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Innehållsförteckning
Sammanfattning 

Bakgrund: Substansberoende är en medicinsk sjukdom som har bland annat genetiska 

och sociala orsaker (Agerberg, 2008). I Sverige ökar antalet insjuknade 

samtidigt som det är ett av de länder i västvärlden som behandlar minst med 

opioider. Sjuksköterskans legitimation har riktlinjer som bland annat syftar 

på att vara objektiv i varje patientmöte, men bakomliggande attityder kan 

påverka denna objektivitet och dess inverkan på vårdrelationen.

Syfte: Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av substansberoende patienter 

inom vården.

Metod: En litteraturöversikt genomfördes där sex kvalitativa artiklar och fem 

kvantitativa artiklar användes. Dessa analyserades och skapade teman med 

subteman som utgör resultatdelen.

Resultat: Presenteras utifrån tre huvudteman med åtta subteman. Resultatets tre 

huvudteman är: Kunskap och Utbildning, Upplevelsen av rädsla och oro, 

Attityder. Subteman inkluderade; att erhålla kunskap, kunskap och 

kunskapsbrist, betydelsen av kommunikation, upplevelse av rädsla, 

upplevelse av oro, förförståelsens betydelse, aktuella attityder hos 

sjuksköterskor, konsekvenser av attityderna utifrån ett holistiskt perspektiv.

Diskussion: Resultatet diskuterades utifrån Peplaus interpersonella teorin där fokus på 

vårdrelationen är av betydelse. Vidare diskuterades sjuksköterskans attityder 

som kan vara dömande och hur de kan vara relaterade till både 

utbildningsnivå och samhällets normer. Detta kan i sin tur påverka de 

skyldigheter och etiska riktlinjer som legitimationen innebär.

Nyckelord: Substansberoende, sjuksköterskors attityder, knowledge, caring relationship



Innehållsförteckning
Abstract 

Background: Substance abuse disorder is a clinical disease which has both genetic and 

social causes. The number of people with addiction is increasing in 

Sweden, meanwhile the opioid treatment is one of the lowest in the western 

world. The guidelines of the nurse certificate includes an objective 

approach in every nurse- patient meeting. Underlying attitudes can 

influence this objectivity and affect the relationship between the nurse and 

patient.  

Aim: To review nurses experiences of patients with substance abuse disorders.

Method: A literature review based on six qualitative and five quantitative scientific 

articles was made. These selected articles through comparison and analysis 

built different themes which includes the results section.

Results: Was presented in three main themes; Knowledge and education, The 

experience of fear and concern, attitudes. These themes included the 

subthemes; Attention to knowledge, Knowledge and lack of knowledge, The 

importance of communication, Experience of fear, experience of concern, 

Significance of prejudice, Current attitudes of nurses, Consequences of 

attitudes from a holistic perspective.

Discussion: The results was discussed from Peplaus interpersonal theory where focus is 

on the caring relationship and the importance of its nature. Furthermore, 

the nurses´attitudes were discussed, which may be judicial and how they 

may be related to both educational level and societal norms. This may in 

turn affect the obligations and ethicial guidelines that the certificate imply.

Keywords: Substance abuse, attitudes of nurses, knowledge, caring relationship
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Inledning 

Under vår utbildning har vi noterat olika åsikter kring både det personliga förhållningssättet 

och bemötandet av patienter som är substansberoende. Inom medicinsk vetenskap klassas 

beroende som en sjukdom och ska behandlas efter det. Under och efter föreläsningar kring 

ämnet fördes det många diskussioner bland studenterna då vissa personliga åsikter inte 

överensstämde med den medicinska kunskapen. Åsikter som bland annat “det är 

självförvållat och borde inte ses som en sjukdom” och “jag vill inte ha någonting med dem att 

göra som sjuksköterska” yttrades. Detta väckte ett intresse hos oss att undersöka vidare kring 

vad dessa uppfattningar grundar sig i och hur de i så fall påverkar vården. Vi har valt att 

fokusera på hur attityderna bakom bemötandet av personer som har ett beroende av illegala 

droger påverkar själva vårdrelationen. Vilka faktorer påverkar sjuksköterskors inställning till 

vård av substansberoende patienter?  

Bakgrund 

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt 

Sjuksköterskeutbildningen är en akademisk utbildning på 180 högskolepoäng (http://

www.esh.se/utbildning/utbildningar/2014-06-16-3-arigt-sjukskoterskeprogram.html). 

Utbildningen innehåller huvudområdet vårdvetenskap och även medicinsk vetenskap, 

samhälls-beteendevetenskap och vårdetik med livsåskådningsvetenskap. Utifrån dessa ämnen 

examineras verksamhetsförlagd utbildning samt genom andra praktiska examinationsmetoder. 

Genomförda kurser baserade på beprövad erfarenhet leder till en sjuksköterskeexamen samt 

en kandidatexamen i vårdvetenskap (http://www.esh.se/utbildning/utbildningar/2014-06-16-3-

arigt-sjukskoterskeprogram.html).  

     Utbildningen ska hjälpa sjuksköterskan att systematiskt och strukturerat samt i enlighet 

med beprövade erfarenheter och vetenskap ta sig an uppgifter i arbetet (Dahlborg Lyckhage, 

2014). De pedagogiska inslagen från utbildningen ska vara förberedande för sjuksköterskans 

roll som arbetsledare och även i det tvärprofessionella arbetet (Dahlborg Lyckhage, 2014).  

     Finnström (2014) skriver om hur sjuksköterskan i sitt yrke förväntas kunna integrera 

kunskap, förståelse och färdigheter med värderingsförmåga och genom sitt förhållningssätt 

arbeta patientsäkert.  
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      Sjuksköterskeyrket utgörs av ett samspel mellan två paradigm menar Jakobsson Ung och 

Lützén (2014), det humanvetenskapliga perspektivet och medicinska perspektivet. Inom det 

humanvetenskapliga perspektivet ryms omvårdnadsdisciplinen som talar för ett holistiskt 

synsätt, där det centrala är att se alla delar av det som utformar en individs liv och utifrån det 

kunna bemöta patienter på ett etiskt och korrekt sätt.  

     Sjuksköterskans legitimation utfärdas av Socialstyrelsen. En yrkeslegitimation är en 

bekräftelse och en försäkran om att personen som den är tilldelad är kvalificerad för att utöva 

yrket (Finnström, 2014). Inom yrket utgår man från ICN:s etiska kod från 2005 som handlar 

om att “främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande” (s. 3). ICN:s 

kod syftar även på att omvårdnad ska vara jämlik, samt neutral i förhållande till 

sjuksköterskans egna åsikter (https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/

sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf). Finnström (2014) beskriver den etiska koden som 

den utgångspunkt som ska leda sjuksköterskan till att bemöta alla individer med respekt och 

värdighet oavsett ålder, kön, etnicitet, kultur, trosuppfattning, sjukdom, funktionsvariation, 

nationalitet, politisk åsikt, eller social status. Legitimationen är ett bevis på att sjuksköterskan 

har kunskaper om vilka skyldigheter och etiska värderingar hen ska följa utifrån ett 

vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt.  

Vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt 

Det vetenskapliga och kritiska förhållningssättet är ett kompetensutvecklande förhållningssätt 

som ska vägleda sjuksköterskan att självständigt identifiera, formulera och lösa problem 

(Nilsson Kajermo, Johansson & Wallin, 2014). För att utveckla vården är det av relevans att 

söka och uppdatera den kunskap som finns och på så sätt vidareutveckla en evidensbaserad 

vård. 

     Stenbock-Hult, (2017) menar att det kritiska förhållningssättet är en form av metod som 

ska leda en individ till att vara öppen för förbättring och problemlösning. Kritiskt 

förhållningssätt eftersträvas av olika anledningar. Förhållningssättet ska leda till autonomi i 

arbetet då kritiskt ställningstagande ska ses i förhållande till teori, fakta, verksamhet och 

personliga reflektioner. Handlingar ska vara ett resultat av rationella reflektioner som 

framkommit utifrån de centrala komponenter som det kritiska förhållningssättet innefattar 
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(Stenbock-Hult, 2017). Rationalitet är det som avgör ett val eller ställningstagande till ett 

problem, utifrån förnuft. Rationalitet är styrt av principer. Det kritiska förhållningssättet 

kräver lyhördhet inför andras känslor och det är även viktigt att vara medveten om sina egna 

rationella och irrationella tankemönster och kunna skilja på dem. Sjuksköterskan som individ 

är ytterligare en komponent där karaktärsdrag, dygder och färdigheter påverkar det kritiska 

förhållningssättet. Att vara öppen och kunna ta in andras argument, vara självkritisk, ha 

självkännedom, respekt för andra och att genom detta vara avvaktande tills fullständig 

information och kunskap är erhållen. Detta för att sedan kunna föra en dialog där kunskap och 

argument granskas kritiskt. Alla dessa komponenter utgör de processer som tillsammans 

skapar det kritiska förhållningssättet som i sin tur innebär förmågan att kunna resonera och 

agera rationellt (Stenbock-Hult, 2017).  

Substansberoende 

Begrepp 

Wiklund Gustin (2014) skriver att det finns en problematik där begreppen missbruk och 

beroende ofta förväxlas. Missbruk är ett uttryck som fortfarande används av Socialstyrelsen 

vid beskrivning av personer med substansberoende. Begreppet anses dock förlegat enligt 

Franck och Nylander (2015) därför att det är ett generaliserande begrepp och uttrycket har 

uppfattats med en nedsättande klang. Inom den medicinska vetenskapen använder man 

begreppet “beroende”, “substanssyndrom” eller ”substansberoende”.  

      För att diagnostiseras som en person med substansberoende, ska man bruka en substans 

som inte är ändamålsenlig, som resulterar i ett lidande och en psykiskt och fysisk abstinens. 

Ett lidande och en abstinens som personen självmedicinerar för att hantera (Wiklund Gustin, 

2014).  

     En beroendediagnos är grundad i WHO:s diagnossystem ICD (international classification 

of diseases). I detta system ska minst tre kriterier av sex varit aktuella i minst en månad och 

det under under en och samma tolvmånadersperiod. Tre kriterier kan enligt Andersson och 

och Spak (2012) vara; stark önskan eller tvång att ta drogen, försämrad förmåga att styra, 

upphöra med eller minska förbrukningen, fysiologiska abstinenssymptom eller intag av 

drogen för att upphäva eller undgå sådana (s. 68).  
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Substansberoende som sjukdom 

World health organization ((http://apps.who.int/iris/bitstream/

10665/39461/1/9241544686_eng.pdf) definierar beroende som ett sjukdomstillstånd. Heilig 

(2015) beskriver hur det finns en nedvärderande stämpel på personer med substansberoende. 

Att det finns en syn som syftar på att det är något som är självförvållat och att personerna 

bakom drogen alltid har ett val. Agerberg (2008) skriver att bland experter så anses 

substansberoende vara en kronisk sjukdom och bör behandlas därefter. Anledningen till att 

den bedöms som kronisk är att det inte är något som går att bli frisk från, det är en process 

som varar resten av livet och som handlar om att lära sig ett förhållningssätt till drogen och 

vara medveten om sin problematik (Wiklund Gustin, 2014). 

     Agerberg (2008) och Heilig (2015) beskriver hur substansberoende bör kategoriseras inom 

samma kategori som andra folksjukdomar som till exempel diabetes typ 2, astma och högt 

blodtryck. Det finns gemensamma faktorer för dessa sjukdomar där både genetik och social 

bakgrund är av betydelse. Det visar även hur ens egna medvetna förhållningssätt till 

sjukdomen är avgörande för dess utveckling. Vid högt blodtryck så finns cirka 50 procents 

risk att man kommer att föra det vidare till sitt barn och cirka 80 procents risk vid diabetes typ 

2 (Heilig, 2015). Hos personer med substansberoende så är även det en fråga om genetik och 

socialt arv.  

     Det finns genetiska förklaringar till varför vissa personer är speciellt sårbara i relation till 

droger. Det är en kombination av personlighet och genetik som avgör hur stark motståndskraft 

man som individ har (Nylander, 2015). Det är relaterat till hur belöningssystemen i hjärnan är 

uppbyggda, där individuella skillnader i signalsubstanser som till exempel serotonin och 

dopamin kan avgöra benägenheten att bli beroende av olika substanser. En benägenhet som är 

medfödd.  

     Wiklund Gustin (2014) lyfter hur trauman, depression och en känsla av otillräcklighet kan 

vara orsaker som får individen att vilja lindra själsligt lidande. Enligt Agerberg (2008) så har 

37 procent av de som är beroende av droger har en psykiatrisk diagnos. Att sjukdomarna i sig 

inte bara har med genetik att göra utan även den egna livsstilen påverkar hur sjukdomen 

utvecklas.  
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Substansberoende på gruppnivå 

2015 beräknades att cirka 5.9 procent av befolkningen levde med substansberoende varav 0.6 

procent var beroende av narkotika (Leifman, 2015). Folkhälsomyndigheten noterar siffran av 

regelbundet problematiskt narkotikabruk år 2010 till 29 500 personer. Det existerar ett okänt 

mörkertal som ett resultat av att många brukare inte är i kontakt med hälso- och sjukvården 

eller sociala myndigheter (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

     Grönbladh och Håkansson (2015) beskriver en bild av den svenska kvinnliga heroinisten, 

där studier visar att 70 procent av brukarna prostituerar sig för att ha råd med sitt beroende. I 

november 2015 tvångsvårdades 384 personer med beroendesjukdom i Sverige med en 

medianålder på 34 år. Inom den frivilliga institutionsvården vårdades 2400 personer under 

samma period. 6200 personer fick under denna period bistånd för boende på grund av sin 

beroendeproblematik, där hälften fick långvarig hjälp (Socialstyrelsen, 2017).  

År 2014 så kunde nästan 800 narkotikarelaterade dödsfall noteras, vilket är en fördubbling 

sedan 2006 (Socialstyrelsen, 2015). För att förstå denna ökning av dödsfall blir det relevant 

att se över hur sjukdomen behandlas och om det existerar bakomliggande orsaker till denna 

ökning.   

Vård och behandling 

Metadon är en opioid som dämpar abstinens av heroin samtidigt som den inte ger någon 

känsla av eufori eller påverkan (Grönbladh & Håkansson, 2011). Statistiskt sett är Sverige det 

land i Västeuropa som behandlar minst antal heroinmissbrukare med metadon (Agerberg, 

2008). Detta trots studier som visar en återfallsrisk utan behandling med metadon på över 90 

procent (Grönbladh & Håkansson, 2011). Ett flertal randomiserade kontrollerade prövningar 

av behandling med läkemedel visar på en tydlig minskning av risken för återfall och 

dödlighet. Det bekräftades även att behandlingen leder till minskad kriminalitet, prostitution, 

fler i arbete och ekonomiska vinster för samhället. 95 procent av kvinnorna som inlett 

metadonbehandling slutade att sälja sina kroppar (Grönbladh & Håkansson, 2011). 

Aspekter utifrån ett samhällsperspektiv 

I Sverige ökar antalet tunga narkotikamissbrukare samt dödsfall i jämförelsen med de flesta 

andra länder i Europa (Socialstyrelsen, 2016). En av anledningarna är ett ökat blandmissbruk 
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som i och med en kombination av olika droger kan skapa effekter i kroppen som är oväntade 

och därmed livsfarliga. Agerberg (2008) beskriver en känsla av frustration hos vårdare på 

olika beroendekliniker. Majoriteten av de som behandlas kommer tillbaka som ett resultat av 

att de inte blivit behandlade med till exempel metadon. Vilket är ett behandlingssystem som 

inte kan anses vara kostnadseffektivt. 

     I Sverige fortsätter en debatt om substansberoende är en medicinsk sjukdom eller inte. Den 

medicinska vetenskapen är tydlig med att det handlar om en medicinsk sjukdom, men 

ansvaret för substansberoende ligger trots det idag inte hos sjukvården utan hos socialtjänsten 

(Socialstyrelsen, 2015). Det svenska systemet fokuserar idag på behandlingar som innefattar 

ett par veckor av avgiftning eller inläggning på behandlingshem. Alla återfall som sker efter 

detta anses som självförvållat (Heilig, 2015). 

     Debatten kring metadonbehandling var problematisk under 70-talet, då synen på att 

behandla denna sjukdom med opioider var väldigt negativ (Grönbladh & Håkansson, 2015). 

En debatt som har blivit aktuell återigen trots evidensen och forskningen som bekräftar denna 

behandlingsform. Att avbryta en pågående metadonbehandling ökar avsevärt riskerna för 

återfall och för att dö i en överdos av heroin. Vården i Sverige har historiskt sett varit passiv 

kring förebyggande insatser och behandling av personer med substansberoende i jämförelse 

med andra länder. Ett exempel är Stockholm som 2013 öppnade sitt första 

sprututbytesprogram (Kåberg, 2015).  

     Johansson, Kajer och Stothard (2015) beskriver hur det politiska klimatet och synsättet på 

droger i Danmark skapat bättre förutsättningar för substansberoende personer att få mer 

adekvat hjälp i jämförelse med Sverige. Enligt Heilig (2015) finns ett lågt intresse från 

läkemedelsföretag att satsa på behandlingsformer för substansberoende personer. Det anses 

inte vara lönsamt i kombination med det stigma som existerar kring denna patientgrupp som 

läkemedelsbolag inte vill förknippas med. 

     Substansberoende är ett sjukdomstillstånd som sjuksköterskan har skyldighet utifrån sin 

legitimation att behandla och bör inte påverkas av hur värderingar i samhället ser ut. Men det 

samhälleliga perspektivet kring stigmatisering av människor med substansberoende, så skapar 

det inte de förutsättningar som behövs för att hjälpa denna grupp att tillfriskna (Lloyd, 2013). 

Det är således intressant att se hur samhällsperspektivet påverkar det individuella synsättet 

hos sjuksköterskor. 
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Attityder 

Enligt Nationalencyklopedins (2017) definition kan ordet attityd vara en inställning gentemot 

abstrakta objekt eller en person i en viss roll. Begreppet har använts för att beskriva individers 

inre och yttre beteenden. Lilja och Hellzén (2014) beskriver attityder som det beteende som 

människan har i mötet med andra individer i jämförelse med stigmatisering som är något som 

upplevs av en individ.  

    I en studie av Norbergh, Helin, Hellzén och Asplund (2006) med syftet att identifiera 

strukturer i sjuksköterskors attityder till demenssjuka patienter, visade att etiskt 

ställningstagande var en stor del av hur attityder tog form. De skriver i sin studie att 

sjuksköterskornas attityder påverkar kvaliteten i den vård som ges. Ivarsson (2015) menar att 

patientsäkerheten hotas på grund av attityder och bemötande, då detta distraherar vårdaren 

information kan gå förlorad.   

     Patientsäkerheten handlar om att kunna bemästra attityder som kan påverka det en vårdare 

måste ha som till exempel respekt, mänsklig värme och empati. Det är beståndsdelar som 

behövs för att kunna följa patientlagen där vikten av att främja patientens integritet är av stor 

vikt. Att bemöta patienten med respekt är ett måste oavsett om vårdgivaren är irriterad eller 

känner obehag. Ivarsson (2015) anser att ett gott bemötande och attityder, är lika viktiga som 

medicintekniska kunskaper hos en sjuksköterska.  

    Lilja och Hellzen (2014) menar att en verksamhets existerande värden är med och formar 

attityderna. Författarna beskriver betydelsen av att vara medveten om sin maktposition och 

vad ens attityder har för påverkan på själva situationen och vårdrelationen.  

     I varje vårdmöte skapas en relation mellan sjuksköterska och patient. Hur vårdrelationen 

utvecklas till att vara god eller inte har sin grund i en sammanställning av färdigheter som 

sjuksköterskan behöver kunna hantera (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg, 

2003).  

Vårdrelation 

Lilja och Hellzén (2014) understryker att omvårdnadens kvalitet är under inflytande av de 

attityder som sjuksköterskan besitter. I studien gjord av Nilsen, Skagerström, Ericsson och 
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Schildmeijer (2017) tas relationen till patienten upp. Bristande tillit och förhållningssätt var 

enligt sjuksköterskorna bidragande faktorer till att en öppen dialog inte kunde hållas. 

Relationen ansågs vara viktig då det både var ett introducerande tillfälle för fortsatt vård och 

att det i sin tur kunde bidra till vidare förtroendeingivande relationer.  

     Dahlberg et al., (2003) beskriver vårdrelationen som en mellanmänsklig relation som 

skiljer sig från andra relationer. Inte bara för själva vårdandet eftersom det finns vårdande 

relationer även i andra sammanhang, men för att den ska vara präglad av det professionella 

förhållningssättet, reflektion och öppenhet. I den professionella vårdrelationen går vårdaren in 

i relationen utan några förväntningar av att få något i gengäld. Enligt Dahlberg et al., (2003) 

är en god vård helt beroende av vårdrelationen.   

     Dahlberg och Segesten (2010) lyfter det viktiga med att varje möte sjuksköterskan har med 

en patient måste anpassas efter den personen, där en värderar patienten högt, lyssnar och 

försöker förstå hens individuella livsvärld. Vårdrelationen är det som kan avgöra om vården i 

sig kommer att ingjuta hopp eller skapa känslor som exempelvis hopplöshet eller förlust av 

egenvärde (Snellman, 2014). Varje möte med en person ska utgå från respekt och att det är en 

av grundkärnorna inom vårdvetenskapen. Respekt kan ses vidare utifrån acceptans, villighet 

att lyssna, förståelse för människor i andra livssituationer samt ärlighet. Det 

vårdvetenskapliga begreppet “Caritas” relaterar till människokärlek och att det är den 

kärleken som utgör en grund för själva vårdandet (Snellman, 2014).  

 Hinder vid vård och behandling substansberoende personer  

Dahlberg et al., (2003) skriver om vad som kan vara ett hinder för att kunna inleda, bygga upp 

och upprätthålla en god vårdrelation. Ett exempel är att sjuksköterskan kan förväxla den 

professionella relationen med en vänskapsrelation som i sig är mer av en jämställd relation, 

där det vårdande inslaget kanske inte sker på ett professionellt sätt. Den kan vara 

problematisk då den inte grundar sitt resonerande och förförståelse i ett professionellt 

förhållningssätt. 

     Det är viktigt att ha kontakt med sina känslor och ha en vetskap kring hur de påverkar en 

(Sandberg, 2014).  Det är också relevant att kunna uppfatta känslor hos andra, då 

självkännedom och empati hör ihop och är det som påverkar sjuksköterskans bemötande. En 

bristande självkännedom kan fungera som ett hinder för att kunna se kritiskt på sin egen 
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förförståelse. Vilket kan skapa svårigheter att avlägsna stereotypa uppfattningar vi eventuellt 

har som kan påverka vårdmötet negativt (Lilja & Hellzen, 2014).  

     Tidsbrist är ytterligare en faktor som kan påverka sjuksköterskans uppfattning av att kunna 

skapa en god relation. Även patientens attityd eller specifika situationer kan vara utmanande 

för sjuksköterskan. Vilket kan skapa osäkerhet inför uppgiften att skapa en god vårdrelation 

(Dahlberg et al., 2003). Vårdrelationen är det som är själva förutsättningen för att en god och 

patientsäker vård ges.  

Problemformulering 

Sjuksköterskans legitimation innebär att det finns skyldigheter, etiska koder och riktlinjer som 

ska följas. Med denna legitimation samt ett kritiskt förhållningssätt så ska personer med 

substansberoende behandlas korrekt utifrån den medicinska sjukdom som de har. En sjukdom 

som har fördubblat sina dödsfall sen 2006 i Sverige. Förförståelse och attityder kan ses som 

hinder som påverkar vårdrelationen och därmed patientsäkerheten. Samhällsklimatet med 

bland annat politiska och juridiska incitament påverkar även behandlingen av denna 

patientgrupp, samt även sjuksköterskans personliga synsätt och bemötande.  

Genom att belysa sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av vården för personer med 

substansberoende så kommer denna litteraturöversikt problematisera hur attityder och 

bemötande av denna marginaliserade grupp kan påverka deras vård och behandling.   

Syfte 

Att undersöka sjuksköterskors upplevelser av substansberoende patienter inom vården. 

Teoretiska utgångspunkter 

Författarna har valt att utgå ifrån Peplaus interpersonella relationsteori och kommer i 

resultatdiskussionen inkludera de delar av teorin som presenteras nedan. Enligt Peplau är 

omvårdnad både en terapeutisk och en undervisande process. Terapeutiskt i det avseendet att 

sjuksköterskan intar en roll som vägledande i att förstå och möta hälsoproblem och olika 

livssituationer (Rooke, 1997). Genom att agera som ett gott stöd kan sjuksköterskan ge 

patienten verktygen att handskas med sina egna problem genom sin närvaro samt ett 
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pedagogiskt undervisande. Peplau beskriver vikten av att patienten är i fokus i vårdmötet. 

Sjuksköterskan ska fungera som en deltagande observatör med en medvetenhet om sin egen 

roll (Rooke, 1997). 

     Den interpersonella teorin grundar sig i den mellanmänskliga relationen som uppstår 

mellan patient och sjuksköterska vid utförandet av medicinska och omvårdnadsrelaterade 

situationer (Werner O´Toole & Rouslin Welt, 1994). De tre huvudsakliga element som ligger 

till grund för en interpersonell relation är sjuksköterskan, patienten och relationen dem 

emellan. Kvaliteten i den interpersonella relationen är det som utformar vårdandet (Werner O

´Toole & Rouslin Welt, 1994). Peplau ger exempel på hur denna relation ska kunna ta form 

och vilken attityd sjuksköterskan ska ha i vårdmötet. Exempelvis det professionella vårdandet 

där sjuksköterskan lindrar lidande på flera nivåer, som att lindra smärta och andra 

fysiologiska åkommor ska tankar och upplevelser som uppstår i samband med sjukdom 

behandlas. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att både förstå sin situation och sätta ord på 

upplevelserna. 

Det profesionella vårdandet 

Peplau beskriver professionellt vårdande utifrån fem egenskaper. Den första är att fokus alltid 

ska vara på patienten, den andra egenskapen är att sjuksköterskan utifrån deltagande 

observationer både observerar och analyserar patientens beteende och är även medveten om 

sitt eget beteende. Den tredje egenskapen är att vara medveten om sin roll, både den som 

sjuksköterskan tar själv som den som patienten ger hen. Den fjärde egenskapen är insamling 

av data och syftar på att sjuksköterskan behöver kunna ställa frågor, observera och ta sig tiden 

till detta. Den femte egenskapen och den främsta är enligt Peplau användning av teori, då 

sjuksköterskan använder sig av tre funktionerna observation, tolkning och intervention. 

Peplau anser att resultatet av tolkning ska vara grundat i teori och att det är viktigt att 

ompröva sina egna slutsatser genom att antingen återkoppla till patient eller rådfråga en 

kollega (Werner O´Toole & Rouslin Welt, 1994). 

Vårdrelationens olika faser 

Vårdrelationen är en ojämn relation (Werner O´Toole & Rouslin Welt, 1994) där patienten är i 

en behövande position och sjuksköterskan i en givande position. Peplau understryker vikten 
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av att göra patienten delaktig i sin situation. Sjuksköterskan ska inte ha en styrande position 

utan ska snarare förse patienten med alternativ. Vårdrelationen är alltså en fortlöpande process 

som ständigt står i samspel med sjuksköterskan och patientens roll och funktion. 

Vårdrelationen går igenom fyra överlappande faser menar Peplau (1991). Orienteringsfasen, 

identifikationsfasen, exploateringsfasen och resolutionsfasen. Nedan presenteras de två första 

faserna som är av högst relevans för studiens syfte att presenteras.   

     Orienteringsfasen handlar om hur patienten som är i en sökande och behövande position 

tillsammans med sjuksköterskan utforskar och lokaliserar sina svårigheter och sitt behov av 

hjälp. Vilket är ett lärtillfälle både för sjuksköterska och patient, som innebär att de lär känna 

varandra och situationen de möts i. Identifikationsfasen kommer efter att patienten tagit in alla 

nya intryck och börjar ta sin plats i det nya sammanhanget. Patienten kommer här känna sig 

trygg med sjuksköterskan eller annan vårdpersonal och våga vara sig själv och visa sina 

känslor. I denna fas är det viktigt att sjuksköterskan hjälper patienten att våga visa sina 

känslor, då detta kan lägga en grund för hur patienten sedan förknippar eller använder sina 

erfarenheter av vårdtiden. Teorin kan användas som underlag vid bemötande av patienter som 

på något sätt triggat igång förutfattade meningar hos en sjuksköterska, till exempel vård och 

behandling av patienter med substansberoende. Teorin kan användas som ett sätt att ta ett steg 

tillbaka och bli objektiv och patientnärvarande i vårdande möten. Författarna kommer att 

applicera och tillämpa teorin under diskussionsdelen, som ett stöd vid tolkning av resultatet. 

Metod 

Datainsamling  

Artikelsökning har gjorts på databaserna CINAHL Complete, Nursing & Allied Health 

Database, Academic Search Complete, SveMed+ och PubMed med hjälp av sökord som är i 

enlighet med författarnas syfte. Sökord som använts är, ”Street drugs”, ”substance abuse”, 

”substance dependence”, ”nurse- patient relations”, ”interpersonal relations”, ”nursing 

services”, ”drugs of abuse”, ”stigma”, ”caring”, ”illicit drug users”, ”health care”, 

”treatment staff”, ”drug problems”, ”illicit substance use”, ”nurses substances”. Sökorden 

har använts i olika kombinationer genom boolesk sökteknik där AND/OR har använts för att 
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skapa ett samband mellan orden (Friberg, 2017). Det användes både i rubrik sökning och i 

fritextsökning som har resulterat i studiens resultat-artiklar (se bilaga 1). 

Urval  

Inklusion och exklusionskriterierna vid insamling av empiri har varit begränsade till 

vetenskapligt granskade artiklar, peer-reviewed och geografiskt begränsade till Europa med 

inriktning på Skandinavien. Författarna har begränsat sig till vetenskapliga artiklar som är 

publicerade efter 2002. Urvalet gjordes genom att läsa de titlar som var i enlighet med vårt 

syfte. För att sedan kunna sortera ut relevanta och slutgiltiga artiklar lästes de abstrakt som 

stämde överens med kriterierna som berörde sjuksköterskans perspektiv och artiklar vid vård 

av personer med substansberoende lästes fullständigt. Elva artiklar valdes ut för analys. 

Artiklarna består av både kvalitativ och kvantitativ forskningsdesign samt två med mixad 

metod.  

     Studier med kvalitativ forskningsdesign valdes ut för att kunna få en förståelse kring 

sjuksköterskornas upplevelser, kvalitativ design är enligt Henricson och Billhult (2017) det 

mest lämpliga för att undersöka just upplevelser. Studier med kvantitativ forskningsdesign 

valdes ut för att kunna analysera åsikter och tankar samt statistisk användbar information om 

synsätt och attityder utifrån sjuksköterskor. Kvantitativa studier var relevanta för att få en 

statistisk överblick då de berör ett flertal människor (Billhult, 2017). Genom artiklarnas 

resultat kunde tre teman och fem subteman sammanställas till ett resultat.   

Analys  

Författarna har analyserat texterna utifrån Fribergs (2017) analysmodell. Båda författarna har 

grundligt läst alla artiklar och sammanfattat dem utifrån syfte, metodologi och resultat. I 

enlighet med Friberg (2017) grupperades artiklarna efter likheter och olikheter. Då 

litteraturöversiktens insamlade material bestod av kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

kvalitetsgranskades artiklarna olika (Friberg, 2017; Segesten, 2017). För att kunna få en mer 

tydlig överblick över antal ämnen och dess frekvens, färgkodades resultaten utifrån vilka 

ämnen de berörde. De ämnena analyserades ytterligare en gång och nyckelord som kunskap 
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och utbildning, vårdrelation, attityder, samhällsperspektiv kom sedan att utforma de tre 

slutgiltiga huvudtemana och åtta subteman i resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 

Det etiska ställningstagandet i studier grundar sig i att skydda deltagarna som medverkar i 

studierna. Det finns grundläggande etiska principer som skall upprätthållas och även är till för 

att vägleda olika forskningsprocesser (Kjellström, 2012). 

     Som utgångspunkt tog författarna gemensamt avstånd från att styra artikelsökningen 

utefter egen förförståelse och på så sätt undvika att påverka undersökningsprocessen och 

studiens resultat. Författarna strävade efter objektivitet genom hela forskningsprocessen och 

försökte hålla den fri och oberoende från egna åsikter och tolkningar. I enlighet med 

Kjellström (2012) har författarna med noggrannhet gjort översättningar från engelska till 

svenska för att med högsta möjliga transparens kunna göra en korrekt tolkning av studiens 

empiri. 

      Alla vetenskapliga artiklar som kom att användas var tydliga i sina forskningsetiska 

överväganden. Ett etiskt övervägande är något som stärker det vetenskapliga värdet 

(Wallengren & Henricson, 2012). 

Resultat 

Det som beskrivs i resultatdelen är sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av vårdmöten 

med substansberoende patienter. Resultatet kommer att presenteras utifrån tre huvudteman:  

Kunskap och utbildning, Upplevelse av rädsla och oro, Attityder. Se tabell 1. 
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Tabell 1. Huvudteman och subteman 

   

Kunskap och utbildning  

I huvudtemat kunskap och utbildning innehåller tre subteman: Att erhålla kunskap, kunskap 

och kunskapsbrist, vikten av kommunikationsfärdigheter.  

Att erhålla kunskap  

Utbildning kring vård och behandling av patienter med substansberoende var inget 

arbetsgivarna bistod sjuksköterskorna med, varken inför en ny anställning eller under deras 

verksamma tid (Monks, Topping & Newell, 2013). I en studie gjord av Lundahl, Olovsson, 

Rönngren och Norbergh (2014) fick sjuksköterskorna själva söka information på internet, 

böcker och författningar om personer med substansberoende, för att utbilda sig själva rörande 

både bemötande och behandling. De uttryckte ett behov av att lära sig av patienterna för att 

kunna bemöta dem, vilket de i vissa fall gjorde genom intervjuer och dialoger med 

patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att de fick begränsat med utbildning från arbetsgivarna 

och fick använda sig av principen “learning by doing” i mötet med patienterna. Kunskapen 

som erhölls på detta vis kunde delas med kollegor men tycktes försvinna då personal av 

diverse anledningar försvann från teamet. Erfarenhet är det främsta sättet att erhålla kunskap 

(Lundahl et al., 2014). Övning var det bästa sättet att erhålla kunskap ansåg sjuksköterskorna i 

Huvudtema Subtema 1 Subtema 2 Subtema 3 

Kunskap och 
Utbildning 

Att erhålla 
kunskap

Kunskap och 
kunskapsbrist

Vikten av goda 
kommunikationsfärdigheter

Upplevelse av 
rädsla och oro 

Upplevelse av 
rädsla

Upplevelse av 
oro

Attityder Förförståelsens 
betydelse

Aktuella 
attityder hos 
sjuksköterskor

Konsekvenser av attityderna 
utifrån ett holistiskt perspektiv
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studien av Howard och Holmshaws (2010) oavsett om det var genom erfarenhet. I en annan 

studie gjord av (Monks et al., 2013) ansåg sjuksköterskorna att de själva inte var ansvariga för 

att finna kunskap.   

     Tvärprofessionellt samarbete var ett återkommande tema i Howard och Holmshaws (2010) 

studie. Sjuksköterskorna i studien var ense om att mer stöd och kunskap kring ämnet 

behövdes och att det tvärprofessionella teamarbetet kunde vara till stor hjälp för detta.  

Kunskap och kunskapsbrist  

Brist på kunskap visade sig vara en anledning till att sjuksköterskorna kände sig osäkra vid 

möten med patienter (Monks et al., 2013). Att vara behjälpliga vid fysiska besvär var inte ett 

problem utan osäkerheten framträdde när besvären gällde substansberoendet specifikt (Monks 

et al., 2013). Kunskap var viktigt för sjuksköterskorna i Lundahl et al., (2014) för att 

sjuksköterskorna ska kunna bibehålla ett positivt förhållningssätt till patienterna. Bristande 

kunskap hade inverkan på sjuksköterskors attityder och bemötande (Monks et al., 2013). En 

sjuksköterska menade att de inte kunde förse patienter med substansberoende med samma typ 

av vård som till andra patienter då de saknade förståelse (Monks et al., 2013). I studien av 

Mclaughlin et al., (2006) medgav deltagarna att de inte hade tillräckligt med kompetens för att 

kunna vara behjälpliga i mötet med substansberoende patienter. De uttryckte även att det 

fanns en problematik att utbilda sig vidare inom området. Med ny erhållen kunskap så 

kommer alla patienter med dessa svårigheter att slussas till dem. Att kunna utföra vård och 

behandling med säkerhet och kunskap är viktigt för att kunna bevara vårdrelationen (Price & 

Wibberley, 2012). Lundahl et al., (2014) tar upp svårigheter att följa professionens riktlinjer. 

Flera sjuksköterskor ursäktade sina attityder med okunskap och menade att de skulle behöva 

träffa denna patientgrupp mer frekvent (Monks et al., 2013). Professionell vägledning för 

enskilda som grupp tycktes vara behövligt och viktigt (Lundahl et al., 2014). Deltagarna i 

Mclaughlin et al., (2006) var eniga om att anse att substansberoende patienter skulle 

uteslutande omhändertas av specialister. 

     I en kvantitativ studie av Palm (2004) med sjuksköterskor och annan vårdpersonal,   

visade resultatet på betydelsen av utbildning. Vårdpersonal med högre utbildning uttryckte att 

det fanns sociala och medicinska anledningar till sjukdomen jämfört med de som hade kortare 

utbildning som ansåg att det var självförvållat. Majoriteten av de tillfrågade ansåg att 
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substansberoende är en social och inte en hälso- och sjukvårdsrelaterad fråga. Nästan 30 

procent av deltagarna ansåg att det inte var en sjukdom. Peckover och Chidlaw (2007) belyser 

hur distriktssjuksköterskor tar upp en bristande kunskap kring dessa patienter vilket resulterar 

i diskriminering på deras arbetsplatser. Sjuksköterskorna yttrar hur de känner sig otillräckliga 

och är medvetna om “riskerna” kring denna grupp men inte hur man på bästa sätt ska bemöta 

dem. De hänvisar till psykiatrin vid frågor från patienterna då de själva inte vet hur de ska 

besvara eller bemöta dem.  

Vikten av goda kommunkationsfärdigheter 

I intervjuerna av Price och Wibberley, (2012) var kommunikationsfärdigheter det mest 

frekventa ämnet för att kunna upprätthålla en god vårdrelation med patienterna. Peckover & 

Chidlaw (2007) beskriver hur distriktssjuksköterskor i sin studie har ändrat sitt språk när det 

pratas om personer med substansberoende. De pratar om “risker” vid besök hos patienterna 

och inte om “behov” som det görs hos personer med andra sjukdomar. Sjuksköterskorna talar 

om sig själva som “sårbara” vid dessa möten och patienterna som riskfyllda. Perspektivet 

vänds från patienten till sig själv, där tankesättet inte handlar om patientperspektiv längre, vad 

substansberoendet gör för skada med själva patienten, utan vilken risk som finns för vårdaren 

vid ett möte. Detta synsätt och sätt att kommunicera kan påverka kvaliteten på vården samt 

patientsäkerheten (Peckover & Chidlaw, 2007). De möten som sker handlar mest om “att ta 

sig in och ut” och den interpersonella relationen blir lidande som ett resultat av att det finns 

ett “stigma” kring denna patientgrupp som skapar en oro och en säkerhetsrisk.  

     I en annan studie beskriver sjuksköterskors dilemma som handlade om att en naiv attityd 

kunde missbrukas av patienterna då de kunde vara manipulativa (Johansson & Wiklund-

Gustin, 2016). Att vara vaksamma handlade inte om negativa åsikter menade 

sjuksköterskorna, utan ett arbetssätt som behövdes för att hantera olika situationer. En 

distriktssjuksköterska i Peckover och Chidlaw (2007) menade att kommunikationen blev 

lidande i mötet med patienter med substansberoende i jämförelse med andra patientgrupper då 

deras arbetsuppgifter blev mer medicintekniskt orienterade, eftersom de upplevde både risker 

och sårbarhet i vårdmötet med patienter med substansberoende.  
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Upplevelsen av rädsla och oro 

Huvudtemat grenade ut i två upplevelser i mötet med substansberoende patienter. Temat 

innehåller två subteman: Upplevelsen av rädsla var en känsla sjuksköterskorna kände kring 

sin egen säkerhet. Upplevelsen av oro var en känsla som som sjuksköterskorna upplevde 

kring patienternas välmående och framtid. 

Upplevelsen av rädsla 

Lundahl et al., (2014) beskriver i sin artikel hur sjuksköterskor ofta hamnar i känslor av rädsla 

och apati när de måste hantera en patient som är under avtändning. Att patienten kan uppvisa 

tecken på potentiell aggressivitet och oberäknelighet under denna fas gör det svårt att förutspå 

patientens beteendemönster. I artikeln så beskrivs betydelsen av att bemöta en aggressiv 

patient med ett lugn och en närvaro och använda dialogen som ett verktyg för att komma 

närmare. Monks et al., (2013) tar också upp hur sjuksköterskor uppfattar de substansberoende 

som oberäkneliga och våldsamma. Detta resulterar i en rädsla och oro hos personalen som 

inte vet hur de ska hantera situationer när abstinensen och ångesten är som värst hos 

patienten. I den kvantitativa studien av Rao et al., (2009) ansåg 75 procent att drogberoende 

personer var farliga för andra människor. Howard & Holmshaw (2010) bekräftar detta 

avståndstagande hos sjuksköterskor att man medvetet distanserar sig vid interaktioner. Det tas 

upp hur mer än hälften av de som medverkade i studien ansåg att det hade varit ökad 

aggressivitet och våldsamheter från personer som använder olagliga substanser. I Peckover 

och Chidlaw (2007) klassade distriktssjuksköterskorna substansberoende patienter som 

riskfyllda då de ansågs vara aggressiva, vilket åtgärdades genom dubbelbemanning vid 

patientbesök.  

Upplevelsen av oro 

I studien av Van Boekel, Brouwers, Weeghel och Garretsen (2015) beskrivs känslor hos 

sjuksköterskor att uppfatta substansberoende individer som aggressiva med en tendens till att 

skapa oro på arbetsplatsen. Sjuksköterskorna i Mclaughlin et al., (2006) beskrev att de ofta 

upplevde förtvivlan för att deras yttersta ansträngningar inte räckte till och att de inte fick 

något gehör hos patienterna. I Lundahl et al., (2014) uppmärksammas sjuksköterskor som 
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visar känslor av oro inför framtiden för sina patienter. I och med att denna sjukdom kan te sig 

problematiskt, finns det orosmoment inför hur patienterna ska klara sig på egen hand när den 

somatiska behandlingen är över.  

Attityder 

Huvudtemat Attityder innehåller tre subteman: Förförståelsens betydelse, aktuella attityder 

hos sjuksköterskor, konsekvenser av attityder utifrån ett holistiskt perspektiv. 

Förförståelsens betydelse 

I en studie ansåg de tillfrågade att det var “antagligen inte möjligt” för en substansberoende 

att hitta en plats att bo på (49,5 procent), att behålla ett arbete (52 procent) och ha en relation 

(41.4 procent) (Van Boekel et al., 2015). Palm (2004) visar på att majoriteten av 

sjuksköterskorna som tillfrågades i studien ansåg att alkohol- och drogberoende personer var 

själva ansvariga för att ha blivit beroende samt ansvariga för att lösa sin situation. Det var ett 

fåtal som ansåg att individen själv inte var ansvarig för sjukdomen. I studien hänvisas detta 

attitydmönster till ett moraliskt synsätt, som syftar på att individens beteende är omoraliskt 

samt att hen besitter en svag eller till och med dålig karaktär. Palm (2004) såg ett tydligt 

svarsmönster i sina frågor och teoretiserade att det fanns ett konsensus inom den svenska 

hälso- och sjukvården kring hur detta ska bemötas. I en studie av Van Boekel et al., (2015) 

besvarades påståenden som till exempel, “En person med ett beroende är själv ansvarig för 

det” där 30 procent av sjuksköterskorna ansåg att det stämde. Påståendet att “Beroende är en 

sjukdom” ansåg 80 procent stämde, vilket innebär att 20 procent anser att det inte är en 

sjukdom.  

Aktuella attityder hos sjuksköterskor  

Majoriteten av sjuksköterskorna i en studie av Monks et al., (2013) bekräftade att de 

personligen hyste negativa attityder gentemot substansberoende personer. Van Boekel et al., 

(2015) visar i sin kvantitativa undersökning de olika statistiska graferna som redovisar en 

tydlig inriktning kring hur substansberoende personer uppfattas vara eller bete sig. Attityder 
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visar på att 40-45 procent av de tillfrågade sjuksköterskorna anser att de inte är pålitliga. Även 

I Monks et al., (2013) studie beskrev sjuksköterskorna att substansberoende patienter var 

opålitliga, oärliga och inte gick att lita på.  

     I en annan studie av Rao et al., (2009) visade resultatet att 58 procent av de tillfrågade var 

registrerade sjuksköterskor ansåg 60 procent av alla som medverkade i studien att 

substansberoende var själva ansvariga för sitt tillstånd. Studien visade också att de som 

medverkade inte heller dolde sina negativa åsikter. I studien av Johansson och Wiklund 

Gustin (2015) togs däremot ett mer holistiskt, pedagogiskt och behandlande synsätt upp. 

Sjuksköterskorna hade patientens egen förbättring i fokus, där självhjälp och egenansvar 

tränades.   

     I Howard och Holmshaw (2010) gjordes en jämförelse mellan två grupper och deras 

negativa attityder. Det som skilde grupperna var att den ena gruppen delgav att de fått 

utbildning i substansberoende. Resultatet visade att de som inte hade blivit utbildade hade 

mer negativa attityder gentemot substansberoende patienter. I Mclaughlin et al., (2006) 

visades attityder som syftade på att substansberoende var listiga och manipulativa. Det var 

främst negativa uttalanden från sjukvårdspersonalen med undantag av en sjuksköterska som 

uttryckte att hennes negativa inställning hade förändrats allt eftersom hon fått mer erfarenhet 

av att arbeta med dem. Att ha en hoppfull inställning till substansberoende patienter var 

viktigt för att inte mista motivationen för att hjälpa patienterna (Lundahl et al., 2014). Egna 

attityder som ödmjukhet och flexibilitet var bidragande för att vid möte med oförutsägbara 

och utåtagerande patienter bibehålla ett lugn och inte känna sig hotad eller skrämd (Lundahl 

et al., 2014. I Rao et al., (2009) så fanns en mer tolererande och positiv attityd gentemot 

substansberoende personer som var i en rehabiliteringsfas än de som fortfarande var aktiva 

brukare. I Howard och Holmshaws (2010) studie så var sjuksköterskorna medvetna om att det 

förekom negativa och dömande attityder vid mötet med substansberoende patienter och 

menade att det skulle behövas någon form av utbildning i just attityder för att kunna hantera 

och bemöta patienterna på ett korrekt sätt.  

Konsekvenser av attityderna utifrån ett holistiskt perspektiv  

Johansson och Wiklund Gustin (2016) beskriver hur attityder hos vissa sjuksköterskor har 

landat i en cynisk syn på de sjuka. Att de är manipulativa och “behöver kontrollera andra för 
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att överleva” och att man därför bör vara aktsam när patienterna är för trevliga och 

samarbetsvilliga. Lundahl et al., (2014) tar upp hur attityderna påverkar patientsäkerheten och 

bemötandet då vikten av att vara ärlig är det som påverkar om det blir ett bra möte eller inte. I 

Peckover och Chidlaws (2007) studie påvisade de deltagande sjuksköterskorna god klinisk 

kunskap men bristande kunskap i det etiska och holistiska perspektivet.  

     Monks et al., (2013) lyfter hur attityder kan påverka ifall man väljer att interagera med en 

patient eller inte, vilket skapar en dissonans och en friktion mellan ens egna värderingar i 

mötet med ens etiskt yrkesmässiga koder. Van Boekel et al., (2015) drar en tydlig koppling 

mellan ett större avståndstagande hos sjuksköterskorna som ansåg att de som var beroende var 

personligt ansvariga för sin situation. Det tvärprofessionella arbetet kunde vara en bidragande 

faktor till hur attityder påverkade vården (Howard & Holmshaw, 2010). De menade att om 

gruppen hade en god inställning och använde sina kunskaper rätt kunde detta påverka den 

enskilda sjuksköterskan i bemötandet med patienten, men om det fanns underliggande 

negativa attityder och ingen vilja att hjälpa påverkade detta även den enskilda sjuksköterskan 

(Howard & Holmshaw, 2010).  

     I Richmond och Fosters (2003) kvantitativa studie som utforskade olika beteendemönster 

och synsätt, kunde de inte se en korrelation mellan utbildning och stereotypiska perspektiv. 

Vad de kunde presentera var ett samband mellan utbildning och synen på ifall det gick att 

behandla sjukdomen eller inte. Vad Richmond och Foster (2003) bekräftade var att 

sjuksköterskors negativa attityder var mer tydlig än hos andra grupper som arbetar eller möter 

personer med substansberoende. Resultaten visade ingen skillnad beroende på kön eller 

erfarenhet inom vården.  

     Peckover och Chidlaw (2007) beskriver ett exempel på diskriminering av 

substansberoende individer från vårdpersonal. Exemplet är när en person med vaskulär skada 

behöver vård, och bemöts av fördomar och diskriminering då sjuksköterskorna anser att detta 

är självförvållat som ett resultat av hens substansberoende. Ett bemötande som genomsyrar 

hela vården av patienten och vårdrelationen. Fördomarna i relation till ett ökat 

säkerhetsmedvetande gör att patienterna inte får den emotionella, fysiska och sociala vård 

som de behöver.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturöversikten genomfördes utifrån sökningar i databaserna PubMed, CINAHL 

Complete, Academic Search Complete och SveMed+. Dessa valdes ut utifrån premisserna att 

de hade ett brett utbud av litteratur inom vårdvetenskap, omvårdnad och medicin. Vid en 

första anblick uppfattade författarna att det var ett utforskat område, men som senare visade 

sig vara en samling utifrån spridda perspektiv från vårdare och patienter. En stor del av 

sökträffarna gav artiklar som berörde vårdpersonal och läkare och inte specifikt 

sjuksköterskor. De artiklar som användes i studien hade ett flertal blandade deltagare från 

vården men samtliga resultat presenterades specifikt för varje yrkeskategori. 

Sjuksköterskornas resultat är således de som kommer att presenteras i denna litteraturöversikt 

och i bilaga 2. Sökningar var avgränsade till Europa med inriktning på skandinaviska artiklar 

för att bibehålla en så hög relevans som möjligt för litteraturöversiktens syfte. På så sätt ville 

författarna stärka överförbarheten i resultatet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklarnas 

ursprung kunde hittas i England, Nordirland, Nederländerna, Sverige och Norge. En 

avgränsning gjordes till artiklar publicerade från år 2002 för att lyfta fram så nytt material 

som möjligt, vilket är av betydelse då vetenskapen är en process som inte står stilla i tiden 

(Östlundh, 2017).    

     Kvalitativa studier valdes för att kunna få en förståelse kring sjuksköterskornas 

upplevelser, kvalitativ design är enligt Henricson och Billhult (2017) det mest lämpliga för att 

undersöka just upplevelser. Kvantitativa studier valdes för att kunna analysera upplevelser och 

tankar och som kan ge statistisk användbar information om synsätt och attityder hos 

sjuksköterskor. Kvantitativa studier var relevanta för att få en statistisk överblick då de berör 

ett flertal människor (Billhult, 2017). Det hade varit till studiens fördel att begränsas till 

kvalitativa artiklar då de kvantitativa artiklarna gav ett mer överskådligt resultat av 

upplevelser och deltagarna inte kunde argumentera för sina svar. Dessa artiklar gav trots det 

ett användbart resultat för litteraturöversiktens syfte. Sökord som bland annat stigma, 

attitudes of nurses, substance abuse, gav utfall av perspektiv från både patient och vårdare. 

Vilket diskuterades mellan författarna som kom fram till att artiklarna sedan skulle komma att 

utgöra resultatdelen respektive resultatdiskussion. Sökorden gav samma forskningsunderlag i 
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de olika databaserna vilket visar att de valda sökorden kunde bemöta studiens syfte. Det går 

även att tolka som att författarna eventuellt har varit för snäva i sitt sökande och blivit 

begränsade till ett mindre område inom forskningslitteraturen. Många artiklar som berör detta 

område är belagda med en avgift, vilket har förhindrat oss att ta del av den forskningen. Vi 

har inte fått ekonomiskt bistånd från högskolan för detta. Sex av artiklarna hade en kvalitativ 

design (Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Monks et al., 2012; Peckover & Chidlaw, 2007; 

Lundahl et al., 2014; Price & Wibberly, 2011; Mclaughlin et al., 2006). Författarna i studierna 

har använt sig av bland annat grundad teori med semistrukturerade intervjuer, djupintervjuer, 

fokusgrupper samt gruppdialoger som metod. Med ett kritiskt förhållningssätt har valet av 

dessa metoder granskats utifrån validitet och reliabilitet då till exempel fokusgrupper kan ge 

ett missriktat resultat då repeterbarhet eventuellt inte går att uppnå (Malterud, 2014). Studien 

av Price och Wibberly (2012) visade ett resultat som lutade mer åt strategier i praktiskt 

utförande av moment än resultat kring sjuksköterskans upplevelse. Det fanns liknande 

begränsningar med Peckover och Chidlaw (2006) då enbart en specifik grupp 

distriktssjuksköterskor blir intervjuade och att huvudfokus inte var på substansberoende 

personer, utan diskrimineringsfrågor överlag. Trots detta ansåg författarna att båda artiklarna 

var relevanta för litteraturöversikten då sjuksköterskornas perspektiv var väl beskrivna. 

     Litteratursökningen upplevdes stundvis svår men med gott samarbete kunde författarna ta 

sig vidare i processen. Författarna har utfört allt arbete tillsammans vilket har bidragit till en 

obehindrad dialog. Arbetet har fördelats jämt mellan författarna. Författarna diskuterade och 

stöttade varandra under hela studieprocessen. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka sjuksköterskors erfarenhet och 

upplevelse av substansberoende patienter inom vården. Utifrån det samlade resultatet har 

författarna valt att lyfta fram tre huvudområden för vidare diskussion. 

Sjuksköterskans ansvar att skapa en god vårdrelation 

Resultatet vårdrelation visade brister i kommunikationen mellan sjuksköterskor och patienter 

utifrån temana: Betydelsen av kommunikation, Konsekvenser av attityderna utifrån ett 

holistiskt perspektiv. Då Sjuksköterskor utförde olika vårdmoment utifrån ett mer 
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uppgiftsorienterat arbetssätt minskade kommunikationen med patienterna. Den 

uppgiftsorienterade vården kan tolkas som ett försvar i en obekväm situation för 

sjuksköterskor. Det kan ses som ett sätt att utföra arbetet på ett effektivt sätt och undvika 

vidare interaktion med patienten på grund av okunskap, attityder och rädslor. En tolkning kan 

vara att det i dessa fall inte finns något utrymme för en vårdrelation och i så fall blir det inte 

en god vårdrelation. Det bekräftar Lilja och Hellzén (2014) som menar att vårdrelationen är 

det som kommer att lägga en grund för kvaliteten av den givna vården. Något som bekräftas 

av de patienter som intervjuades i studien av Stengel (2013), de uttryckte att de inte kunde 

vara öppna och ärliga om sin situation av rädsla för konsekvenserna, då sjuksköterskorna inte 

kunde eller ville förstå deras situation. Patienter i Pauly, McCall, Browne, Parker och 

Mollison (2015) studie beskriver hur vårdrelationen var icke existerande när sjuksköterskorna 

hade vetskapen om deras tidigare eller pågående substansberoende. En mer ärlig, vänlig och 

tillmötesgående sjuksköterska kunde göra det möjligt för de substansberoende patienterna att 

öppna upp sig (Neil, Sheard & Tompkins, 2017). Vidare beskrev patienterna att det upplevdes 

som lättare att söka vård hos de sjuksköterskor som var flexibla och kunde stanna för en 

pratstund. Vilket bekräftar litteraturöversiktens bakgrund och Snellmans (2014) infallsvinkel 

på respektens betydelse i vårdvetenskapen och hur den ger förutsättningar för en god 

vårdrelation. Då sjuksköterskan ska visa acceptans, villighet att lyssna och förståelse.  

     Enligt Peplau är insamling av data kring patienten i form av observation och dialog en del 

av det professionella vårdandet (Werner O´Toole & Rouslin Welt, 1994). För att patienten ska 

kunna bygga ett förtroende för sjuksköterskan och kunna öppna sig krävs det att 

sjuksköterskan har tagit både sig själv och patienten genom både orienteringsfasen och den 

rådgivande fasen (Peplau, 1991). 

Kunskapens inverkan på sjuksköterskans attityder 

Temat Kunskap och utbildning tillsammans med subtemat “Aktuella attityder hos 

sjuksköterskor” visade att det kritiska förhållningssättet blev lidande när aktuell kunskap inte 

eftersöktes. Det går att tolka att vikten av utbildning inom området är av stor betydelse för 

denna patientgrupps möjligheter till god och säker vård. Det går att diskutera om bristen på 

utbildning är det som resulterar i synsättet att sjuksköterskor väljer att ta egna perspektiv i 

beaktande istället för ett medicinvetenskapligt perspektiv. Synen på om det är självförvållat 
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eller om det är en sjukdom skulle alltså kunna kopplas samman med bristande kunskap och 

utbildning inom ämnesområdet. Som i litteraturöversiktens bakgrund tas upp av Norbergh et 

al., (2006) så är ens etiska ställningstaganden grunden för hur attityder byggs upp, då dessa 

attityder enligt Ivarsson (2015) skapar distraktioner i patientmötet och påverkar därmed 

patientsäkerheten. Det negativa förhållningssättet och attityderna som uttrycks kan diskuteras 

bero på brist på kunskap vilket i så fall kan leda till försämrade möjligheter för att bli frisk 

(Nordfjaern, Rundmo & Hole, 2010). Möjligheter som i resultatdelen ger tydliga indikationer 

på hur detta är relaterat till bemötande och patientsäkerhet. Kunskapen är inte heller något 

som bara ägs av sjuksköterskorna, patienter i en studie av Pauly et al., (2015) delgav att de 

inte blev lyssnade på trots att det handlade om deras egna kroppar och hälsa. 

     Utifrån Peplau (1991) där identifikationsfasen är av betydelse för att patienten ska våga 

vara sig själv så visar studierna på hur attityder, stigma och bemötande påverkar denna fas. 

 Peplau (1991) tar upp att det finns skyldigheter att hitta egen kunskap när den upplevs 

bristfällig, något som det kritiska förhållningssättet inom yrket också bekräftar (Nilsson 

Kajermo, Johansson & Wallin, 2014). 

     I Harlings (2017) studie gjordes en jämförelse mellan olika yrkeskategorier som kommer i 

kontakt med substansberoende personer. Ställningstaganden som deltagarna fick bekräfta eller 

inte var till exempel “Personer som brukar illegala droger bör få hårdare fängelsestraff” och 

“behandling av personer som brukar illegala droger är slöseri på resurser”. 

Sjuksköterskorna i studien var de som allra mest höll med om dessa ställningstaganden. 

     En av de viktigaste egenskaperna i ett professionellt vårdande är att vårdandet ska vara 

grundat i teori och att det ska finnas en själv kritisk insikt (Werner O´Toole & Rouslin Welt, 

1994). Ett samspel mellan patient och sjuksköterska är att eftersträva där sjuksköterskan 

istället för att inta en styrande position inkluderar patienten och förser hen med information 

och alternativ (Werner O´Toole & Rouslin Welt, 1994).  

Samhällsklimatets ansvar och konsekvenser 

Temat kommer att diskuteras utifrån resultatets teman Attityder och Vikten av goda 

kommunikationsfärdigheter samt Konsekvenser av attityder utifrån ett holistiskt perspektiv.  

     Författarna tolkar litteraturstudiens resultat utifrån att det är attityder och samhällets 

strukturella perspektiv som kan påverka sjuksköterskan och vårdrelationen. Att denna 
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patientgrupp inte blir inkluderade i hälso- och sjukvården indikerar på det. Resultatet visar på 

att attityderna som existerar gör att sjuka personer inte söker den hjälp som de behöver. Det 

går att diskutera om bemötandet inom vården, att inte få hjälp med att finna bostad, fattigdom 

och social utsatthet är samhälleliga faktorer som inte ligger hos individen själv, utan är 

strukturella förhållanden som försvårar för dessa människor att få den hjälp som de behöver. 

Författarna uppfattar det som inkonsekvent när Socialtjänsten är huvudansvarig för denna 

patientgrupp och inte hälso- och sjukvården. Det finns ett behov av hjälp från Socialtjänsten, 

men att de har huvudansvaret kan ge ett intryck av att personer med substansberoende är ett 

socialt problem och inte en patofysiologisk sjukdom. Detta kan skapa ett missvisande intryck 

av denna komplicerade sjukdom och dess behandlingsåtgärder.  

     Grönbladh och Håkansson (2015) tar upp i litteraturöversiktens bakgrund den negativa 

svenska synen på metadonbehandling under 70-talet som nu har blivit aktuell igen. Att det i 

kombination med exempel som att första sprututbytesprogrammet i Stockholm lanserades 

2013 (Kåberg, 2015) kan vara samhällsfaktorer som visar hur den sjuke får bättre hjälp i 

Danmark, som studien av Johansson, Kajer och Stothard (2015) tar upp i litteraturöversiktens 

bakgrund. Samhällsperspektivet kan alltså vara en bidragande faktor till hur attityder hos 

sjuksköterskor förankras. Resultatet visar på hur synsätt och bemötande av denna 

patientgrupp skiljer sig från vart studierna har sin geografiska utgångspunkt. I studien utförd i 

Nederländerna påvisades att en högre andel sjuksköterskor ansåg att substansberoende var en 

sjukdom, i jämförelse med den svenska studien där majoriteten ansåg att det inte var en 

sjukdom. Det går att tolka att det finns synsätt som också är förankrade i kulturella värden. 

Stier (2009) skriver hur konstellationer av människor i ett samhälle är vad som styr själva 

värderingarna och hur attityderna förankras. Attityder som resultatet visar gör att sjuka 

personer inte söker den hjälp som de behöver.  

 Studien av Lloyd (2013) visade att ett samhällets perspektiv påverkade denna patientgrupp 

och deras möjligheter att få en god vård. Enligt Whitaker, Ryan och Cox (2011) förankras och 

befästs attityder även i språket som exempel beskriver sjuksköterskor ett urinprov som testas 

positivt för narkotika som orent, vilket kan tolkas skapa stigmatiserande förutsättningar för 

patienten. Det är attityder som inte ska existera utifrån de skyldigheter som sjuksköterskans 

legitimation innebär. Men det är attityder som kan tolkas som ett resultat av hur 

samhällsperspektivet ser ut och bristande utbildning inom området. Burke et al., (2015) drar 
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paralleller mellan politiska åtgärder och hur attityder byggs upp i Ryssland i relation till 

substansberoende. Författarna tolkar utifrån resultatet att om samhället inte har tydliga 

riktlinjer för hur man ska hjälpa de sjuka, så kommer samhället i sig inte behandla det som en 

sjukdom. Stengel et al., (2014) beskriver hur substansberoende gravida kvinnor och mammor 

inte söker vård på grund av rädsla för att förlora vårdnaden över sitt barn, vilket i sig blir 

farligt för både den som är gravid och barnet. 

     I en annan studie av Neale et al., (2008) beskriver lyfter hur substansberoende patienter 

inte söker hjälp eller vågar yttra sin problematik då det finns en risk att socialtjänsten kan bli 

indragen och tvångsomhänderta deras barn. Det går att tolkas som att samhällets perspektiv 

och hur juridiken ser ut präglar synen på sjukdomen. Att det är strukturella faktorer som 

marginaliserar denna grupp. Neale et al., (2008) beskriver hur social utfrysning är det som 

tillsammans med psykisk ohälsa, fattigdom, svårigheter att hitta bostad och begränsad tillgång 

till hjälp bygger upp en struktur som gör det väldigt svårt för denna grupp att integreras in i 

samhället. Författarna tolkar resultatet utifrån att det är attityder och samhällets strukturella 

perspektiv som kan påverka sjuksköterskan och vårdrelationen. Vilket indikerar på att denna 

patientgrupp inte blir inkluderade i hälso- och sjukvården. Det går att diskutera om 

bemötandet inom vården, inte få hjälp med att finna bostad, fattigdom och social utsatthet är 

samhälleliga faktorer som inte ligger hos individen själv, utan är strukturella förhållanden som 

försvårar för dessa människor att få den hjälp som de behöver. I Nordirland underlättar det att 

vara kriminellt belastad som substansberoende då detta gör det lättare att få bostad samt 

professionell hjälp (Neale et al., 2008).  

     Omvårdnad är en terapeutisk och undervisande process som ska vara det som är 

vägledande för sjuksköterskan i att förstå och möta patienter oavsett i vilken hälso- eller 

livssituation denne befinner sig (Rooke, 1997). Detta som grund för att kunna upprätthålla det 

professionella vårdandet (Werner O´Toole & Rouslin Welt, 1994). 

Kliniska implikationer  

Denna litteraturöversikt kan användas för att upplysa sjuksköterskor om hur attityder påverkar 

bemötandet av substansberoende patienter. Resultatet påvisade att kunskap var en avgörande 

faktor för hur attityder kunde påverka bemötandet av substansberoende patienter. 

Sjuksköterskorna upplevde okunskap kring ämnet och även en viss reservation inför mötet av 
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patientgruppen. Författarna vill därför lyfta ämnet utbildning som en väg för sjuksköterskor 

att vinna kunskap som ger trygghet i bemötandet av substansberoende patienter. 

Kunskapsbristen omfattade både det medicinska och det vårdvetenskapliga synsättet. 

Författarna ser nytta av att förse sjuksköterskor med utbildande föreläsningar. Resultatet 

visade olika nyanser av sjuksköterskors egna förförståelser och attityder, som även var 

förknippat till studiernas geografiska ursprung. Författarna ser trots de påvisade skillnaderna 

mellan studierna ett behov av reflekterande samtal inom arbetsgrupperna både för att ventilera 

och bli uppmärksammade på dessa attityder. Icke befintliga eller fungerande riktlinjer och 

stöd var även något sjuksköterskorna delgav att de saknade på sina arbetsplatser. Författarna 

ser här ett behov av en större insats från verksamheten för att stötta sjuksköterskor med 

teamarbete och skyddsnät men även genom att förbättra arbetsmiljön med diskussion kring 

etiska värderingar som berör både människovärde och kritiskt förhållningssätt. Detta för att 

sjuksköterskans insatser ska kunna upprätthålla de krav som legitimationen ställer. Som 

sjuksköterska kommer en med stor sannolikhet att möta denna patientgrupp. Därför anser 

författarna att resultatet i denna litteraturöversikt är av hög relevans.  

Förslag till fortsatt forskning  

Författarna upptäckte under litteratursökningen att ämnesområdet var tämligen outforskat och 

att det finns ett behov av att forska vidare inom ämnet. För att den vetenskapliga forskningen 

ska fortgå är det en förutsättning att ämnen blir utforskade för att på så sätt stärka 

kunskapsunderlaget. Författarna framför utifrån litteratursökningen ett behov av kvalitativ 

forskning som belyser sjuksköterskors attityder och förhållningssätt för personer med 

substansberoende och kvalitativ forskning gällande riktlinjer och praktiska genomföranden av 

olika moment i vårdmötet med patienter med substansberoende. Behovet av fortsatt forskning 

berör inte bara substansberoende utan attityder och bemötande gentemot andra stigmatiserade 

grupper som till exempel HIV- positiva patienter och romer då detta är av hög relevans för 

hela yrket och dess legitimation.  

Slutsats  

Sjuksköterskor har en legitimation som innebär ett flertal skyldigheter. Skyldigheter som inte 

i alla sammanhang följs på grund av diverse anledningar. Behovet av kunskap är centralt i 
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denna uppsats, vårdpersonal med högre utbildning visar på ett större självförtroende med ett 

bättre bemötande av denna patientgrupp. Detta synsätt på substansberoende patienter bottnar 

hos många sjuksköterskor i en attityd där man anser att det är självförvållat, trots att den 

medicinska kunskapen och ens utbildning säger något annat. I resultatet lyfts 

kommunikationens inverkan på vårdrelationen och hur personliga värderingar och attityder 

kan ses som en produkt av samhällets förhållanden. De normer som finns i samhället, hur 

behandlingen är planerad och tillgänglig kan påverka och vara en grogrund för attityder. Detta 

i kombination med bristande kunskap och utbildning verkar resultera i en rädsla och oro i 

mötet med denna patientgrupp. Synsättet förstärker en stigmatisering av patienter med 

substansberoende och försvårar vårdandet, ett synsätt som hotar patientsäkerheten. 

     Som Peplau (1991) anser så handlar det professionella vårdandet om att vara medveten om 

sig själv i vårdandet och hur det påverkar vårdrelationen. Vilket innebär att vara medveten om 

sina brister men samtidigt med ett kritiskt förhållningssätt alltid agera rationellt. 

En rationalitet som bör vara förankrad i sjuksköterskans legitimation och inte i personliga 

åsikter. Författarna anser att Peplaus teori är något som sjuksköterskan kan använda sig när 

hen behöver vägledning. Exempelvis då en irriterad situation uppstår vid ett patientmöte. 
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problems 
and illicit 
substance 
use. 

2010, 
UK, 
Journal 
of 
psychiatri
c and 
Mental 
Health 
Nursing. 

Att identifiera 
samt studera 
attityder och 
erfarenheter i 
vårdandet av 
substansberoe
nde patienter 
samt patienter 
med psykisk 
ohälsa ur ett 
tvärprofession
ellt 
perspektiv. 

Metod: Mixad metod.  
Urval: Sjuksköterskor, 
barnmorskor och 
blandad vårdpersonal.  
Datainsamling: 
Triangulering av 
kvantitativ och 
kvalitativ data.  
Analys: Varians analys 
och innehållsanalys. 

Studien kunde belysa 
deltagarnas behov av mer 
träning och utbildning inom 
området. Behovet av mer stöd, 
kunskaper inom 
drogmedvetenhet, lagliga 
perspektiv och terapeutiska 
tekniker lyftes upp. I den 
kvantitativa delen av studien 
var 49 procent av urvalet 
sjuksköterskor. 
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Johans
son, 
Wiklun
d 
Gustin

The 
multifacete
d vigilance 
- nurses’ 
experiences 
of caring 
encounters 
with 
patients 
suffering 
from 
substance 
use 
disorder. 

2016, 
Sverige, 
Scandina
vian 
journal of 
caring 
sciences. 

Att beskriva 
sjukskötersko
r som arbetar 
inom 
psykiatrisk 
vård upplever 
vårdmötet 
med patienter 
med 
substansberoe
nde. 

Metod: Kvalitativ 
innehållsanalys.  
Deltagare: Sex 
sjuksköterskor från 
åldrarna 24 - 63 år, med 
erfarenhet av 
psykiatrisk vård.  
Datainsamling: 90 min 
långa reflekterande 
dialoger i gruppform. 
Vid fyra tillfällen med 
tre månaders 
mellanrum. 

Studien mynnade ut i 2 
huvudteman och 12 subteman. 
Forskarna fann att alla teman 
hade ett gemensamt tema som 
var mångfacetterad vaksamhet. 
Sjuksköterskorna ansåg att 
vaksamhet var ett bra 
tillvägagångssätt för att kunna 
upprätthålla en god relation 
med patienter. Istället för hårda 
restriktioner vara mer stöd 
något mer önskvärt. Det var 
viktigt för dem att kunna 
tillgodose både patienternas 
fysiska och psykiska behov. 
Sjuksköterskorna ansåg även 
att det var viktigt att vara 
vaksamma i relationerna med 
patienter då de kunde vara 
manipulativa. 

Lundah
l, 
Olovss
o, 
Rönngr
en och 
Norber
gh

Nurse´s 
perspective
s on care 
provided 
for patients 
with 
gamma - 
hydroxybut
yric acid 
and gamma 
- 
bytyrolacto
ne abuse

2014, 
UK, 
Journal 
Of 
Psychiatr
ic and 
Mental 
Helath 
Nursing. 

Att beskriva 
sjukskötersko
rs åsikter och 
upplevelser 
vid vård av 
patienter med 
substansberoe
nde av 
gammahydrox
ismörsyra och 
gammabutyro
lakton.

Metod: Kvalitativ 
innehållsanalys.   
Deltagare: Hälso- och 
sjukvårdspersonal med 
erfarenheter av att 
arbetat med patienter 
med substansberoende.  
Datainsamlingt: 
Fokusgrupper, 
ljuginspelade och 
transkriberade 
gruppdiskussioner. 

Sjuksköterskorna uttryckte oro 
för att inte kunna tillgodose 
patienternas medicinska behov. 
Det uttryckte även oro för 
patienternas hälsa och framtid 
efter vårdtiden. Kunskap var ett 
ämne som kom fram i studien, 
de menade att det var i behov 
av mer utbildning och 
vägledning för att kunna 
bemöta och hantera olika 
situationer i vårdmötet. Även 
vårdrelationen var beroende av 
kunskap och attityder. 

Mclaug
hlin, 
Mcken
na, 
Leslie, 
Moore 
& 
Robins
son

Illicit drug 
users in 
Northern 
Ireland: 
perceptions 
and 
experiences 
of health 
and social 
care 
professional
s

2006, 
UK, 
Journal 
of 
Psychiatr
ic and 
Mental 
Health 
Nursing. 

Att utforska 
hälsa och 
social 
arbetares 
uppfattningar 
och 
erfarenheter 
av 
substansbruka
re. 

Metod: Kvalitativ 
innehållsanalys.  
Deltagare: femton 
sjuksköterskor från 
beroende- 
specialistenhet.  
Datainsamling: 35 - 45 
min långa 
semistrukturerade 
djupintervjuer som 
ljudinspelades och 
transskriberades. 

Sjuksköterskorna i studien 
uttryckte negativa åsikter kring 
personer med substansberoende 
problematik. De kunde även 
medge brist på kunskap och 
färdigheter i att vårda 
patientgruppen. Det fanns en 
enlighet i att substansberoende 
patienter uteslutande borde 
vårdas av specialister. 
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Monks, 
Toppin
g, 
Newell

The 
dissonant 
care 
managemen
t if illicit 
drug users 
in medical 
wards, the 
view of 
nurses and 
patients: a 
grounded 
theory 
study, 

2012, 
Storbrita
nnien, 
Journal 
of 
advanced 
nursing. 

Att studera 
sjukskötersko
rs 
tillvägagångss
ätt i 
vårdmötet 
med patienter 
med 
komplikatione
r som följd av 
substansberoe
nde och att 
belysa 
patienternas 
upplevelser 
av vården. 

Metod: Grundad teori  
Deltagare: 
Sjuksköterskor och 
specialist 
sjuksköterskor inom 
psykiatrin. Patienter 
som sökt vård i följd av 
problematik kopplat till 
substansberoende. I 
åldrarna 28 - 58 år.  
Datainsamling: 
Ljudinspelade och 
transkriberade 
semistrukturerade 
intervjuer. 

Resultat mynnade ut i en 
huvudkategori och två 
subkategorier. Huvudkategorin 
tog upp dissonansen i 
vårdrelationen mellan 
sjuksköterska och patient. Där 
växte sub-kategorin fram som 
visade att sjuksköterskorna 
ansåg att de hade för lite 
kunskap kring 
substansberoende och att detta 
kunde vara en bidragande 
faktor till dissonansen. Den 
andra sub-kategorin som 
presenterades handlade om 
misttro och avståndstagande 
från sjuksköterskorna. 

Palm The nature 
of and 
responsibili
ty for 
alcohol and 
drug 
problems: 
views 
among 
treatment 
staff 

2004, 
Sverige, 
Addiction 
research 
& 
Theory. 

Att visa hur 
personal inom 
Stockholms 
läns landsting 
ser på 
ansvarsperspe
ktiv, grunden 
för 
”problematike
n” samt olika 
synsätt-
kategorier 
som moralisk, 
medicinsk 
eller social 
hos individer 
med 
substansberoe
nde. 

Metod: Mixad metod 
Urval: All personal 
som arbetar inom 
beroendevården samt 
socialen som berör 
substansberoende. 344 
av deltagarna var 
sjukvårdspersonal och 
av dem 20 procent 
sjuksköterskor.  
Datainsamling: 
Enkätstudie.  
Analys: 
Statistiskanalys. 

Studien kunde belysa ett synsätt 
bland majoriteten inom hälso- 
och sjukvården kring 
substansberoende att detta var 
en problematik som individerna 
själva var ansvariga för att ha 
hamnat i samt ansågs de vara 
ansvariga för att lösa det. 

Peckov
er & 
Chidla
w 

Too 
frightened 
to care? 
Accounts 
by district 
nurses 
working 
with clients 
who 
missuse 
substances. 

2007, 
UK, 
Health 
and 
Social 
Care, in 
the 
Communi
ty. 

Att undersöka 
distriktssjuksk
öterskors 
förståelse och 
bemötande i 
relation till 
diskriminerin
g och frågor 
kring 
orättvisa. 

Metod: Kvalitativ 
innehållsanalys.  
Deltagare: 18 
distriktssjuksköterskor.  
Datainsamling: 
Ljudinspelade och 
transkriberade 
semistrukturerade 
djupintervjuer. 

Distriktssjuksköterskors 
upplevelser av patienter som är 
substansberoende var väldigt 
sammanvävda med 
föreställningar om fördomar 
och stigma. Synen på att det 
finns risker och fara med 
patienter som är 
substansberoende och att detta 
påverkar tiden för behandling 
av andra problemområden som 
distriktssjuksköterskan hade 
som arbetsuppgift. 
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Price 
& 
Wibber
ley 

An 
exploratory 
study 
investigatin
g the 
impact of 
the 
procedures 
used to 
manage 
patient 
substance 
abuse on 
nurse-
patient 
relationship 
in a 
medium 
secure 
forensic 
unit. 

2012, 
Storbritan
nien, 
Journal 
of 
psychiatri
c and 
Mental 
Helath 
Nursing. 

Att studera 
sjukskötersko
rs uppfattning 
av att arbeta 
på en klass 2 
rättpsykiatrisk 
anstalt och 
hur säkerhets 
åtgärder som 
används för 
att hantera 
patienters 
substansberoe
nde påverkar 
vårdrelationen
. 

Metod: Kvalitativ 
innehållsanalys.  
Deltagare: 10 
sjuksköterskor 
arbetande på en klass 2 
rättspsykiatrisk anstalt.  
Datainsamling: 
Semistrukturerade 
intervjuer. 

Situationen mellan patient och 
vårdare påverkas av hur 
påträngande olika 
tillvägagångssätt var vid de 
tillfällen åtgärder togs. Denna 
faktor samt sjuksköterskornas 
kommunikationsfärdigheter 
påverkar vilken riktning 
vårdrelationen tog. Detta visade 
slutligen på att sjuksköterskan 
behöver fortsatt utbildning 
inom substansproblematik samt 
kommunikation. 

Rao, 
Mahad
evappa
, Pillay, 
Sessay, 
Abraha
m och 
Luty 

A study of 
stigmatized 
attitudes 
towards 
people with 
mental 
health 
problems 
among 
health 
professional
. 

2009, 
Storbritan
nien, 
Journal 
Of 
Psychiatr
ic and 
Mental 
Health 
Nursing. 

Att skatta 
stigmatiserade 
attityder 
bland 
sjukvårdspers
onal mot 
patienter med 
psykisk 
ohälsa.

Metod: Kvantitativ 
design.  
Urval: 108 
sjukvårdspersonal från 
akutvårds enhet och 
psykiatrisk enhet.  
Datainsamling: 
Enkätstudie.   
Analys: Statistisk 
analys, icke-
parametrisk analys, 
Mann-Whitney U-test. 

Studien visade en signifikant 
skillnad vad gällde 
stigmatiserade attityder mot de 
båda grupperna med patienter 
som hade substansberoende än 
de som hade arbete och inget 
substansberoende. 

Richm
ond & 
Foster 

Negative 
attitudes 
towards 
towards 
people with 
co-morbid 
mental 
health and 
substance 
misuse 
problem: 
An 
investigatio
n of mental 
health 
professional
s. 

2003, 
UK, 
Journal 
of mental 
health. 

Syftet var att 
undersöka 
vårdpersonal 
som arbetar 
med psykisk 
ohälsa och 
deras attityder 
gentemot 
personer som 
är 
substansberoe
nde. 

Metod: Kvantitativ 
design.  
Urval: 103 
sjukvårdspersonal som 
arbetar med patienter 
med psykisk ohälsa. 10 
procent av deltagarna 
var sjuksköterskor.  
Datainsamling: 
Enkätstudie.  
Analys: Icke-
parametrisk analys, 
Variansanalys, Mann- 
Whitney U-test. 

De som medverkade som hade 
högre utbildning visade på ett 
mer positivt bemötande av 
personer med 
substansberoende, 
Kvalificerade socialarbetare 
hade mindre fördomar är 
utbildade sjuksköterskor. 


