbrukar 

droger. De såg ställföre-

trädande som en angelä-

gen arbetsuppgift i arbetet 

med patienter som miss-

brukar droger.  

Hög 

10 

Natan, M.B., 

Beyil, V. & 
Neta, O. 

(2009) 

Israel 
 

 

 

International 

Journal of Nurs-

ing Practice 
 

Nurses´perception 

of the quality of 
care they provide 

to hospitalized 

drug addicts: 
Testing the Theo-

ry of Reasoned 
Action. 

Undersöka sjukskö-

terskors attityder och 

subjektiva normer 

som har betydelse för 

omvårdnaden av 

missbrukare. Genom 

att använda en teore-

tisk modell,om 

motiverade åtgärder. 

Kvantitativ metod. 

Frågeformulär.  

135 sjuksköterskor  

 

Sjuksköterskor rapporte-

rade stereotypa, negativa 

attityder av verklig och 

avsiktlig omvårdnad för 

drogmissbrukare. Intent-

ionen att ge kvalitativ 

omvårdnad var förknip-

pad med en mer positiv 

attityd. 

Medel 
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Bilaga 3. Granskningsmallar. 

 
Modifierad checklista.  

Originalversionen är framtagen av Forsberg och Wengström (2013).  

Modifierad checklista för kvalitativa artiklar. Ja, gav 1 poäng och nej/vet ej, gav 0 poäng.  

(Undantag: risk för bias? där Nej gav 1 poäng). 

A. Syftet med studien 

1. Vilken kvalitativ metod har använts? Är metoden beskriven? 

2. Är designen av studien relevant för att besvara frågeställningen? 

B. Undersökningsgrupp 

3. Är urvalskriterier för undersökningsgruppen tydligt beskrivna? 

4. Var genomfördes undersökningen? Finns platsen angiven var undersökningen genomförts? 

5. Urval- finns det beskrivet var, när och hur undersökningsgruppen kontaktades? 

6. Vilken urvalsmetod användes? Är urvalsmetoden angiven?  

Strategiskt urval, Snöbollsurval, Teoretiskt urval, ej angivet. 

7. Beskriv undersökningsgruppen (ålder, kön, social status samt annan relevant demografisk 

bakgrund). Är undersökningsgruppen beskriven?  

8. Är undersökningsgruppen lämplig? 

C. Metod för datainsamling 

9. Är fältarbetet tydligt beskrivet (var, av vem och i vilket sammanhang skedde 

datainsamling)?  

10. Beskrivs metoderna för datainsamling tydligt (vilken typ av frågor användes etc.)? 

11. Ange datainsamlingsmetod: Finns datainsamlingsmetoden angiven? 

Ostrukturerade intervjuer, halvstrukturerade intervjuer, fokusgrupper, observationer, video-

/bandinspelning, skrivna texter eller teckningar.  

12. Är data systematiskt samlade (finns intervjuguide/studieprotokoll)? 

D. Dataanalys 

13. Hur är begrepp, teman och kategorier utvecklade och tolkade? Är begrepp, teman och 

kategorier utvecklade och tolkade?  

14. Ange om: teman är utvecklade som begrepp, det finns episodiskt presenterade citat, de 

individuella svaren är kategoriserade och bredden på kategorierna beskrivna, svaren är 

kodade. Resultatbeskrivning: Finns två eller fler med i resultatbeskrivningen=ja? 

15. Är analys och tolkning av resultat diskuterade? 

16. Är resultaten trovärdiga (källor bör anges)? 
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17. Är resultaten pålitliga (undersökningens och forskarens trovärdighet)? 

18. Finns stabilitet och överensstämmelse (är fenomenet konsekvent beskrivet)? Kan vi följa 

forskningsprocessen?  

19. Är resultaten återförda och diskuterade med undersökningsgruppen? 

20. Är de teorier och tolkningar som presenteras baserade på insamlade data (finns citat av 

originaldata, summering av data medtagna som bevis för gjorda tolkningar)? 

E. Utvärdering 

21. Kan resultaten återkopplas till den ursprungliga forskningsfrågan? 

22. Stöder insamlade data forskarens resultat? 

23. Har resultaten klinisk relevans? 

24. Diskuteras metodologiska brister och risk för bias? 

25. Finns risk för bias? Risk för bias? Nej= 1 poäng. 

26. Vilken slutsats drar författaren? Finns slutsatsen presenterad av författaren? 

27. Håller du med om slutsatserna? 

28. Ska artikeln inkluderas? 

Maxpoäng: 28 poäng. 

Hög kvalitet: 23-28 poäng. 

Medel kvalitet: 16-22 poäng. 

Låg kvalitet: 0-15 poäng. 

 

Checklista för kvantitativa artiklar - kvasi– experimentella studier. Ja, gav 1 poäng och  

nej/vet ej, gav 0 poäng.  

A. Syftet med studien 

1. Är frågeställningarna tydligt beskrivna?  

2. Är designen lämplig utifrån syftet?  

B. Undersökningsgruppen 

3. Vilka är inklusionskriterierna? Är inklusionskriterierna beskrivna? 

4. Vilka är exklusionskriterierna? Är exklusionskriterierna beskrivna? 

5. Vilken urvalsmetod användes? Är urvalsmetoden beskriven? 

- Randomiserat urval 

- Obundet slumpmässigt urval 

- Kvoturval 

- Klusterurval 

- Konsekutivt urval 

- Urvalet är ej beskrivet 
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6. Är undersökningsgruppen representativ?  

7. Var genomfördes undersökningen? Är undersökningen beskriven var den gjordes? 

8. Vilket antal deltagare inkluderades i undersökningen? Är antal deltagare i undersökningen 

angivet? 

C. Mätmetoder 

9. Vilka mätmetoder användes? Är mätmetoder beskrivna? 

10. Var reliabiliteten beräknad?  

11. Var validiteten diskuterad?  

D. Analys 

12. Var demografiska data liknande i jämförelsegrupperna?  

13. Hur stor var bortfallet? Är bortfallet beskrivet? 

14. Fanns en bortfallsanalys?  

15. Var den statistiska analysen lämplig? 

[Vilka var huvudresultaten?]  

16. Erhölls signifikanta skillnader? Presenteras huvudresultatet med signifikanta skillnader? 

[Vilka slutsatser drar författaren?] 

17. Instämmer du? Instämmer du med författarens slutsatser? 

E. Värdering 

18. Kan resultaten generaliseras till annan population?  

19. Kan resultaten ha klinisk betydelse?  

20. Ska denna artikel inkluderas i litteraturstudien?  

Maxpoäng: 20 poäng. 

Högkvalitet: 16-20 poäng. 

Medel kvalitet: 11-15 poäng. 

Låg kvalitet: 0-10 poäng. 

 


