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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Missbruk av alkohol och droger är ett samhälleligt och globalt problem. År 

2012 levde 29 miljoner människor med ett missbruk. I kontakt med vården har personer 

med missbruksproblematik beskrivit negativa erfarenheter och attityder från 

sjukvårdspersonal. Stigma gentemot personer med missbruksproblematik är 

förekommande vilket kan komma att påverka den vård de får. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskans attityder och erfarenheter i mötet med personer 

med alkohol- och drogmissbruk i somatisk vård. 

Metod: För att svara på syftet genomfördes en litteraturöversikt där nio artiklar 

genomförda med kvalitativ metod och en artikel med kvantitativ metod analyserades. 

Resultat: Denna litteraturöversikt framställs i fem huvudteman där tre huvudteman har 

ett tillhörande subtema: Det första temat är sjuksköterskans rädsla och personer med 

missbruksproblematiks livsstil med tillhörande subtema sjuksköterskors ambivalens. Det 

andra temat är ansvarig eller inte ansvarig för sitt missbruk. Det tredje temat utgörs av 

att inte ha kunskap och fjärde temat består av sjuksköterskors misstro med tillhörande 

subtema misstrons konsekvenser. Det sista temat är utagerande och våldsamhet skapar 

stress och oro med tillhörande subtema konsekvenser av utagerande och våldsamhet. 

Diskussion: Resultatet har diskuterats utifrån Erikssons caritativa vårdteori med fokus 

på begreppet vårdlidande. De sjuksköterskor som hade negativa erfarenheter av personer 

med missbruksproblematik fick ofta negativa attityder gentemot dessa personer. De 

negativa attityder som en del sjuksköterskor hade gav i sin tur konsekvenser för vården 

de gav. Vissa sjuksköterskor kände misstro gentemot personer med 

missbruksproblematik något som kunde drabba vårdrelationen. Brist på kunskap blev ett 

hinder för att vårda dessa patienter och sjuksköterskornas utsatta position ledde till ett 

distanserat förhållningssätt.  

Nyckelord: Missbruksproblematik, sjuksköterska, attityd, erfarenheter, vårdlidande 

                                                      

 

  



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: Misuse of alcohol and narcotics is a socially and global problem. In the year 

of 2012, 29 million people suffered from an addiction of alcohol and narcotics. In contact 

with care, people with addiction has described negative experiences and attitudes of health 

care professionals. Stigma against people with addiction is occurring which may influence 

the care they receive. 

 

 

Aim: To describe nurses' attitudes and experiences in meeting with people with alcohol and 

drug abuse in somatic care. 

 

 

Method: To answer the aim of the study the authors conducted a literature review where 

nine articles of qualitative approach and one article of quantitative approach were analysed. 

 

 

Results: This literature review is presented in five main themes where three main themes 

have associated subtheme: The first theme is Nurses fear and substance misuser’s lifestyle 

with associated subtheme nurses' ambivalence. The second theme is responsible or not 

responsible for their addiction. The third theme consists of not having the knowledge and 

fourth theme consists of nurse’s mistrust with associated subtheme consequences of mistrust. 

The last theme is acting out and violence creates stress and anxiety associated with 

subtheme consequences of acting out and violence. 

 

 

Discussion: The result has been discussed from Erikssons caritative theory with focus on 

the concept of suffer of care. The nurses who had negative experiences of people with 

addiction problems often had negative attitudes towards these people. The negative attitudes 

that some nurses had yielded in turn implications for the care they gave. Nurses felt mistrust 

in the meeting with people who had an addiction which affected the therapeutic relationship. 

Lack of knowledge was an impediment to care for these patients and the nurses vulnerable 

position led to a detached approach. 
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Inledning 

Vårt intresse av att utforska bemötandet av personer med missbruksproblematik, vilka vi 

hädanefter har valt att benämna med vår egna förkortning PMP, väcktes då vi under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar erfarit att denna patientgrupp behandlas annorlunda i 

förhållande till patienter utan missbruksproblematik. Att som sjuksköterska se personen torde 

vara centralt för att generera god vård. Sjuksköterskor är den yrkesgrupp som jobbar närmast 

PMP vilket gör att vi studenter anser att ökad kunskap inom området krävs. Människor med 

missbruk lever i somliga fall utanför samhällets ramar. När ohälsa uppstår har PMP, som alla 

andra patientgrupper, rätt till att söka vård. Inom vården möter dessa personer ett flertal 

vårdgivare, däribland sjuksköterskan. Relationen som uppstår mellan sjuksköterskan och 

PMP inom somatisk vård intresserar oss. Vi vill därför undersöka de attityder och erfarenheter 

som finns hos de som vårdar denna utsatta grupp i samhället. 

 

Bakgrund 

Alkohol- och drogmissbruk är ett samhälleligt och globalt problem som kan resultera i bland 

annat sjukdom, dödsfall, socioekonomiska problem samt involvera vederbörande person i en 

kriminell kontext (WHO, 2016). Under 2014 använde 247 miljoner människor världen över 

någon form av olaglig narkotika. För att sätta detta i perspektiv är det en på 20 människor som 

tagit någon form av olaglig substans. Av dessa 247 miljoner människor var det 29 miljoner 

som föll under kategorin missbrukare. Alkohol är den mest använda drogen och vid 

överdrivet intag kan det leda till svåra komplikationer för brukaren. År 2012 avled cirka 3.3 

miljoner människor relaterade till alkoholkonsumtion, vilket utgör cirka 5.9% av alla världens 

dödsfall det året (WHO, 2014). 

 

Missbruk och beroende 

Enligt Diagnostic and Statistical Manual of Disorders (DSM-IV) definieras beroende efter sju 

kriterier. Uppfylls tre av dessa under en och samma 12-månadersperiod har personen ett 

beroende. Med utdrag från socialstyrelsen: “behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt”, 

“abstinensbesvär när bruket upphör”, ”intag av större mängd eller intag under längre tid än 

vad som avsågs”, “varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget”,  

“betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av alkohol 

eller narkotika”, ”viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas” 

och “fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador” (Socialstyrelsen, 2015, s. 
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147). Missbruk definieras på ett snarlikt sätt. DSM-IV har fastställt fyra kriterier. Uppfylls en 

av dessa under en och samma 12-månadersperiod har personen ett missbruk. Med utdrag från 

socialstyrelsen: “upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande 

att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet”, “upprepad användning av 

alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid bilkörning eller i arbetslivet”, 

“upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket” och ”fortsatt användning 

trots återkommande problem” (Socialstyrelsen, 2015, s.148). Särskiljningen mellan beroende 

och missbruk blir då tydlig; beroende fokuserar till människans förhållande till substansen 

medan missbruk fokuserar på substansens inverkan på människors liv (Socialstyrelsens 

riktlinjer, 2015). 

Enligt bakgrunden i Thurangs (2012) avhandling kan beroende ses och tolkas på olika sätt 

relaterat till vem personen är. Missbrukare, vårdare, forskare eller gemene man ser det alla på 

olika vis. Beroende kan ses som en sjukdom där personens genetik gör personen svagare för 

drogens inverkan, detta synsätt kallas sjukdomsmodellen. Ett annat sätt att se på beroende är 

utifrån en moralisk modell där det är brukarens bristande moral, anlag för synd och svaga 

karaktär som genererar missbruket (Thurang, 2012). I föreliggande litteraturstudie har 

författarna valt att använda begreppet missbruk. När ett beroende leder till socioekonomiska 

svårigheter och substansen tar grepp över personens liv blir det ett missbruk. För att förtydliga 

detta kan en person med beroende vara nykter alkoholist, denna person har inte den 

problematiken författarna önskar att undersöka. Således beskriver begreppet missbruk de 

personer som har ett problem där bruket lett till socioekonomiska komplikationer 

(Socialstyrelsens riktlinjer, 2015). Därför valde författarna missbruk istället för beroende som 

begrepp. 

I denna litteraturöversikt benämns droger som narkotikapreparat vilka är olagliga men 

också de droger som är lagliga såsom alkohol och morfin. I början av ett alkoholmissbruk är 

det vanligt att personen till en början ser sitt intag av alkohol som normalt (Lima- Roudrigez, 

Guerra-Martín, Domínguez-Sánchez & Lima-Serrano 2015). Det är inte ovanligt att den som 

missbrukar har växt upp med en förälder som druckit mycket vilket präglat personens synsätt 

på vad som är normalt. Alkohol beskrivs av PMP som en “medicin” för att överkomma 

blyghet och rädslor. Även missbruk av andra droger beskrivs som ett sätt att ventilera sin oro 

och sitt lidande och droger kan bli till ett grundläggande behov för den som missbrukar 

(Albertin & Íniguez, 2007). Periodvis kan målet att erhålla droger bli av högsta prioritet och 

den som missbrukar försummar tidvis sin egen hälsa och viktiga relationer. PMP beskriver 
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hur ruset av drogen inbringar lycka och självförtroende, men också det smärtsamma skede när 

personen åter blir nykter. 

  

Attityder och erfarenheter 

Begreppet attityd förklaras ur ett socialpsykologiskt perspektiv som den inställning en person 

har till någon eller något (Rosén, 2016). Attityder kan formas utifrån den levda erfarenheten. 

Begreppet består utav tre beståndsdelar; kognitiva, affektiva och intentionella komponenter. 

Den kognitiva delen handlar om vilken inställning en människa har till något. Den affektiva 

delen beskriver hur positivt eller negativt inställd en person är. Den intentionella delen 

handlar om hur människan väljer att agera utifrån sin antingen positiva eller negativa attityd. 

En psykologisk förklaring till uppkomsten av attityder är att dessa ska fungera som en 

urskiljning av information (Rosén, 2016). Detta för att lättare kunna bilda en uppfattning om 

motsvarande företeelser i framtiden. Attityder kan följaktligen vara både positiva som 

negativa. När en attityd är kraftigt negativ benämns det som en fördom. När en person har en 

negativ attityd gentemot något eller någon kan attityden resultera i ett negativt beteende 

såsom diskriminering mot den attityden är riktat. 

Erfarenheter innebär den kunskap som erhålls av det en människa ser och upplever eller 

genom regelmässig verksamhet, det vill säga yrkesmässig kunskap (Haglund, 2016). I 

socialpsykologin används termen attityd vanligen för en inställning som har byggts upp 

genom erfarenheter och kommer till uttryck då en person antingen är för eller emot något 

(Rosén, 2016). Begreppen attityd och erfarenhet går hand i hand då det bland annat är den 

levda erfarenheten som föder attityden gentemot något eller någon. 

 

Stigmatisering 

Enligt Ahern, Stuber och Galea (2007) har PMP upplevt att den allmänna attityden gentemot 

dem ofta var negativ. PMP:s upplevelse var att många människor dömde dem för deras 

missbruk samt ansåg att de hade illa lämpade karaktärsdrag. Att PMP erfor både stigma och 

diskriminering bidrog ibland till att dessa personer uteslöt sig själva från social interaktion 

med sin omgivning. Följaktligen är stigmatisering något som kan påverka personer med 

missbruksproblematik. Enligt Goffman (2016) innebär stigmatisering en social stämpling av 

en person som anses vara avvikande. Sallman (2010) menar att stigmatisering påverkar hur 

PMP ser på sig själva men även hur de ser på sin omgivning. Att framstå som socialt 

avvikande kan rota sig djupt hos den missbrukande personen och det är inte ovanligt att 

vederbörande förväntar sig ett diskriminerande bemötande. Stigmatisering av den 
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missbrukande personen kan leda till en känsla av utanförskap, en känsla som ibland förstärks 

om missbruket leder till sociala problem (Thurang, 2012). Stigmatisering kan även innebära 

att personen klandrar sig själv för sitt missbruk och frånsäger sig det stöd personen är i behov 

av. Därtill kan känslan av skam för sitt missbruk leda till att PMP exkluderar familjen från sitt 

liv. 

 

Vårdmötet - Att se patienten 

Enligt Dahlberg och Segesten (2010) är ett vårdmöte allt ifrån en vårdrelation under längre tid 

på ett äldreboende, till ett kort samtal på en akutavdelning. Det är viktigt att någon slags 

konsensus i vårdmötet uppstår. Både vårdare och vårdtagare måste vara aktiva och bidra till 

mötet för att det ska leda någonstans. Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

vårdpersonalens bemötande bör vara inbjudande och berörande, där patienten bejakas. Att 

som patient upplevas som oönskad och illa omtyckt av sin vårdare tar energi från patienten 

och skadar dess välbefinnande. Ett vårdande möte handlar ordagrant om att se patienten. Att 

våga ha ögonkontakt inger förtroende och en känsla av trovärdighet. Även om det är bådas 

ansvar att ett möte blir positivt har vårdaren en skyldighet att tillgodose att mötet blir 

vårdande. I en studie gjord av Wiechula, et al. (2016) undersöktes vilka faktorer som är 

väsentliga för relationen mellan sjuksköterska och patient. Resultatet visade att kunskap om 

patienten och hens kringliggande faktorer var viktig för en god relation. Tillit var ett annat 

begrepp som lyftes fram som grundläggande för en meningsskapande relation. Tillit kunde till 

exempel växa fram då sjuksköterskan visade omsorg och gjorde patienten delaktig i 

vårdplanering och beslut. Att vara närvarande och personlig i mötet med patienten ansågs 

förbättra dialogen mellan båda parterna. Även Dahlberg och Segesten (2010) menar att 

närvaro och förmågan att “vara sig själv” är av värde i mötet med patienten. När vårdaren 

anammar sin personliga stil kan det uppstå trygghet och stabilitet i vårdrelationen. 

 

Den missbrukande personens syn på vårdmötet 

Enligt Hälso och Sjukvårdslagen (1982:736) ska alla personer som söker vård bli vårdade på 

lika villkor. En del PMP har dock beskrivit upplevelsen av negativa attityder i kontakt med 

sjukvården (Ayres, Eveson, Ingram & Telfer, 2012; Merrill, Rhodes, Deyo, Marlatt & 

Bradlats, 2002; St.Marie, 2014). Bland annat beskriver PMP hur de upplevt att vårdpersonal 

inte ansett att de varit värda en optimal vård (St. Marie, 2014) och hur de känt sig förbisedda 

av vårdpersonalen (Ayres et al. 2012). En PMP kände att vården stämplade hen som en 
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“missbrukare”, något som vittnar om ett misslyckande att se personen bakom patienten (St. 

Marie, 2014). Personer med missbruk kände ofta en oro för att bli dåligt bemötta (Merrill et 

al. 2002) och skammen för missbruket hindrade ibland dessa personer från att söka vård 

(Ayres et al. 2012). Studier redogjorde för hur PMP erfarit att vårdpersonal hade en misstro 

gentemot dem och hur de upplevde att vårdpersonal var rädda för att bli manipulerade och 

lurade (Merrill et al., 2002). Vidare beskrivs erfarenheten av att inte bli tagen på allvar, något 

som bland annat resulterade i att PMP blivit nekade adekvat smärtlindring (Ayres et al., 

2002., St. Marie, 2014) och patientundervisning (St. Marie, 2014). Att bli lämnad utan vård 

och smärtlindring visade sig leda till emotionellt lidande och ytterligare drogmissbruk för 

personen. 

 

Problemformulering 

Alla människor som söker sig till vården har rätt att bli vårdade på lika villkor. Tidigare 

studier har visat att sjukvården tidvis har brustit i detta uppdrag. Att leva med missbruk kan 

resultera i både fysiskt och psykiskt lidande vilket i sin tur kan leda till ett behov av att 

uppsöka vård. Patienter med missbruk och beroendeproblematik berättar hur de ibland blivit 

annorlunda bemötta. Misstro och fördomar är exempel på några av de attityder som PMP har 

stött på i vården. Att bli felaktigt bemött och illa behandlad av sjukvården kan orsaka onödigt 

lidande. Då PMP redan är en utsatt grupp i samhället blir sjukvårdens funktion att stötta och 

vägleda patienten desto viktigare. Att belysa sjuksköterskans attityder och erfarenheter i mötet 

med denna patientgrupp kan generera ökad medvetenhet i bemötandet av personer med 

alkohol- och drogmissbruk inom somatisk vård. 

 

Syfte 

Att beskriva sjuksköterskans attityder och erfarenheter i mötet med personer med alkohol- 

och drogmissbruk i somatisk vård 

 

Teoretiska utgångspunkter 

I strävan att förstå de attityder som uppdagats har den finska visionären inom vårdvetenskap, 

Katie Erikssons caritativa vårdteori applicerats. Eriksson (2000) beskriver människan som 

odelbar med sin kropp, själ och ande, och att hälsa infinner sig när människan känner sig hel 

till alla dessa delar. I motsats till ett tidigare medicinskt synsätt på människan inom vården 

lyfter Eriksson (2000) fram människan som en holistisk varelse. Här ryms kropp, själ och 
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ande och de påverkar alla varandra. Hälsa beskrivs som något mer än frånvaro av sjukdom 

(Eriksson, 2000). En människa kan uppleva hälsa vid närvaro av sjukdom respektive ohälsa 

vid frånvaro av sjukdom. Genom att försonas med sitt lidande kan människan ta till sig och få 

insikt i situationen och därav nå hälsa. I människans strävan efter hälsa har sjuksköterskan en 

viktig funktion att stötta och vägleda patienten. En vårdande relation baseras på att den som 

vårdar visar intresse och uppmärksammar patienten. När en relation är vårdande skapas det 

möjlighet för patienten att uttrycka både behov och begär.  

 

Vårdlidande 

Ericson har framhävt lidande som ett femte konsensusbegrepp och anser att syftet med all 

vård är att lindra lidande (Eriksson, 1987). Lidande kan yttra sig i olika kontexter såsom i 

relation till värdighet. När ohälsa drabbar en människa och medför hinder kan detta kränka 

personens värdighet. Värdigheten kan såväl kränkas av en annan människas beteende, sett ur 

ett vårdperspektiv där sjuksköterskan kränker en patient blir resultatet ett vårdlidande. En 

vårdrelation är alltid asymmetrisk och den makt vården besitter är det viktigt att vara 

medveten om (Eriksson, 1994). Om patienten hamnar i en beroendeställning till vården kan 

detta orsaka ett vårdlidande (Eriksson, 1987). Ett sådant lidande uppstår när en vårdrelation 

skadar patienten mer än den hjälper eller när patienten blir lämnad utan vård. Fördomar och 

moraliserande attityder gentemot en patientgrupp kan orsaka lidande hos den enskilda 

människan. Vidare kan lidande enligt Eriksson (1994) uppstå då sjuksköterskan fördömer 

eller straffar patienten. För att tydliggöra detta är det då sjuksköterskan själv avgör vad som är 

rätt eller fel relaterat till patienten. Föreliggande litteraturöversikt belyser människan relaterat 

till vården och lidande. Då tidigare forskning har visat att PMP i vissa fall upplevt lidande i 

kontakt med vården lyfter denna översikt fram människan i förhållande till vårdlidande. 

 

Metod 

I försök att svara på studiens syfte har en allmän litteraturöversikt enligt Fribergs (2012) 

analysmetod gjorts. Författarna har granskat befintlig forskning och sedan sammanställt 

artiklarnas resultat för att få en översiktlig bild av kunskapsläget. 

 

Datainsamling 

Enligt Östlundh (2012) ska information till en studie samlas in i två faser, den inledande 

informationssökningen och den egentliga informationssökningen. Den inledande fasens syfte 
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är att få fram tillräckligt med bakgrundsinformation för att kunna genomföra studien och 

således gå vidare till den egentliga informationssökningen. Under informationssökningens 

andra fas krävs tillräckligt med underlag för att finna relevanta resultatartiklar. I denna fas har 

författarna valt ut de artiklar som utgjorde grunden för arbetet (Östlundh, 2012). För att söka 

artiklar har författarna använt sig av databaser såsom Cinahl, PsycInfo och Medline med 

sökorden: Drug Abuse, patient history, nurse Attitudes, alcoholism substance, abuse, 

Substance Abusers, Nurse-patient relations och substance related disorder. Artikelsöket 

gjordes med ämnesordsökning och med operatorn AND. De nämnda sökorden har använts i 

olika kombinationer och fördes in en kombinationstabell tillsammans med respektive databas, 

se bilaga.1. 

Urval 

För att hitta adekvat material har artikelsöket begränsats genom att fylla i PeerReviewed, detta 

för att försäkra att artiklarna var vetenskapligt granskade. Materialet begränsades till 

publikationsåren efter år 2005. För att få ett bredare sökresultat har studier från hela världen 

varit av intresse. För att urskilja relevanta studier lästes först artiklarnas titel för att sedan läsa 

abstraktet. Om abstraktet upplevdes vara av betydelse granskades hela artikeln. Nio av de 10 

artiklar som valdes till studien var kvalitativa. Kvalitativ forskning har som mål att öka 

förståelsen kring ett ämne, (Friberg, 2012) vilket författarna ansåg var passande för att kunna 

svara på litteraturöversiktens syfte. Den kvantitativa artikeln som användes till översikten 

bedömdes kunna ge en översiktlig och bredare bild över de attityder och erfarenheter som 

sjuksköterskan hade av PMP. Sammantaget fortsatte 10 artiklar vidare för djupare analys. 

 

Analysmetod 

Med stöd i Friberg (2012) har det insamlade materialet analyserats och gjorts till ett fristående 

arbete för att skapa kunskap inom området att beskriva sjuksköterskans attityder i mötet med 

alkohol och drogmissbrukare i somatisk vård. De valda artiklarna har lästs var för sig och 

sedan översatts från engelska till svenska. I syftet att få djupare förståelse samt försäkra att 

författarna uppfattat materialet korrekt har artiklarna genomgåtts flera gånger, därefter 

sammanfattades resultaten i varje artikel, se bilaga 2. Med tanke på syftet har författarna 

färgmarkerat det material i resultatartiklarna som ansågs vara relevant för denna 

litteraturstudie. Utifrån dessa markeringar har artiklarnas innehåll analyserats och diskuteras i 

relation till syftet. De gemensamma mönster som framträdde i resultatartiklarna var det som 

kom att utgöra översiktens huvudteman och subteman.  
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Forskningsetiska överväganden 

För att en litteraturöversikt skall anses vara etiskt korrekt menar Sandman och Kjellström 

(2014) att studien skall vara väsentlig, ha god vetenskaplig kvalité och genomföras på ett 

etiskt sätt. Författarna till denna litteraturöversikt ansåg att syftet till denna översikt var 

väsentligt då det behövs ökad kunskap kring PMP. Det finns ett behov att belysa 

sjuksköterskans attityder och erfarenheter av PMP inom somatisk vård. Detta syfte tycker 

författarna inbringar mer nytta, i form av ökad förståelse och medvetenhet, än risk att orsaka 

skada. Då detta är en litteraturöversikt har inget nytt material hanterats. För att genomföra 

översikten på ett etiskt tillvägagångssätt samt för att generera god vetenskaplig kvalité har 

författarna försäkrat sig om att majoriteten av resultatartiklarna blivit godkända av en etisk 

kommitté (Kristensson, 2014). I alla resultatartiklar har informativt samtycke erhållits av 

deltagarna. En av resultartiklarna redovisar inte om den är etiskt godkänd, men då den är peer 

reviewed förutsätter författarna att den uppfyller en god etisk kvalitet. I samtliga 

resultatartiklar har deltagarnas identitet varit undanröjt. Då en stor del av resultatartiklarna till 

denna studie är intervjustudier är deltagarnas konfidentialitet av stor vikt. Att värna om 

studiedeltagarnas konfidentialitet innebär att forskaren måste redovisa materialet på ett sådant 

sätt att det inte röjer deltagarnas identitet (Sandman et al., 2014). De artiklar som inkluderats i 

resultatet till föreliggande litteraturöversikt anses ha gjort detta på ett korrekt vis.  

 

Resultat 

Det sammanställda resultatet i föreliggande litteraturöversikt visade att sjuksköterskans 

erfarenheter var relaterat till attityder mot missbruk och mot den missbrukande personen. 

Resultatet visade också vilka konsekvenser dessa attityder och erfarenheter gav vårdandet av 

PMP. Resultatet i denna litteraturöversikt har framställts i fem huvudteman där tre 

huvudteman har ett tillhörande subtema: Det första huvudtemat är sjuksköterskans rädsla för 

att förknippas med missbruksproblematik och missbrukares livsstil med tillhörande subtema 

sjuksköterskors ambivalens och det andra huvudtemat är ansvarig eller inte ansvarig för sitt 

missbruk. Det tredje huvudtemat utgör att inte ha kunskap och fjärde huvudtemat består av 

sjuksköterskors misstro med subtema: misstrons konsekvenser. Slutligen är det sista och femte 

huvudtemat Utagerande och våldsamhet skapar stress och oro med tillhörande subtema 

konsekvenser av utagerande och våldsamhet. 
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Sjuksköterskans rädsla för att förknippas med missbruksproblematik och missbrukares 

livsstil   

Ur många av sjuksköterskornas berättelser framkom det negativa attityder och hur det 

stigmatiserar PMP (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 2013; Monks, Topping och Newell, 

2012; Chan, Stoove & Reidpath, 2008; Peckover & Chidlaw, 2007). I en studie där 

sjuksköterskor från Thailand intervjuats var stigma extra tydligt (Chan et al., 2008). I denna 

studie redogjorde Chan et al. (2008) för hur stigmatisering gentemot PMP ansågs vara 

förenlig med sjuksköterskans yrkesplikt såväl som korrekt ur ett moraliskt perspektiv. 

Förekomsten av negativa attityder blev påtagligt när en sjuksköterska konstaterade att 

eftersom hen inte accepterade droger stigmatiserade hen den som missbrukar. I samma studie 

framgick det en rädsla för att bli förknippad med PMP, en sjuksköterska menade att hen på 

detta vis riskerade att automatiskt associeras med drogmissbruk. Vidare hävdade en 

sjuksköterska att PMP orsakade ekonomiska problem och försämrade kvaliteten på landets 

befolkning (Chan et al., 2008). Ståndpunkten hos en del av sjuksköterskorna från Thailand var 

att denna livsstil var ett fritt val, något som de menade rättfärdigade social exkludering av den 

person som gjort valet. En annan attityd bland dessa sjuksköterskor var att PMP ofta satte sig 

själva i riskfyllda situationer och att dessa personer inte var rädda för eventuella infektioner i 

samband med att de delar kanyler med andra personer som missbrukar. Enligt en del 

sjuksköterskor saknade PMP respekt för sig själva och sina närmaste. Att PMP ansågs sakna 

självrespekt handlade om att sjuksköterskorna målade upp dessa personer som “smutsiga” och 

inte kapabla att ta hand om sin personliga hygien (Chan et al., 2008). Många sjuksköterskor 

förknippade PMP med hemlöshet och sociala problem (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 

2013; Chan et al., 2008) och vissa sjuksköterskors attityd var att PMP själva hade valt en 

självdestruktiv livsstil där missbruket ledde till psykiskt och fysiskt förfall (Chan et al., 2008).  

 

Sjuksköterskors ambivalens 

Ur de möten med PMP som skildrades blev det tydligt att det fanns en ambivalens i 

sjuksköterskans förhållningssätt till dessa personer. I en studie från Kanada beskrev en 

sjuksköterska att även om det tidvis var motbjudande att vårda dessa personer kände hen 

medlidande (Pauly, McCall, Browne, Parker & Mollison, 2015). Ett annat exempel på 

ambivalens framgick i en amerikansk studie där Neville och Roan (2014) undersökt 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda inneliggande patienter med missbruksproblematik. I 

denna studie var en sjuksköterska förundrad över hur dessa personer hade sådan liten grad av 
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självbevarelsedrift. Det kluvna förhållningssättet blev tydligt i sjuksköterskans förmåga att 

känna empati och vilja att sätta sig in i personens situation. 

En studie från NordIrland redogjorde för hur den yrkesmässiga erfarenheten av PMP hade 

skapat positiva attityder (McLaughlin, McKenna, Leslie, Moore & Robinson, 2006). En 

sjuksköterska i denna studie berättade att innan hen hade erfarenhet av dessa personer hade 

hen förutfattade meningar om vilka PMP var (McLaughlin et al., 2006). Med erfarenhet kom 

dock en förståelse för personens bakgrund, vilket i sin tur utvecklades till empati för 

personen. En annan studie visade att det emellertid var lättare för en del sjuksköterskor att 

känna förståelse om den missbrukande personen var ung, flera av sjuksköterskorna blev då 

emotionellt involverade och bekymrade (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 2013). 

Sjuksköterskornas emotionella engagemang blev tydligt då de velat hjälpa de yngre PMP att 

förstå att de måste ta hand om sig själva. Att sjuksköterskor visat intresse och omtanke 

resulterade ibland i att PMP öppnade upp sig och berättade personliga och privata 

erfarenheter för sjuksköterskan. Trots sjuksköterskorna goda vilja upplevde de dock att PMP 

ofta fortsatte med sitt missbruk. I Pauly et al. (2015) menade en sjuksköterska att sjukvården 

måste acceptera att alla med missbruk inte är mottagliga för den hjälp som sjukvården erbjöd, 

och att det ibland var nödvändigt att släppa taget om dessa personer. 

 

Ansvarig eller inte ansvarig för sitt missbruk 

En del sjuksköterskor höll emellanåt PMP ansvariga för sina missbruk (Chan et al., 2008., 

Peckover & Chidlaw, 2007; Pauly et al., 2015; De Vargas & Luis, 2008). I en Brasiliansk 

studie beskrev vissa sjuksköterskor missbruk som en dålig vana som gick att avsluta om 

personen bara ville (De Vargas & Luis, 2008). Att PMP inte tog ansvar för sin hälsa samt 

negligerade samhälleliga och moraliska plikter var en uppfattning hos en del sjuksköterskor 

(Chan et al., 2008). Flera sjuksköterskor konstaterade att PMP vägrade att söka behandling för 

sitt drog- eller alkoholmissbruk vilket ansågs vara ansvarslöst (Ford, 2011; Bettancourt 

Ortega & Arena Ventura., 2013). En annan sjuksköterska upplevde ignorans från PMP vilket 

gav upphov till en känsla av förtvivlan (Mclaughlin et al, 2006). Att PMP upplevdes vara 

ignoranta framgick även i den brasilianska studien då sjuksköterskor erfarit att trots ett 

engagerat vårdande lyssnade inte PMP (De Vargas & Luis, 2008). I samma studie beskrev 

flera sjuksköterskor dessa personer som “hopplösa fall”. Detta var en attityd som gick att 

härleda till dessa sjuksköterskors erfarenhet av PMP som frekventa vårdsökare. Hopplösheten 

grundade sig också i sjuksköterskornas erfarenhet av att PMP ofta återgick till missbruket 

efter att de mottagit vård (De Vargas & Luis, 2008; Neville & Roan, 2014).    
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En sjuksköterska begrundade det ansvar alkoholtillverkare hade för det ökade 

alkoholmissbruket (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 2013). Hen menade att 

alkoholtillverkare romantiserade drogen i sin marknadsföring, vilket resulterade i att 

människor normaliserade och rättfärdigade sin alkoholkonsumtion. Den här sjuksköterskans 

erfarenhet var att det blev allt vanligare att personer sökte vård för skador på levern på grund 

av överdriven alkoholkonsumtion. Vidare var sjuksköterskans upplevelse att dessa patienter 

bagatelliserade alkoholens skadliga påverkan. De Vargas och Luis (2008) redogjorde för hur 

vissa sjuksköterskor såg alkoholism som en allvarlig sjukdom, med eventuellt livshotande 

konsekvenser. Även i Pauly et al. (2015) och Neville och Roan (2014) bekräftade 

sjuksköterskorna alkohol- och drogmissbruk som en sjukdom. En av sjuksköterskorna 

menade att med erfarenhet av PMP kunde hen se samband i sjukdomsförloppet (Pauly et al., 

2015). Samma sjuksköterska förklarade att då hen såg missbruk som en sjukdom blev det 

lättare att känna empati och inte hålla PMP ansvarig för missbruket.  

 

Att inte ha kunskap 

Flera studier har visat att sjuksköterskors brist på utbildning och kunskap om PMP gjorde 

vårdandet av dessa personer till en svår uppgift (Monks et al., 2012; Peckover och Chidlaw., 

2007; Neville & Roan, 2014). Brist på kunskap om alkohol- och drogmissbruk kunde enligt 

Peckover och Chidlaw (2007) handla om att sjuksköterskorna kände sig otillräckliga och inte 

hade resurser för att hjälpa PMP. Att inte ha kunskap kunde enligt Monks et al. (2012) komma 

till uttryck i att vissa sjuksköterskor upplevde en ”vi och dem”-relation och en uppfattning om 

PMP som främmande. Enligt sjuksköterskor i både Peckover och Chidlaw (2007) och Monks 

et al. (2012) hörde negativa attityder ihop med brist på kunskap och förståelse. Dessutom 

menade Monks et al. (2012) att sjuksköterskornas kunskapsbrist utgjorde ett hinder för att 

kunna ge omvårdnad eller information till PMP. Ett fåtal sjuksköterskor i samma studie hade 

mer positiva attityder och kunde se personen bakom missbruket. De här sjuksköterskorna hade 

en privat erfarenhet av PMP vilket gav dem en djupare förståelse för dessa personer, något 

som i sin tur ökade förutsättningen för en god vårdrelation. Resultatet i den amerikanska 

studien visade att vissa sjuksköterskor försökte ge PMP en likvärdig vård men att de inte hade 

kunskapen att ge dessa personer den vård de behövde (Neville & Roan, 2014). Att behandla 

PMP jämlikt beskrevs tidvis som en utmaning men något de alltid kämpade för berättade en 

sjuksköterska. Däremot förklarade en annan sjuksköterska att med tid och tålamod 

utvecklades en förståelse som underlättade vårdandet av dessa personer.  
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Sjuksköterskors misstro 

Misstro kom bland annat till uttryck i form av att många sjuksköterskor hade svårt att avgöra 

orsaken till varför PMP var i behov av smärtlindring (Ford, 2011; Neville & Roan, 2014). En 

erfarenhet hos flera sjuksköterskor var att utan evidens till PMP:s behov av smärtlindring var 

det svårt att veta om personen var smärtpåverkad eller om det handlade om ett drogsökande 

beteende. Misstro handlade också om att sjuksköterskorna ansåg att PMP var manipulativa 

och hur det blev ett hinder för att anta en vårdande roll (Ford, 2011; Neville & Roan, 2014; 

Mclaughlin et al., 2006). En sjuksköterskas attityd var att PMP får det de vill ha till vilket pris 

som helst (Mclaughlin et al., 2006). En annan attityd hos sjuksköterskorna var att om PMP var 

tillmötesgående upplevdes det ibland som en strategi för dessa personer att få tillgång till 

smärtlindring (Ford, 2011).  

En rad upplevda karaktärsdrag hos personer som ansågs vara drogsökande presenterades i 

en studie från Jordanien. Studien visade att 73, 1 % av 305 sjuksköterskorna upplevde att 

drogsökande personer var manipulativa i samband med hantering av narkotikaklassade 

läkemedel (Hamdan-Mansour, Mahmoud, Asqalan, Alhasanat & Alshibi, 2012) Vidare 

upplevde 73,4% av sjuksköterskorna att drogsökande personer överdrev smärta i syfte att 

erhålla smärtlindring och mer än hälften (69, 2%) av sjuksköterskorna menade att personer 

som är drogsökande ljuger om smärtor som en taktik att erhålla smärtlindring. Dessutom 

menade 77, 6% av sjuksköterskorna att personer som är drogsökande söker sig till olika 

akutmottagningar som ett tillvägagångssätt för att få tag på narkotikaklassade läkemedel 

(Hamdan-Mansour et al., 2012). 

Att flera sjuksköterskor inte kände förtroende för PMP var något som studier redogjorde 

för (Neville & Roan, 2014; Ford, 2011; Monks et al., 2012). Till exempel beskrev en del 

sjuksköterskor att mötet med denna patientgrupp var känsloladdat och genomsyrat av misstro 

(Monks et al., 2012). Vissa sjuksköterskor varnade för hur PMP var opålitliga (McLaughlin et 

al, 2006; Neville & Roan, 2014; Ford, 2011) och hur detta skadade förtroendet i 

vårdrelationen (Ford, 2011). Det var bland annat PMP:s kluvna förhållningssätt till 

missbruket som tärde på förtroendet. En sjuksköterska menade att PMP påstod sig vilja sluta 

med missbruket men att de ändå tog första bästa chans att få tag på droger (Ford, 2011). 

 

Misstrons konsekvenser 

Misstron som präglade vårdrelationen skapade ibland negativa reaktioner hos en del PMP och 

sjuksköterskorna fick händelsevis erfara både verbal och fysisk misshandel av dessa personer 

(Monks et al., 2012). En del av de sjuksköterskor som erfarit att vissa PMP inte förlitade sig 
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på dem menade att brist på tillit påverkade den vårdande relationen mellan de båda parterna 

(Ford, 2011). En sjuksköterska förklarade att brist på tillit kunde handla om att PMP inte 

förmedlade vilka droger de missbrukade till vårdpersonalen, vilket genererade en risk för 

övermedicinering och oförmåga att ge en trygg vård (Ford, 2011). Sjuksköterskors uppfattning 

om att PMP var opålitliga kunde även påverka personer utan missbruksproblematik (Neville 

& Roan, 2014). En sjuksköterska menade att erfarenheten av att vårda PMP resulterade i att 

hen ifrågasatte alla som frekvent bad om smärtlindring. Samtidigt konstaterade en annan 

sjuksköterska att hen aldrig skulle beröva en människa rätten till smärtlindring även om 

smärtan kan tyckas överdriven. 

 

Utagerande och våldsamhet skapar stress och oro 

En erfarenhet bland flera av sjuksköterskorna var att PMP var aggressiva och utagerande och 

att vårdandet av dessa personer kändes riskabelt (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 2013; 

Ford, 201; Neville & Roan, 2014; Peckover & Chidlaw, 2007; Monks et al., 2012). Vidare 

beskrev sjuksköterskorna i en av studierna att PMP var oförutsägbara och att de upplevde 

hjälplöshet under konflikt och våld (Monks et al., 2012). När dessa sjuksköterskor beskrev 

PMP som oförutsägbara handlade det om att dessa personer var aggressiva både verbalt och 

icke-verbalt samt att de påstods besvära andra patienter. Olika studier redogjorde för hur flera 

sjuksköterskor kände sig sårbara och illa till mods (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 

2013; Neville & Roan, 2014; Peckover & Chidlaw, 2007) men även hur stress och oro ökade 

under vårdandet av PMP (Neville & Roan, 2014; (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 

2013). Vissa sjuksköterskor berättade att de kände sig otrygga (Ford, 2011; Neville & Roan, 

2014) och psykiskt oförberedda att vårda dessa personer (Bettancourt Ortega & Arena 

Ventura, 2013).  

 I studien från Chile förklarade en sjuksköterska att det var en utmaning att vårda PMP då 

erfarenhet inom det området saknades och att vårdpersonalens styrka istället låg i att vårda 

sjukdomar av andra slag, t.ex. diabetes (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 2013). En del 

sjuksköterskor i samma studie upplevde att vårdandet av PMP var en extra arbetsbörda och att 

det krävdes att de anpassade vården efter dem. Vissa sjuksköterskor kände att dessa personer 

var svåra att hantera då de hade en komplex problematik rörande fysiska, psykiska och andliga 

faktorer. Bland annat kände flera av sjuksköterskorna sig osäkra på vården av personer som 

led av abstinenssymptom. En sjuksköterska menade att de kände sig utsatta och rädda i sådana 

situationer då personer som led av abstinenssymptom kunde bli uppretade. I denna studie 

presenterades också sjuksköterskornas dilemma av att behöva tygla personen eller ge personen 
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lugnande samtidigt som rädslan fanns att skada patienten. I en annan studie påpekade en 

sjuksköterska att även om mötet med denna patientgrupp ibland varit givande hade 

erfarenheten av hotfulla situationer påverkat hens attityd negativt (Ford, 2011). Samtidigt 

visade ytterligare en studie att även om hotfulla situationer uppstod kände sjuksköterskor en 

etisk plikt att vårda dessa personer (Neville & Roan, 2014). 

 

Konsekvenser av utagerande och våldsamhet 

En sjuksköterska menade att erfarenheten av hotfulla situationer i mötet med PMP ledde till 

att hen anammade ett avskärmat förhållningssätt till denna patientgrupp (Monks et al., 2012). 

Andra studier visade att rädslan för aggressiva utbrott ledde till att en del sjuksköterskor 

spenderade mindre tid med PMP i jämförelse med andra patienter (Peckover & Chidlaw, 

2007; Neville & Roan, 2014). Att sjuksköterskor distanserade sig från PMP resulterade också 

i att de inte var lyhörda inför behov som fanns hos dessa personer (Peckover & Chidlaw, 

2007). En del sjuksköterskor beskrev att en konsekvens av PMP:s aggressivitet var att 

dialogen med dem blev svår och utmattande (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 2013).  

I en annan studie beskrev en sjuksköterska hur hen erfor att dessa var personer hotfulla och 

krävande (Ford, 2011). Hotfulla situationer ledde ibland till att vissa sjuksköterskor 

underkastade sig orimliga krav från PMP i syfte att upprätthålla vårdpersonalens och övriga 

patienters säkerhet. Eftersom PMP ansågs vara krävande och aggressiva menade en del 

sjuksköterskor att det var opassande att vårda dem tillsammans med andra patienter (Ford, 

2011; Pauly et al., 2015). Dessa sjuksköterskor upplevde att det fattades resurser för att 

hantera PMP samtidigt som de vårdade andra patienter som var svårt sjuka (Ford, 2011; 

Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 2013). Attityden hos en grupp sjuksköterskor var att 

PMP störde avdelningens arbetsrutiner (Bettancourt Ortega & Arena Ventura, 2013) och en 

annan studie visade att det fanns en motvillig attityd bland sjuksköterskorna till att vårda 

dessa personer eftersom det fanns uppfattning om att de var i behov av psykiatrisk vård 

(Neville & Roan, 2014). I en studie som undersökte distriktsjuksköterskors erfarenhet av vård 

i hemmet för PMP fann Peckover och Childaw (2007) att distriktsjuksköterskorna upplevde 

dem som aggressiva och att de erfor att arbetet med PMP var riskfyllt. En erfarenhet av ett 

otryggt hembesök hos en PMP ledde till att distriktsjuksköterskorna i denna studie ändrade 

sina arbetsrutiner. Distriktsjuksköterskorna berättade att de ofta valde att gå in två och två i 

mötet med PMP för att undvika eventuella risker. En distriktsjuksköterka menade att det 

förekom en generalisering av PMP vilket ledde till att denna rutin gjordes i samband med 

hembesök hos dessa personer oavsett om det fanns en risk för hotfulla situationer eller inte. 
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Eftersom distriktsjuksköterskorna kände sig utelämnade i mötet med PMP blev vården som de 

gav uppgiftsorienterad, och därav förbisågs emotionella, psykiska och sociala behov hos 

dessa personer. 

 

Diskussion 

Diskussionen omfattar en metoddiskussion och en resultatdiskussion. 

 

Metoddiskussion 

Att studien skrevs som en litteraturöversikt härleds till Friberg (2012) som menar att motivet 

till en litteraturöversikt är att skapa en överblick inom ett visst område, något som korrelerar 

med studiens syfte. Datainsamlingen till denna litteraturstudie genomfördes med hjälp av 

databaserna: Cinahl, PsycInfo och Medline. Till en början resulterade artikelsöket i enbart sex 

resultatartiklar, men med hjälp av ämnesordsökning och operatorn AND mellan sökorden 

utökades materialet till tio artiklar. Till en början skulle endast kvalitativa artiklar användas 

för att kunna beskriva sjuksköterskans attityder och erfarenheter. Kvalitativ forskning har som 

mål att öka förståelsen kring ett ämne, (Friberg, 2012) vilket författarna ansåg var passande 

för att kunna svara på litteraturöversiktens syfte. Efter att materialet studerats ansåg 

författarna dock att resultatet blev bredare då både kvalitativ och kvantitativa artiklar 

användes. Kvantitativ forskning fastställer via mätningar och jämförelser förhållanden i ett 

särskilt ämnesområde (Segesten, 2012). Dessa två forskningsmetoder kompletterar varandra i 

denna litteraturöversikt. Artikelsökningen begränsades till peer reviewed. Vidare begränsades 

sökningen mellan åren 2005–2016 för att få moderna attityder och erfarenheter. Att 

vetenskapligt material är en färskvara menar Östlund (2012), således valdes denna 

avgränsning för att sålla ut omodern forskning och lättare hitta forskning som var aktuell. Då 

samtliga artiklar till denna litteraturöversikt inte var skrivna på författarnas modersmål har 

lexikon använts, och författarna har även sinsemellan kontrollerat att de har förstått artiklarna 

korrekt.   

I fyra av resultatartiklarna var deltagarna inte begränsat till sjuksköterskor. Under 

framställningen av resultatet till denna litteraturöversikt var författarna noga med att urskilja 

vad som var sjuksköterskans attityd och erfarenhet. Attityder och erfarenheter som visade sig 

hos övriga deltagare i resultatartiklarna exkluderades då de inte ansågs relevanta för att svara 

på studiens syfte. Det vidtogs också noggrannhet att materialet till översiktens resultat tagits 

från en somatisk kontext. Litteraturöversikten består av artiklar från hela världen såsom: 
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Australien, Brasilien, Chile, Nordirland, Jordanien, Kanada, Storbritannien, Thailand och 

USA. Detta kan ses som en svaghet då attityder och erfarenheter till PMP kan skilja sig åt 

mellan de olika länderna. Det fanns dock en samstämmighet i majoriteten av artiklarnas 

resultat som visade på både negativa och positiva attityder och erfarenheter bland 

sjuksköterskor. Däremot var resultatet i Chan et al. (2008) studie, där forskarna intervjuat 

både sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter i Thailand, något överraskande. I denna studie 

framkom ett enat resultat av enbart negativt betonade attityder och erfarenheter av PMP. 

Dessa attityder och erfarenheter skiljde sig från det som framkom i övriga artiklar. 

Sammantaget gav materialet i Chan et al. (2008) en målande bild för vilka attityder som 

faktiskt förekommer bland sjuksköterskor mot PMP. Att materialet inte enbart kom från 

västvärlden kan dessutom ses som något positivt då dagens samhälle blir allt mer 

multikulturellt. I de flesta av studierna var majoriteten av deltagarna kvinnor. 

Sjuksköterskeyrket är till stor del ett kvinnodominerande yrke och således kan resultatet likväl 

komma att spegla verkligheten. Överförbarheten begränsas dock till kvinnliga sjuksköterskors 

attityder och erfarenheter av PMP, något som kan ses som en svaghet. 

För att analysera det sammantagna materialet lästes resultatartiklarna enskilt för att sedan 

översätta materialet i skrift till svenska. Resultatartiklarna lästes flertal gånger för att 

säkerställa att de svarade på översiktens syfte samt att materialet uppfattats korrekt. Med 

tanke på studiens syfte gjordes färgkodning för att urskilja det som ansågs vara relevant 

material. Därefter diskuterades resultatartiklarnas innehåll utifrån studiens syfte något som 

sedan kom att utgöra tematiseringen i föreliggande litteraturöversikt.  

Samarbetet mellan de båda författarna har fungerat bra och arbete har fördelats jämnt 

under studiens gång. Då författarna till stor del har skrivit studien tillsammans har det 

underlättat för dialog och diskussion som berör denna översikt. Dialogen sinsemellan upplevs 

ha varit präglad av kritiskt tänkande, reflektion och ett professionellt förhållningssätt. 

Författarna har under studiens tid haft flera tillfällen för handledning där både handledare och 

studenter kritiskt granskat och gett kommentarer på arbetet, något som kan ses som en styrka i 

kvalitet. 

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskans attityder och erfarenheter 

i mötet med alkohol- och drogmissbrukare i somatisk vård. Resultatet visade bland annat att 

både privat och yrkesmässig erfarenhet av PMP låg till grund för attityder som 
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sjuksköterskorna hade. Erfarenheter av PMP kunde leda till att sjuksköterskan undvek 

interaktion med dessa personer samtidigt som erfarenhet kunde öka förståelsen för PMP. 

De negativa attityder många sjuksköterskor hade visade sig då de beskrev PMP som smutsiga 

och att de hade en ansvarslös livsstil. Sjuksköterskor beskrev också PMP som opålitliga och 

manipulativa vilket vittnar om att det fanns en misstro gentemot dessa personer. Dessutom 

pekade resultatet på att sjuksköterskor upplevde en brist i kunskap vilket blev en barriär i 

vårdandet för dessa patienter.  

 

Attityder påverkar vården 

Att en del sjuksköterskor stigmatiserade PMP och förknippade dem med sociala problem, 

hemlöshet och dålig hygien, är något som tydliggörs i föreliggande litteraturöversikt. Även i 

en studie av Lovi och Barr (2009) framkom det att en del sjuksköterskor hade en stereotypisk 

bild av PMP. Den stereotypiska framställningen av PMP visade sig i hur dessa sjuksköterskor 

målade upp en bild av PMP som potentiellt farliga och villiga att passera gränser för att 

erhålla droger (Lovi & Barr, 2009). Liknande attityder framgick även i vårt resultat där vissa 

sjuksköterskor menade att PMP hade strategier för att erhålla droger samt påstods vara 

utåtagerande. Detta kan förstås som att dessa sjuksköterskor förringar PMP. Att förringa och 

se ned på en annan människa tar energi från den som blir utsatt och orsakar onödigt lidande 

menar Dahlberg och Segesten (2010). I en studie från Israel framkom att ju mer förutfattade 

meningar en sjuksköterska hade gentemot PMP, desto större var sannolikheten att 

sjuksköterskan gav inadekvat vård (Ben Natan, Beyil & Neta, 2009). Sjuksköterskans 

stigmatisering gentemot personen går således hand i hand med att patienten upplever 

vårdlidande. I vår översikt ges det också exempel på hur sjuksköterskans positiva attityder 

påverkar vården. Resultatet visade att när sjuksköterskorna hade förståelse för PMP minskade 

risken för vårdlidande eftersom förståelsen förbättrade vårdmötet. Att stigmatisera en person 

utan att egentligen veta vem personen är kan relateras till Erikssons (1995) mening om 

varseblivning. I en vårdkontext fungerar varseblivning som ett filter där det sjuksköterskan 

ser, hör och känner omformas för att passa hens egna subjektiva värld. Denna företeelse 

relaterat till vården är det sjuksköterskan gör då hen har förutfattade meningar om PMP, hen 

ser det hen vill se och hör det hen vill höra (Erikssons, 1995). Selektionen i sjuksköterskans 

åsikter grundas bland annat i vilka kunskaper, attityder och erfarenheter hen har. Under detta 

urval kan sjuksköterskan komma att undantränga delar av den information som hen erhållit i 

mötet med PMP eftersom det upplevs som skrämmande eller hotfullt. 
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  Ett annat exempel på selektion bland vissa sjuksköterskor i vår översikt är att 

sjuksköterskans attityd gentemot yngre personer med missbruk var annorlunda. Det framkom 

att en del sjuksköterskor hade lättare att känna både omtanke och förståelse om den 

missbrukande personen var ung. Att ålder hade en betydande roll för vilket bemötande PMP 

kunde få är något som även stöds i Ayres et al. (2012) studie. Negativa attityder hos 

vårdpersonalen var enligt Ayres et al. (2012) starkare mot PMP som var äldre. I samma studie 

visade det sig också att de äldre PMP kände skam för att de inte lyckats ta sig ur missbruket 

trots sin ålder. Det förefaller sig innebära att den äldre PMP riskerar att bli utsatt för en dubbel 

aspekt av stigmatisering, både gällande ålder och missbruk.  

 

Sjuksköterskans klandrande attityd 

Att en sjuksköterska väljer att fördöma och straffa en patient menar Eriksson (1994) är en av 

de övergripande orsaker som genererar ett vårdlidande. Något som talade för att vissa av 

sjuksköterskorna i resultatet hade fördömande attityder var att de såg PMP som ansvariga för 

sitt missbruk. Enligt Eriksson (1994) har fördömelse sin grund i att sjuksköterskan själv avgör 

vad som är rätt eller fel relaterat till patienten. Att en del sjuksköterskor hade klandrande 

attityder gentemot PMP stöds också av Lovi och Barr (2009). Snarlikt med vårt resultat 

beskriver Lovi och Barr hur en grupp sjuksköterskors har uppfattning om att missbruk var 

självförvållat och hur PMP “egentligen inte är sjuka”. Konsekvensen av fördömelse är straffet 

och detta kan bland annat yttra sig genom att patienten exkluderas. Att patienter straffas 

exemplifieras i vår översikt då det framkom att vissa sjuksköterskor försvarade ett 

utanförskap av PMP med anledning av missbruket dessa personer hade. Eriksson (1994) 

menar att straffet uppstår då det finns en uppfattning hos vårdpersonal om “idealpatienten”. 

Vidare är det de patienter som faller utanför ramen av detta ideal som kan komma att känna 

fördömelse. Följaktligen tyder de klandrande attityderna på att både sjuksköterskorna i 

översikten och i Lovi och Barr (2009) resultat, betraktade PMP utifrån ett moraliskt 

perspektiv. Vilket stöds av Thurangs (2012) avhandling som beskriver att när missbruk ses 

genom moraliska ramar betraktas missbruk som en konsekvens av svag karaktär och bristande 

moral. I sin korthet skapar dessa sjuksköterskor ett vårdlidande för PMP då deras negativa 

attityder fördömer personen för sin situation. Vårdlidandet förstärks ytterligare då 

sjuksköterskan bestraffar PMP genom ett utanförskap.  
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Behov av stöd och kunskap 

Brist på kunskap var en återkommande formulering bland många av sjuksköterskorna i denna 

översikt, vilket landade i att vården av PMP upplevdes som en utmaning. Kunskapsbristen 

uttryckte sig bland annat i att vissa sjuksköterskor upplevde PMP som främmande. Fonseca, 

Gilchrist och Torrens (2012) studie bekräftade sjuksköterskornas brist på kunskap men deras 

studie tydde också på att det fanns en ovisshet kring var vårdpersonal kunde vända sig för råd 

och uppmaningar. Vidare fanns det en omedvetenhet hos vårdpersonalen om vilken 

kompetens och funktion missbrukarvården kunde erbjuda. Konsekvensen av detta blev att 

vårdpersonalen inte var kapabel att ge den information eller vård som PMP var i behov av 

(Fonseca et al., 2012). Att inte känna förmåga att ge vård framgick även i resultatet då 

sjuksköterskor kände sig otillräckliga och inte hade möjlighet att hjälpa PMP. I Ford, Bammer 

och Beckers (2008) studie undersöktes hur sjuksköterskan via olika strategier kunde förbättra 

den terapeutiska attityden i mötet med PMP. Att utbilda befintlig personal på arbetsplatsen 

visade sig var föga givande, däremot förbättrades sjuksköterskans attityd i samarbete och 

assistans av specialistutbildad personal (Ford et al., 2008). Även Happel och Taylors (2001) 

resultat visade att sjuksköterskor upplevde en positiv utveckling i sin attityd, självsäkerhet 

och kunskap i vården av PMP vid assistans av specialistutbildade sjuksköterskor. 

Sammanfattningsvis bidrog alltså samarbetet med specialistsjuksköterskor mer till förbättrade 

attityder gentemot PMP än vad utbildning av personal på plats gjorde. 

 Kunskapsbristen hos sjuksköterskan kan förstås utifrån Erikssons (1987) idé om att 

sjuksköterskan behöver en teknisk och en dialektisk förståelse för att kunna ge en holistisk- 

eller helhetsvård. För att förhindra ett vårdlidande behöver vården vara så heltäckande och 

holistiskt som möjligt. Den tekniska delen utgör det praktiska kunnandet sjuksköterskan har 

medan den dialektiska delen utgör helheten i vårdandet. Relaterat till vården av PMP visade 

resultatet att brister fanns på båda sidor av spektrumet. En del sjuksköterskor berättade hur de 

på grund av sin bristande kunskap kände sig hjälplösa och på grund av bristande resurser 

kände sig otillräckliga. Det kan tydas som om sjuksköterskorna hade otillräckligt tekniskt 

kunnande vid vårdandet av PMP eller som om det tekniska kunnandet var bristfälligt då 

resurserna inte fanns tillgängliga. Vidare redogjorde vissa av sjuksköterskorna i resultatet att 

de på grund av sin bristande kunskap upplevde en ”vi och dem”-relation samt ett 

främmandeskap inför PMP. Något som kan kopplas till den dialektiska delen av vårdandet, 

sjuksköterskan brister då i sin förmåga att se personen bakom missbruket.  
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Misstro påverkar vårdrelationen 

Inom den caritativa vårdteorin är tillit den vårdhandling som är sjuksköterskans bekräftelse på 

patientens önskan om att bli tagen på allvar (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). I 

föreliggande litteraturöversikt framkom det att många sjuksköterskor felade i denna 

vårdhandling då de kände misstro gentemot PMP. Att visa tillit till patienten torde vara 

väsentligt då det dels minskar oron hos personen men också gör att hen vågar lämna över sig 

till sjuksköterskan (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Tillit kan bland annat handla om att 

sjuksköterskan undanröjer risken att patienten känner sig kränkt eller utelämnad vilket skulle 

kunna minska vårdlidandet. Wiechula et al. (2016) menade att en meningsskapande 

vårdrelation bör vara baserad på tillit och på att sjuksköterskan gör patienten delaktig i 

vårdandet. Hur brist på tillit påverkar vården redovisades i vårt resultat som redogör för hur 

en sjuksköterskas misstro drabbade både dialogen och relationen till PMP. Här skapas då ett 

vårdlidande som tar sig i uttryck i att sjuksköterskor kände misstro inför PMP:s behov av 

smärtlindring. Att vårdlidande drabbar den som blir misstrodd överensstämmer med 

översiktens bakgrund då det framgick att PMP som inte blev tagna på allvar upplevde ett 

emotionellt lidande (St. Marie, 2014). I samma studie ledde vårdpersonalens misstro också till 

att PMP kände både ilska och en ömsesidig misstro gentemot dem som vårdade. 

 Att det förekom misstro bland sjuksköterskor är något som stärks i en studie från östra 

USA, där flera sjuksköterskor inte litade på PMP när de påstod sig vara smärtpåverkade 

(Morgan, 2012). En orsak till att sjuksköterskor kände misstro kan enligt Morgan (2012) bero 

på att PMP snarare hade fokus på smärtlindring i form av narkotikaklassade läkemedel än 

övriga aspekter av omvårdnad. Att sjuksköterskorna i föreliggande litteraturöversikt kände 

misstro handlade också om att de ifrågasatte behovet av vård hos PMP. Detta innebar en risk 

för utebliven vård, vilket i sin tur kunde leda till ett vårdlidande för PMP. Lidande kan uppstå 

när sjuksköterskans kunskap och attityd inte samspelar med patientens önskemål och behov 

(Wiklund, 2000). Utifrån detta går det att förstå att sjuksköterskans misstro till PMP:s behov 

av vård riskerade att generera ett vårdlidande för dessa personer. Att be andra om hjälp när en 

person inte förmår att ta hand om sig själv är enligt Eriksson (1994) en människas rättighet. 

När en person är i behov av hjälp är det detsamma som att vara i en beroendeställning och det 

är avgörande för personens värdighet att bli tagen på allvar eller inte. Det skapas därmed ett 

vårdlidande hos PMP när sjuksköterskorna i resultatet ifrågasatte behovet av smärtlindring 

och vård hos dessa personer.  
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Sjuksköterskors distanstagande 

I Thurangs (2012) avhandling framkom det att personer med alkoholmissbruk strävade efter 

acceptans, delaktighet och tillhörighet. Detta kunde uppnås genom en ömsesidig relation där 

vårdaren var tillgänglig och patienten blev bekräftad. Thurang (2012) menade att detta 

utgjorde en vårdande relation där trygghet och tillit kunde infinna sig hos PMP. I vårt resultat 

framkom det att sjuksköterskorna inte alltid var närvarande, något som blev ett hinder för en 

vårdande relation. Sjuksköterskans distanserade förhållningssätt hamnar således i konflikt 

med Erikssons (2012) tes att sjuksköterskans roll handlar om att vara närvarande och 

möjliggöra för patienten att uttrycka sig och försonas med sitt lidande. Eriksson (2012) menar 

att en vårdande relation kan beskrivas som ett samspel mellan sjuksköterska och patient där 

de tillsammans formar en mellanmänsklig och vårdande gemenskap. Det innebär att 

sjuksköterskans distanserade förhållningssätt förhindrade ett sådant samspel och patientens 

möjlighet till uttryck. 

Att sjuksköterskans närvaro beskrivs som betydelsefull är något som också stöds av 

Wiechula et al. (2016) som menade att närvaron är väsentlig för vårdrelationen. Medan 

Eriksson (2000) lyfter fram människan som en holistisk varelse visade resultatet hur 

konsekvensen av sjuksköterskans utsatta position skapade ett vårdlidande för PMP. Då  vissa 

sjuksköterskor kände sig otrygga och sårbara ledde det till att de spenderade mindre tid med 

PMP, vilket i sin tur resulterade i en uppgiftsorienterad omvårdnad. Då bland annat Thurang 

(2012) redogjort för hur delaktighet och vårdarens närvaro var viktig, kan det förstås som att 

sjuksköterskans distanserade förhållningssätt utgjorde en otrygg och bristfällig vårdrelation. 

Orsaken till en uppgiftsorienterade omvårdnad kan förklaras utifrån Erikssons (1994) teori, att 

utan en relation till patienten, blir vårdandet förminskat till endast utförandet av 

arbetsuppgifter. Det kan alltså förstås som att sjuksköterskorna distanserade förhållningssätt 

och uppgiftsorienterade omvårdnad genererade ett vårdlidande för PMP.  

 

Kliniska implikationer  

I denna litteraturöversikt framkom det att sjuksköterskan hade negativa attityder och 

erfarenheter av PMP något som gav negativa konsekvenser för vårdrelationen och vården som 

gavs. Det är viktigt att belysa dessa attityder och erfarenheter för att skapa en medvetenhet 

hos sjuksköterskan i mötet med denna patientgrupp. Att lyfta fram de förhållningssätt som 

förekommer bland sjuksköterskor är av särskild betydelse med tanke på vilka eventuella 

konsekvenser de ger. Genom att som sjuksköterska vara uppmärksam på hur erfarenheter och 
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attityder präglar den vårdande rollen går det möjligen att undvika ett bristande bemötande av 

PMP.  Många av sjuksköterskorna upplevde att negativa attityder berodde på brist på kunskap 

och hur ökad erfarenhet underlättade i vården av PMP. Författarna till denna litteraturöversikt 

reagerade på att sjuksköterskorna kände sig hjälplösa och rädda i vården av PMP, något som 

indikerade på att sjuksköterskor var i behov av stöd och vägledning för att kunna hantera de 

situationer som uppstod. Resultatet i denna översikt visade också att sjuksköterskorna kände 

misstro och osäkerhet i samband med smärtlindring. Även denna attityd kan härledas till 

behovet av mer kunskap då dessa sjuksköterskor hade svårt att bedöma om PMP:s behov av 

smärtlindring var berättigat. Att som sjuksköterska få tillgång till stöd och assistans av 

vårdpersonal som är kunnig inom missbruk skulle kunna generera en tryggare arbetsmiljö för 

sjuksköterskan samt en säkrare vård för PMP. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Det finns ett behov av mer forskning kring vilka faktorer som kan förbättra sjuksköterskors 

attityder gentemot PMP och därav även erfarenheten av att vårda dessa personer. Det 

framkom i denna litteraturöversikt att ökad förståelse för PMP underlättade vårdandet av 

dessa personer. Med detta påstående som underlag kan det därför vara betydelsefullt att 

undersöka vad som ligger till grund för ett sympatiskt förhållningssätt till PMP. Fortsatt 

forskning borde också handla om vilka strategier och verktyg sjuksköterskan kan ha för att 

undvika att hamna i utsatta positioner. Borde det till exempel finnas en referensram för hur 

sjuksköterskor ska agerar under hotfulla situationer eller bör specialistutbildade vårdare 

närvara där PMP vårdas? Det vore även intressant att veta hur sjuksköterskan upplever att ge 

vård till PMP när de känner sig trygga och kunniga i sitt vårdutövande, samt hur PMP 

upplever att bli vårdade av sjuksköterskor som är pålitliga och förstående. Något som 

sjuksköterskor i denna översikt kände sig osäkra på och visade en kunskapsbrist inom var 

smärtlindring av PMP. Det behövs forskning som undersöker sjuksköterskors kunskap vid 

smärtlindring av PMP och hur kunskapen inom detta område skulle kunna förbättras. 

 

Slutsats  

Litteraturöversikten visade att sjuksköterskor inom somatisk vård hade negativa erfarenheter 

och attityder från vårdmötet med PMP. Vårdandet av dessa personer upplevdes som en 

utmaning för sjuksköterskor, samtidigt som det fanns en vilja till förståelse och förmåga att ge 

vård. Då Hälso - och sjukvårdslagen menar att alla som söker vård ska få vårdas på lika 
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villkor, framkom det i denna översikt att sjuksköterskor kämpade för att ge PMP en likvärdig 

vård. Det visade sig att det bland annat att brist på kunskap gjorde det svårt att behandla dessa 

personer jämlikt. Denna översikt lyfter också fram förekomsten av stigmatisering av PMP 

bland vissa sjuksköterskor. Parallellt med att vissa sjuksköterskor strävade efter en likvärdig 

vård för PMP, förklarade en del sjuksköterskor hur missbruket blir ett skäl för att utesluta 

dessa personer. Några av de negativa attityder som framgick i denna litteraturöversikt var att 

vissa sjuksköterskor såg missbruk som ett fritt val. En del sjuksköterskor förknippade 

missbruk med en ansvarslös livsstil och sociala problem medan andra sjuksköterskor ansåg att 

missbruk var en allvarlig sjukdom. Misstro i samband med smärtlindring var en annan aspekt 

av negativa attityder bland sjuksköterskor. Sjuksköterskor upplevde PMP som manipulativa 

och att dessa personer hade strategier för att få tillgång till narkotikaklassade läkemedel. 

Misstron färgade av sig på sjuksköterskans relation till patienten och drabbade tidvis dialogen 

dem emellan. Att PMP upplevdes som våldsamma och utagerande påverkade sjuksköterskans 

förhållningssätt till dessa personer. Resultatet av att sjuksköterskor erfarit hotfulla situationer 

var bland annat att de distanserade sig från PMP och gav en uppgiftsorienterad vård. 
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resultatet presenterat i 

lämpliga teman. 

 

Sjuksköterskorna kände en etisk 

plikt att vårda trots negativa 

upplevelser. De upplevde PMP 

som manipulativa vilket gjorde 

att sjuksköterskorna ifrågasatte 

behovet av smärtlindring hos 

PMP. Sjuksköterskorna var i 

behov av mer stöd och kunskap i 

vården av PMP. 
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Pauly, McCall, Browne, 

Parker & Mollison 

Toward Cultural 

Safety Nurse and 

Patient Perceptions 

of Illicit Substance 

Use in a 

Hospitalized 

Setting 

2015, Advances in 

Nursing Science. 

Kanada 

Att skapa en förståelse för 

vad som utgör kulturellt 

säker vård gentemot 

personer som missbrukar 

olagliga droger. 

Urval: 15 patienter och 

19 sjuksköterskor på två 

olika avdelningar på ett 

större sjukhus. 
Datainsamling: 
Kvalitativ etnografisk 

ansats med djupgående 

intervjuer som utfördes i 

en ostörd miljö. 

Analys: Intervjuerna 

spelades in och 

transkriberades. 

Materialet fördes sedan in 

i ett kvalitativt 

analysprogram för att 

organisera och koda 

materialet. 
 

Visar hur PMP bemöts utifrån tre 

giva perspektiv. Att de är 

hopplösa fall, att de lever i en 

kriminell kontext och huruvida 

deras beroende kan ses som en 

sjukdom 

Peckover & Chidlaw Too frightened to 

care? Accounts by 

district nurses 

working with 

clients who misuse 

substances 

2007, 
Health and social 

care in the society, 
Storbritannien. 

Att beskriva 

disktriktsjuksköterskors 

förståelse och 

tillvägagångssätt i 

anknytning till ett 

diskriminerande och 

ojämlikt vårdande av 

PMP. 

Urval: 18 

distriktsjuksköterskor vid 

två olika 

primärvårdsinstanser. 
Datainsamling:  
 Insamling av material 

gjordes via 

semistrukturerade 

intervjuer med fokus på 

studiens syfte. 
Analys: De inspelade 

intervjumaterialet 

transkriberades och 

analyserade av studiens 

båda forskare med en 

kvalitativ innehållsanalys. 

Sjuksköterskor hade fördomar 

mot PMP. Sjuksköterskorna 

upplevde att det var riskabelt att 

vårda dessa personer något som 

skapade en sårbarhet hos 

sjuksköterskorna. Att 

sjuksköterskorna kände sig 

sårbara gav även konsekvenser 

för vården de gav då vården blev 

uppgiftorienterad. 

Sjuksköterskorna kände ett 

behov av ökad kunskap och 

utbildning i vården av PMP. 
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