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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Det finns ingen enskild orsak till att en människa hamnar i ett substansmissbruk. 

Ett missbruk medför vissa hälsorisker vilket gör att den här gruppen människor 

sannolikt kommer komma i kontakt med vården. I samhället har 

substansmissbrukare stigmatiserats vilket kan påverka sjuksköterskans 

bemötande.  

Syfte: 
Att belysa aspekter som bidrar till sjuksköterskors attityder till patienter med 

substansmissbruk och hur attityderna påverkar vården. 

Metod: Litteraturöversikten är baserad på tolv vetenskapliga studier. Studierna 

analyserades för likheter och skillnader. Dessa diskuterades och när författarna 

var överens skrevs det in i litteraturöversiktens resultat. 

Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskors tidigare erfarenheter hade en stor inverkan 

på hur sjuksköterskorna såg på patienterna och hur deras attityder gav sig 

uttryck. Sjuksköterskornas tidigare erfarenheter bidrog till en rädsla och 

osäkerhet hos många dem. Den professionella kompetensen visade sig spela in 

då kunskapen om hur ett missbruk påverkar patienterna inte var tillräcklig hos 

många sjuksköterskor vilket hindrade dem att se människan. Sjuksköterskor 

med en hög vårdvetenskaplig medvetenhet klarade av det bättre. 

Diskussion: Diskussionen har Erikssons teori om lidande och konsensusbegreppet vårdande 

som teoretisk utgångspunkt. Sjuksköterskans attityder påverkar vårdrelationen 

och negativa attityder skapar ett onödigt vårdlidande och sjukdomslidande på 

grund av att information riskerar att missats. Samhällets stigmatisering påverkar 

hur sjuksköterskan ser på missbrukaren som patient. Ett paternalistiskt 

förhållningssätt kan vara nödvändigt för att patienten ska få en framtida 

autonomi.  

Nyckelord: Sjuksköterska, substansmissbruk, attityder, vårdrelation, lidande, vårdande 



 
 

 
 

 

Abstract 
 

Background: There is no singular reason why a person ends up in substance abuse. 

Substance abuse poses health risks, which means that they will come in 

contact with health services. In the society the substance abusers are 

stigmatized which may affect the nurses’ behavior towards them. 

Aim: Highlighting the aspects that contribute to the nurse’s attitudes towards 

patients with a substance abuse problem and how the attitudes affect the 

health care. 

Method: The literature review is based on twelve scientific studies. The studies were 

analyzed to illustrate the similarities and differences. These were discussed 

and when the authors agreed it was written into the literature review's 

results. 

Results: The results showed that the nurse’s previous experiences had a big impact 

on how the nurses saw patients and how their attitudes influenced their 

expression. Previous experience contributed to fear and insecurity among 

many of the nurses. The professional competence turned out to have an 

impact because the nurse’s lack of knowledge of how an addiction affects 

prevented them to see the patient as a human being. Nurses with a high level 

of caring awareness managed this better. 

Discussion: The discussion includes Ericsson’s theory of suffering and the 

metaparadigm caring. Nurses’ attitudes affect the care relationship and that 

negative attitudes create an unnecessary suffering related to care and illness 

because there is a risk of information being overlooked. Social stigma 

affects how the nurses perceive the addict as a patient. A paternalistic 

approach may be necessary to increase the patients’ chances to have a future 

autonomy.  

Keywords: Nurse, substance abuse, attitudes, patient- nurse relationship, suffering, 

caring 
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Inledning 

På ett av stadens sjukhus har en man hamnat på en somatisk vårdavdelning. Mannen vårdas 

på grund av att han har injicerat en okänd substans i vänster underarm. Han är tidigare känd 

av personalen på avdelningen som missbrukare. Mannen placeras i ett eget rum av 

sjuksköterskan som skriver in honom på grund av att hon misstänker att mannen kommer 

ställa till med oreda och störa avdelningens andra patienter. Vidare bestämmer personalen att 

hålla extra uppsikt på medicinvagnar och läkemedelsrummet för att inte riskera att mannen 

kommer stjäla läkemedel därifrån. Personalen har dessutom en misstro mot huruvida mannen 

är smärtpåverkad eller i fall han simulerar för att få smärtlindrande läkemedel.  

Den här situationen väckte ett intresse hos oss för hur missbrukare ses på inom vården. 

Eftersom det finns en hälsorisk med substansmissbruk innebär det att patientgruppen kommer 

i kontakt med sjukvården på ett eller annat sätt. Det är inte bara psykiatriska eller speciella 

beroendeenheter som vårdar den här patientgruppen. I och med det kommer sjuksköterskor 

som inte har någon specialistutbildning möta patientgruppen i sitt dagliga arbete.  

 Vår erfarenhet från praktik och arbete på akutsjukhus har gett oss intryck av att 

vårdpersonal generellt har en negativ attityd till att vårda den här patientgruppen. I den här 

uppsatsen vill vi därför belysa aspekter som kan bidra till sjuksköterskans attityder gentemot 

patienter med substansmissbruk och hur attityderna påverkar vården.  

 

Bakgrund  

Människan bakom missbruket 

Det finns flera olika orsaker som bidrar till varför människor utvecklar ett substansmissbruk 

(Leissner, 1997). Det kan vara sociala faktorer som socialt arv, samhällsklass, psykisk ohälsa, 

psykisk instabilitet och/eller genetiska anlag. En person som växt upp i en familj där det har 

funnits missbruk eller psykisk ohälsa har en större risk att utveckla ett eget missbruk eller 

drabbas av psykisk ohälsa. Med missbrukare i sin närhet riskerar personen en mer 

normaliserad syn på bruk av olika slag och därigenom en större risk att själv drabbas av ett 

missbruk (Johnsson, 2009). Den som växer upp i instabila familjeförhållanden lever också 

med en större risk att senare hamna i ett missbruk därför att de redan lever utanför vad som är 

normalt. Egen upplevelse av psykisk ohälsa exempelvis depression eller psykisk störning som 

ADHD medför ökad risk för ett substansmissbruk. I Wilens (1998) litteraturstudie skriver han 

att personer med ADHD ibland använder substanser för att lindra sina symtom av sjukdomen. 
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Det finns tecken på att missbruk har varit vanligare bland lägre medelklass än överklass. 

Även genetiska faktorer gör att vissa personer har en större risk att drabbas av ett 

substansmissbruk (von Knorring ,1995). 

 Olika substanser ger effekter på hjärnan och påverkar dess belöningssystem vilket gör att 

det blir överstimulerat (Allgulander, 2014).  I sin tur gör det att missbruket blir mycket svårt 

att avveckla och ses därför som en kronisk sjukdom. Det innebär också att det blir väldigt 

svårt för personen att sluta och även efter flera år av uppehåll är risken för återfall 

överhängande. Allgulander (2014) skriver också om att personens bristande förmåga till 

kognitiv kontroll kan vara en orsak till att personen i fråga utvecklar ett substansmissbruk. 

Vid obehandlad ADHD märks den bristande kognitiva kontrollen tydligt.  

 Det finns uppskattningsvis 780 000 personer över 18 år i Sverige som har antingen ett 

alkoholmissbruk eller beroende enligt Socialstyrelsen (2015). Uppskattningen bygger på hur 

många som sökt vård för alkoholrelaterade skador eller sjukdomar på sjukhus i öppen och 

slutenvård.  

 Antalet narkotikamissbrukare beräknades på hur många som sökte vård självmant samt hur 

många kriminalvården klassade som grava narkotikamissbrukare. Socialstyrelsen (2015) 

uppskattar antalet narkotikamissbrukare till 55 000 personer. Dessa två grupper (missbrukare 

av alkohol och narkotika) utgjorde tillsammans Sveriges substansberoende och var 

sammanlagt cirka 835 000 människor vilket innebär mellan nio och tio procent av Sveriges 

befolkning.  

 Förenta nationerna (FN, 2012) skriver att år 2009 så vårdades 4,5 miljoner människor 

världen över för skador som kunde relateras till användandet av illegala droger. En grov 

uppskattning av vad detta har kostat sjukvården var 200-250 miljarder amerikanska dollar. 

Vilket är nästan dubbelt så mycket som Sveriges totala statsskuld (Riksgälden, 2015).  

   

Substanser, hälsorisker och attityder 

Attityder definieras som känslor, tankar och beteendebenägenhet som är knuten till olika 

värderingar i samhället eller grupper inom det (Bunkholdt, 2004). Det inverkar på hur 

människor interagerar med andra. En stor andel sjuksköterskor har haft en negativ attityd till 

missbrukare som patientgrupp. (Howard & Chang, 2000a: 2000b). Det finns dock 

sjuksköterskor som har visat på en positiv attityd mot gruppen. 

 I World Health Organizations (http://www.who.int) definition av substansberoende 

innefattas alkohol, läkemedel, kemiska och psykoaktiva substanser. Exempel på psykoaktiva 
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substanser är kokain, amfetamin, opiater och cannabis. Läkemedel och psykoaktiva 

substanser är snarlika grupper av substanser då opiater och amfetaminliknande substanser 

används som vanliga läkemedel.  

 Det finns hälsorisker förknippat med olika substanser. För en person som har konsumerat 

en stor mängd alkohol under en längre tid kommer hen sannorlikt att drabbas av tiaminbrist 

(Allgulander, 2014). En obehandlad tiaminbrist kan leda till att personen som drabbas avlider. 

Vid bruk av psykoaktiva droger finns det en risk att drabbas av hjärtinfarkt, kramper, andnöd 

och hjärtarytmi. Samtliga av dessa tillstånd kan leda till att personen dör. Ett missbruk av 

opiater kan leda till kraftig andnöd samt hjärtproblem och därför resultera i döden. Under år 

2010 beräknades det att de personer som avled till följd av narkotikamissbruk eller sjukdomar 

relaterade till det tillsammans förlorat cirka 32 000 år mot vad en optimal livslängd hade varit 

för dem (Agardh, Boman & Allebeck, 2015). Motsvarande siffra för alkoholmissbruket samt 

sjukdomar relaterade till det var cirka 84 000 förlorade år.  

 Under 1970-talet började Sverige bedriva en strängare narkotikapolitik än tidigare. 

Politikens mål var att skapa det narkotikafria samhället (Linton, 2015). Det svenska samhället 

börjar se droger som något ont, droger sågs som en epidemi som spreds över samhället (Tops, 

2009). Missbrukarna var i det här sammanhanget ”smittspridarna” i samhället som spred 

sjukdomen vidare till nya områden där det skapades så kallade ”knarkkvartar”. Det vill säga 

lägenheter som narkomaner bodde i. Polisen fick i uppdrag att gå in i dessa områden för att 

stoppa smittan. Det diskuterades förslag om att samhället skulle skicka alla missbrukare till 

öar som skulle fungera som sanatorium för att bli av med smittan. Under 1990-talet blev 

lagarna kring narkotikamissbruk hårdare då fängelsestraff infördes i straffskalan. Den nya 

hårdare straffskalan innebar att det inte lämnades något utrymme för vårdinriktade åtgärder 

(SOU 2011:66). Det är något som har präglat synen på droger hos gemene man i Sverige. Vad 

det gäller alkohol så skiljer den sig från andra substanser då den är laglig. Att missbruka 

alkohol har varit stigmatiserat av samhället (Thurang, 2012; Schomerus, 2011). Personer som 

är alkoholmissbrukare har haft en lägre social rang i samhället än den som inte missbrukar. En 

alkoholist har setts som en viljesvag person som har försatt sig själv i den situationen och att 

deras elände därför är deras eget fel. Det finns också en bild av alkoholmissbrukare har varit 

ett misslyckande för samhället (Thurang, 2012). 
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Missbruk och beroende  

Ett missbruk är en användning av någon form av substans som har blivit vanemässigt 

(Ottosson & Ottosson, 2007). Användandet ger skador hos personen som kan vara psykiska, 

somatiska eller sociala. Missbruket i denna form leder till energiläckage som kan ge problem 

för personen att sköta sitt vardagliga liv som till exempel arbete och umgänge med 

närstående.  

 Beroende är när användandet av substansen inte är under kontroll för personen (Ottosson 

& Ottosson, 2007). Brukandet av någon eller flera substanser ska ha en negativ inverkan på 

personen ifråga för att det ska klassas som ett substansberoende (http://www.who.int). 

Substansen prioriteras framför andra saker i livet och perioderna där personen inte brukar blir 

färre (Ottosson & Ottosson, 2007). En person som har ett psykiskt beroende kan när den 

brukar en substans känna känslan av eufori. Substansen kan också reducera känslor så som 

ångest eller smärta.  Missbruket blir svårt att göra sig av med för patienten och även efter flera 

år av uppehåll är risken för återfall ständigt närvarande (Allgulander, 2014). Vid missbruk 

och beroende har nervcellernas långtidsminne påverkats på ett sådant sätt att de alltid kommer 

vara förändrade och ett sug kommer därmed hela tiden kunna trigga ett återfall. 

 Under svårare livssituationer blir begäret av substansen större (Ottosson & Ottosson, 

2007), eftersom toleransen vid fysiologiskt beroende för substansen blir högre. Det märks på 

en minskad effekt av alkoholen, narkotikan eller läkemedlet. I vissa fall kan abstinens uppstå. 

Ett merbegär av substansen uppstår om personen övergår från ett psykiskt beroende till ett 

fysiologiskt beroende.  

 Litteraturen skiljer ofta inte på begreppen missbruk och beroende och det kan vara svårt för 

en sjuksköterska att skilja på om patienten har ett substansberoende eller missbruk i en normal 

vårdsituation. I det här arbetet kommer därför begreppet missbruk användas även i betydelsen 

”beroende”. 

  

Omvårdnad av människor med substansmissbruk  

Patienters autonomi har en stark ställning inom svensk sjukvård (Sandman & Kjellström, 

2013). Torbjörn Tännsjö definierar en autonom person som ”att hon är en person som väljer 

att göra (därför att hon väljer att göra det) och som väljer att göra som hon gör därför att hon 

vill det” (Tännsjö, 1998 s. 108-109). Ett av få vårdområden där tvångsvård är tillåtet i Sverige 

är inom missbruksvården (Sandman & Kjellström, 2013).  Delar av patientgruppen det vill 

säga de i det svåraste tillståndet av sjukdomen bedöms inte vara kapabla att bestämma över 

http://www.who.int/
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sig själva. Därför har en inskränkning i dessa patienters autonomi gjorts. Det betyder dock 

inte att sjuksköterskan eller någon annan i vårdpersonalen helt ska förbise missbrukarnas 

åsikter om sin vård (Sarvimäki & Stenbock- Hult, 2008). 

 Vård ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans 

värdighet och en god kontakt mellan patient och vårdpersonal ska främjas enligt Hälso-och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) 

 Relationen mellan sjuksköterskan och patienten ansågs vara en viktig del av vårdandet 

enligt Andersson, Frank, Willman, Sandman och Hansebo (2015). Vårdrelationen mellan 

sjuksköterskan och patienten har visat sig vara en signifikant del för hur patientens 

totalupplevelse av vården blir. Alla vårdrelationerna har dock inte gett en positiv inverkan på 

vårdandet för vare sig för sjuksköterskan eller patienten (Snellman, 2014). 

Substansmissbrukare beskrev att de har upplevt sig bli stigmatiserade av sjuksköterskor vilket 

kan resultera i att de inte blir lyssnade på, ignorerade och att de blir bortprioriterade (Sleeper 

& Bochein, 2013).  

 Sjuksköterskor med en hög social kompetens har haft lättare att få en god vårdrelation med 

sina patienter (Kieft, de Brouwer, Frankcke & Delnoij, 2014). Professionalism och erfarenhet 

i yrket har gjort så att sjuksköterskorna kunde skapa en trygghet för patienten vilket skapade 

en bra relation mellan dem. Sjuksköterskan har funktionen som en länk mellan patienten och 

de olika vårdprofessionerna där en bra kommunikation hade en central betydelse. En god 

vårdrelation visade sig ha varit underlättande för en konstruktiv kommunikation mellan 

patienten och sjuksköterskan. 

 Ett av det vanligaste klagomålen hos patienter och deras anhöriga var att de har blivit illa 

behandlade i mötet med sjuksköterskan under sin vårdtid (Andersson et al., 2015). Deltagarna 

i studien beskrev situationer där de upplevde att sjuksköterskan uppvisade bristande empati 

och kränkte patientens värdighet. Patienterna och deras anhöriga kände att de inte blev tagna 

på allvar eller att sjuksköterskan ignorerade dem. Det upplevelser som patienterna och de 

anhöriga varit med om beskrevs med ord som ”obehagligt” och uppbringade starka känslor 

hos dem. En situation som många anhöriga till patienterna kände igen sig i var att de inte fick 

vara delaktiga i vården eftersom sjuksköterskorna inte lyssnade till deras synpunkter. Det 

gjorde att de anhöriga kände sig ensamma och utanför.  

 Patienterna i Anderssons et al. (2015) studie beskrev att de kunde uppleva en känsla av 

ensamhet i situationer där de inte fick information alls, inte fick tillräcklig information eller 

att de fick en felaktig information. Dessa situationer kunde leda till en bristande tilltro till 

sjuksköterskan och hens kompetens. I Eldh, Ekman och Ehnfors (2006) studie beskrev 
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deltagarna att de fick information de inte förstod av sjuksköterskan eller annan vårdpersonal 

och därför inte kunde vara delaktiga i sin vård. Majoriteten av patienterna i studien kände 

även att de inte fick tillfälle att berätta vilka de var som personer. Det hade lett till att 

patienterna känt att vården inte anpassades efter deras behov utan att det var de som skulle 

anpassa sig efter vårdorganisationens strukturer. Kieft et al. (2014) skriver att en flexibel 

sjuksköterska som tog sig tid för patienten underlättade för en vård som utgår från patientens 

behov.  

 Andersson et al. (2015) menade att en bristande tilltro från patienten till sjuksköterskan och 

en dålig kommunikation gjorde att patientsäkerheten riskerades och vårdskador kunde 

uppkomma då viktig information inte når mottagaren vare sig det är patienten eller 

sjuksköterskan. En dålig vårdrelation ledde också till en dålig vårdupplevelse för patienten 

och dennes anhöriga. 

 

Problemformulering 

Det tycks inte finnas någon enskild anledning till att en person blir substansmissbrukare. 

Psykiska, sociala och fysiologiska faktorer har visat sig kunna utlösa missbruket. I dagsläget 

utgör substansmissbrukarna mellan nio till tio procent av den svenska befolkningen, det finns 

hälsorisker förknippade med substansmissbruk vilket gör att den här patientgruppen kommer i 

kontakt med vården.  

  Sverige har en sträng narkotikapolitik vilket har påverkat och fortfarande påverkar synen 

på droger och missbrukare hos gemene man. Alkoholmissbruk har setts som ett misslyckande 

av samhället och missbrukare ansågs som de har försatt sig i sin situation själva. Dessa 

patienter upplever att de inte har blivit lyssnade på och att de inte har fått vara delaktiga i sin 

vård. 

 Autonomi har en stark ställning i den svenska vården. Inom missbruksvården förkommer 

dock tvång som en vårdform vilket innebär att patienter som blir utsatta för denna vårdform 

får sin autonomi inskränkt.  

 Patienters och anhörigas upplevelse av vården påverkas starkt av hur de har blivit bemötta 

av sjuksköterskan. Bristande kommunikation har lett till en obehaglig känsla hos patienter och 

anhöriga. En bra kommunikation har visat sig vara av central betydelse för en fungerande 

vårdrelation. En dålig vårdrelation kan riskera patientsäkerheten och leda till vårdskador. Den 

kan också göra att patientens värdighet kränks och påverka sjuksköterskans arbetsmiljö på ett 

negativt sett. 



 
 7 (30) 

 

 

Syfte 

Litteraturstudiens syfte var att belysa aspekter som bidrar till sjuksköterskornas attityder till 

patienter med substansmissbruk och hur attityderna påverkar vården. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Vårdandet är de handlingar som vårdaren vidtar på patientens initiativ eller i samarbete med 

denne för att uppnå de mål som förväntas av den vårdande processen (Bergbom, 2012). Det 

primära syftet är att stötta och bekräfta patienten. Den vårdande processen består av de 

vårdhandlingar som genomförs. De vårdhandlingar som sjuksköterskan väljer att utföra kan 

resultera i en lindring av patientens lidande. Syftet med vårdandet är att skapa ett uthärdligt 

lidande (Eriksson, 1994) 

 

Vård och sjukdomslidandet enligt Katie Eriksson 

Lidandet ses som en naturlig del av det mänskliga livet (Eriksson, 1994). Varje människa är 

unik och lidandet ska inte jämföras eller appliceras på någon annan. Det kan även finnas ett 

onödigt lidande i människors liv. Ett onödigt lidande kan uppkomma i vården när patienters 

värdighet kränks. Alla former av kränkningar av patienters värdighet leder till ett lidande. 

Patienten kan även uppleva lidande när hen känner att sjuksköterskan nonchalerar och inte ser 

henne eller honom. Det finns även en risk att patienter utsätts för ett onödigt lidande när de 

hamnar i en beroendeställning till sjuksköterskan. Det råder en hierarkisk ordning där 

sjuksköterskan står högre än patienten. Sjuksköterskan kan beröva patientens frihet och tvinga 

patienten göra saker hen inte vill. Det kan tillexempel vara att patienten har 

vätskerestrektioner men vill dricka mer än vad sjuksköterskan tillåter och därför förvägras 

det. 

 En sjuksköterska kan ha svårt att sätta sig in i patientens situation och förstå hens val i livet 

(Eriksson, 1994). Sjuksköterskan kan ha en negativ attityd till patientens val. Det kan göra att 

patienten känner skam och förnedring vilket leder till vårdlidande. Respekterar inte 

sjuksköterskan patientens lidande kan det leda till att sjuksköterskan hittar bortförklaringar till 

det vilket leder till hen får än mer lidande. Patienten kanske inte heller får gehör för sina 

frågor och tankar. 
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 Vårdlindandet uppkommer när en vårdrelation inte fungerar (Eriksson, 1994). Risken 

uppstår ifall att en sjuksköterskas fördomar mot en patientgrupp drabbar den enskilda 

patienten. Det kan till och med vara så att vård och vårdande uteblir på grund av 

sjuksköterskan moraliserar över patientgruppens sätt att leva. 

 Patienten kan uppleva smärta vid sjukdomslidande. Smärta och lidande är dock inte samma 

sak. Smärta är en bidragande faktor till lidande och därför bör smärta försöka lidarns i så stor 

utsträckning som möjligt för att minska sjukdomslidandet. Ett sjukdomslidande behöver inte 

bara vara smärta det kan även vara en känsla av skam eller upplevelse av förnedring. De kan 

känna en skam och förnedring på grund av behandlingar, sjukdomsutveckling eller att deras 

sjukdom kan vara så stigmatiserad att det leder till patienten lider (Eriksson, 1994). 

 Oavsett om sjuksköterskan har sympati för patientens lidande eller om hen känner bitterhet 

över det så ska hen fortfarande försöka minska patientens lidande (Eriksson, 1994). 

Sjuksköterskan bör sträva efter att eliminera allt onödigt vårdlidande genom att skapa en bra 

vårdmiljö där patienten känner sig älskad, respekterad och välkommen. Det är viktigt att visa 

för patienten att man som sjuksköterska finns där, visa omtanke om patienten, låta patienten 

samtala om sina problem och vara delaktig i vården. En sjuksköterska bör även uppmuntra, 

trösta och stödja patienten i hens behandling för att minska lidandet. Eriksson (1994) menar 

att det är svårt att särskilja vårdlidandet från sjukdomslidandet därför att båda dessa kan 

skapas genom skam eller förnedring. Det finns en andlig och själslig dimension i båda 

formerna av lidande. 

 

Metod 

Den här studien är en allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2012), vilket betyder att studien 

är baserad på systematisk val av texter inom ett avgränsat område. Studierna kvalitetsgranskas 

och analyseras vilket leder fram till ett resultat.  

 

Datainsamling 

Informationssökningen om det aktuella ämnet är gjord enligt Östlundh (2012). Det innebär att 

först få en översikt över vad som finns skrivet inom området och därefter skapa ett sökområde 

som är överblickbart. Efter det genomfördes den egentliga datasökningen där sökträffarna 

gicks igenom systematiskt.  

 Författarna gjorde en rubriköverblick av sökträffarna, läste abstrakt på relevanta rubriker 

för att få en tydligare förståelse av innehållet i dem. Vid få sökträffar lästes samtliga abstrakt. 
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De artiklar som gjorde en antydan på att kunna svara till syftet öppnades på internet och lästes 

i sin helhet. Artiklarna som inte kunde läsas på internet beställdes och lästes i pappersform. 

Därefter bedömdes det om artiklarna var relevanta för syftet. Datainsamling pågick mellan 

den 23 september 2015 och den 27 oktober 2015. 

 Artiklarna togs fram genom sökningar i databaserna CINAHL complete, Pub Med och Swe 

Med+ (Se bilaga 1). Sökorden som användes i de olika databaserna är  Nursing, nurses, 

substance, ”substance abuse”, dependence, patients, caring, attitudes, knowledge, 

”substance use”, disorder, attitudes, ”illicit drug”, hospital, drug, alcohol, patients, client, 

towards, addicts, problem, working och missbruksbeteende. Olika kombinationer av sökorden 

gav sökträffar som i sin tur resulterade till studiens resultatartiklar (se bilaga 2).  

 Svenska MeSH användes som ett översättningsverktyg av sökorden från svenska till 

engelska för en korrekt översättning 

 Resultatet baserades på tolv studier. Sex studier var kvantitativa och sex som var 

kvalitativa. Samtliga studier hade publicerats i vetenskapliga tidskrifter. 

 

Urval 

Vid de sökningar som gjordes i CINAHL Complete och Swe Med+ användes filtret peer 

reviwed. I Pub Med behövdes ej ett peer reviwed-filter användas då allt i databasen var 

vetenskapligt granskat. Artiklar som inte var på svenska eller engelska valdes bort då 

författarna inte besitter tillräckliga kunskaper i språk utöver dessa (Friberg, 2012). 

 Vid sökningarna har även årtalsbegränsning gjorts så att sökresultatet endast omfattade 

artiklar publicerade mellan åren 2000-2015. Det gjordes för att författarna upplevde att det 

skulle kunna finnas en risk att resultatet i äldre artiklar skulle kunna vara påverkade av hur 

samhället såg på missbruk vid den tidpunkten. Kunskapen om substansmissbruk har 

förändrats. Därför valdes aktuell forskning för att föråldrade artiklar inte ska ha en påverkan 

på resultatet. Den äldsta artikeln som har använts är från år 2005. 

 

Dataanalys  

De artiklar med ett resultat som stämmer med litteraturöversiktens syfte skrevs ut i 

pappersformat (Friberg, 2012). Artiklarna skrevs ut för att kunna göra understrykningar och 

anteckningar i dem. De utskriva artiklarna lästes i sin helhet av författarna enskilt. Båda 

författarna gjorde anteckningar och strök under de delarna i texten som de ansåg relevant. 

Sedan läste författarna artikeln tillsammans och nya understrykningar och anteckningar 
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gjordes i texten. Författarna gick igenom de delar av resultatet som var understrukna eller där 

det fanns anteckningar. För att information skulle användas var båda författarna tvungna att 

vara överens. Därför fördes en diskussion om varje artikels resultat. Den information som 

båda författarna tyckte kunde användas till syftet fördes in i ett dokument. Vid läsningen 

framkom återkommande likheter i texten. Dessa likheter fick utgöra preliminära teman. Efter 

det läste författarna artikeln ytterligare en gång för att minska risken att fakta som ej 

framkommit vid den första granskningen inte hade försummats.  

 

Forskningsetiska överväganden 

Författarna har valt att bara använda artiklar som har varit granskade av en etisk kommitté 

alternativt beskrivit sina etiska överväganden (Kristensson, 2014). Författarna har försökt ha 

ett objektivt förhållningssätt till resultatet och varit kritiska i granskningen av det. Artiklarna 

som använts är inte skrivna på författarnas modersmål och därför föreligger det en risk för 

felaktig översättning. Denna risk hanterades genom att använda lexikon. De artiklar som är 

skrivna på språk författarna inte behärskar valdes bort.  

 

Resultat 

Tre teman presenteras i resultatet. Dessa teman är: Tidigare mötens inverkan på attityderna, 

Den professionella kompetensens inverkan på attityderna och Sjuksköterskans engagemang 

och empati. 

 

Tidigare mötens inverkan på attityderna 

Missbrukare beskrevs i flera studier som en patientgrupp som sjuksköterskor helst inte vill 

arbeta med (Monks, Topping & Newell, 2012; Neville & Roan, 2014; Lovi & Barr, 2009; 

Orega & Ventura, 2013). Gruppen sågs på som att de är mycket skickliga i att manipulera 

vilket gör sjuksköterskorna obekväma i vårdsituationer (Monks et al., 2012; Neville & Roan, 

2014). Risken för att bli manipulerad gjorde att det råder en misstro mot patienterna hos 

sjuksköterskorna. Att som sjuksköterska möta substansmissbrukare i sitt kliniska arbete gav 

ett inflytande på hens attityd vare sig den är positiv eller negativ (Chang & Yang, 2013). I 

flera studier uttryckte sjuksköterskor att det blir utmanande för dem att arbeta med den här 

patientgruppen (Chu & Galang, 2013; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014; Ortega & 

Ventura, 2013; Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 2015). 
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 Flera av studierna beskrev en känsla av rädsla bland sjuksköterskorna inför patientgruppen 

då de kände att deras säkerhet hotades (Monks et al., 2012; Natan, Beyil & Neta, 2009; 

Neville & Roan, 2014; Ortega och Ventura 2013). Sjuksköterskorna har upplevt att patienter 

med missbruksproblematik uppträtt aggressivt eller varit oberäkneliga på andra sätt. Därför 

förväntade sjuksköterskorna sig att patienterna ska uppträda likadant vid varje kontakt de har 

med dem. Sjuksköterskorna beskrev även rädsla inför sjukdomstillstånd som kunde relateras 

till missbruk (Monks et al., 2012). Det kunde till exempel vara tillstånd som abstinens eller 

delirium därför att det är tillstånd där patienten kan bli aggressiv eller oberäknelig.  

 Att patienterna kunde uppträda aggressivt gör att sjuksköterskorna valde att spendera så 

lite tid som möjligt hos dem (Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014). De beskrev att 

anledningen var att de vill reducera antalet tillfällen för konflikt mellan dem själva och 

patienten. I konfliktsituationer kände sig sjuksköterskan maktlös inför om situationen skulle 

urarta på avdelningen. Sjuksköterskorna kände inte att de har resurser att hantera en händelse 

som går överstyr. Risken för att känna sig manipulerad, utnyttjad och verbalt utsatt var också 

faktorer som gjorde att sjuksköterskan kände sig mentalt trött vilket bidrog till en negativ 

attityd mot substansmissbrukare.  

 Sjuksköterskorna i Neville och Roans (2014) studie beskrev att de kände en frustration 

över att samma patienter ofta återkom i liknade tillstånd. De menade att det blev mycket 

tidskrävande och får känslan av att patienterna inte blev bättre trots vård. Sjuksköterskorna 

beskrev sig som psykiskt utmattade och kände sig orkeslösa inför uppgiften att ge 

patientgruppen omvårdnad i jämförelse med andra patientgrupper (Monks et al., 2012). Det 

menade sjuksköterskorna berodde på att de känner att de måste vara på helspänn runt dessa 

patienter då den rådande uppfattningen var att patienterna var oberäkneliga. Sjuksköterskorna 

menade även att hela avdelningens arbetsmiljö påverkades av att en missbrukare vårdades på 

avdelningen.  

 Misstänksamhet kunde vara ömsesidig. Patientens misstänksamhet mot sjuksköterskan 

kunde bero på en tidigare negativ upplevelse från sjukvården (Monks et al., 2012; 

Thorkildsen et al. 2015). Om patienten inte fick något förtroende till sjuksköterskan fanns det 

en risk att sjuksköterskans attityd till patienten kunde påverkas på ett negativt sätt 

(Thorkildsen et al. 2015), därför att sjuksköterskan upplevde att dem inte fick något tillbaka 

från patienten.  

 Misstänksamheten gjorde även att vissa sjuksköterskor uppfattar att de gav en sämre vård 

till patientgruppen till följd av de fördomar som de bar på (Natan et al., 2009). 

Substansmissbrukande patienterna riskerade att få skulden om något har förstörts eller 
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försvunnit på avdelningarna där de har behandlats på grund av att de fördomar och 

förutfattade meningar som finns om gruppen (Lovi & Barr, 2009).  

 

Den professionella kompetensens inverkan på attityderna 

Det visade sig i flera av studierna att sjuksköterskorna inte tycker att de har tillräckligt hög 

kompetens för att ta hand om patientgruppen på ett adekvat sätt (Geirsson, Bendtsen & Spak, 

2005; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014; Ortega och Venturas 2013). Monks et al. 

(2012) beskrev att sjuksköterskorna i studien upplevde sig ha svårt att se personen bakom 

missbruket. Därför hade sjuksköterskorna problem att bemöta den här patientgruppen på ett 

professionellt sätt.  

 Kombinationen av erfarenhet, utbildning och ett stort stöd av kolleger gav en mer positiv 

attityd i vårdandet av substansmissbrukare (Ford, Bammer & Becker, 2008; Ford, Bammer & 

Becker, 2009; Soares, de Vargas & Formigoni, 2013). Den här kombinationen underlättade 

för sjuksköterskan att vara professionell i kontakten med substansmissbrukare.  

 Det fanns en länk mellan en dålig kunskap om hur substansmissbrukare agerade i vissa 

situationer och de fördomar som fanns hos sjuksköterskorna som ledde till negativa attityder 

rörande substansmissbrukare som patientgrupp (Monks et al., 2012; Natan et al., 2009; Lovi 

& Barr, 2009). Misstänksamheten mot patientens ärlighet gjorde sjuksköterskan tveksam till 

att administrera analgetiska preparat (Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskans okunskap och 

fördomarna som ledde till misstänksamhet riskerar att patienterna får en felaktig behandling 

vid tillexempel smärtlindring. (Lovi & Barr, 2009). Okunskapen i den medicinska delen av 

substansmissbruket gjorde sjuksköterskorna osäkra i hur det påverkar personen rent 

patofysiologiskt vilket ledde till att sköterskorna känner en otrygghet i sin professionella roll 

(Monks et al., 2012). De sjuksköterskor som inte kände att de hade en tillräcklig kompetens 

tyckte sig behöva en uppbackning av kollegor med specialistkompetens för att kunna bedöma 

patienternas medicinska tillstånd samt för att ge en adekvat omvårdnad (Chu & Galang, 2013; 

Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). 

 En bristande utbildning om substansmissbruk och vården av substansmissbrukare kunde ha 

en negativ inverkan på sjuksköterskans attityd gentemot patientgruppen (Chang & Yang, 

2013; Monks et al., 2012; Frod et al., 2008; Lovi & Barr, 2009). De sjuksköterskorna som 

deltagit i Ortega och Venturas (2013) studie beskrev att kände sig ensamma, stressade och 

ångestfyllda då de inte hade fått någon utbildning i att ta hand om substanspåverkade 

personer. Sjuksköterskor som vårdat substansmissbrukare på en verksamhetsförlagd 
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utbildning under sin grundutbildning visade sig ha en bättre attityd en vad de 

sjuksköterskorna med endast teoretiska studier om missbruk hade (Chang & Yang, 2013; 

Lovi & Barr, 2009). Att endast ha den teoretiska utbildningen visade sig inte ha lika hög grad 

av inverkan på sjuksköterskornas attityder. Enbart utbildning på arbetsplatsen gav en mycket 

liten inverkan på sjuksköterskans attityder (Ford et al., 2008). Geirson et al. (2005) menade 

dock på att även en mindre vidareutbildning anpassad till vårdandet av patientgruppen tycktes 

ge en effekt som gjorde att sjuksköterskan känner sig bättre lämpad att ge vård till gruppen. 

De kände också en större självkänsla i sjuksköterskerollen inför vårdandet av den här 

patientgruppen än sina kollegor som inte fått någon vidareutbildning. Ford et al. (2008) 

menade att stöd från kollegor i verksamheten krävdes för att utbildningen ska ha en påverkan 

sjuksköterskornas attityder. Även sjuksköterskor med mindre erfarenhet av att vårda 

patientgruppen hade en stor nytta av få stöd från erfarna kollegor kombinerat med utbildning 

om substansmissbrukare. Det visade sig att de hade en nästan lika positiv attityd som dem 

med mer erfarenhet. En sjuksköterska med lång erfarenhet i vårdandet av patientgruppen men 

utan tillräcklig stöd av kompetenta kollegor visade på en mer negativ attityd (Ford, et al. 

2009). De sjuksköterskor som hade en lång erfarenhet kände ett behov av kollegor att 

reflektera med för att kunna hantera sina egna känslor som kunde uppstå i vårdandet av 

patientgruppen (Thorkildsen et al., 2015). 

 Det framkom i flera studier att mer erfarenhet av att ha vårdat patientgruppen, kontinuerlig 

utbildning på arbetsplatsen och kontakt med substansmissbrukare utanför vården ger generellt 

en mer positiv attityd till dem (Chang & Yang, 2013; Monks et al., 2012; Frod et al., 2008; 

Lovi & Barr, 2009). 

 De kände att det var svårt att vårda missbrukare då sjuksköterskorna lätt känner att de blev 

utlämnade i organisationens brist på stöd (Ortega & Ventura, 2013). I avsaknad av kollegor 

med specialistkunskaper i beroendevård eller erfarenhet av att ha vårdat substansmissbrukare 

vände sig sjuksköterskorna till varandra för råd och information om hur de skulle bemöta 

patienten (Ortega & Ventura, 2013). De kunde dock visa sig att den hjälpen inte var tillräcklig 

i fall att kollegerna inte heller besatt en högre kompetens på området (Ortega & Ventura, 

2013; Ford et al., 2009). Dock framkom det att ett problem var att sjuksköterskor av oklar 

anledning inte tog kontakt beroendeenheter för att få råd och stöd i de fall det behövdes (Lovi 

& Barrs 2009). På grund av detta fanns det en risk för felaktig medicinsk behandling och att 

fel omvårdnadsåtgärder vidtas. 
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Sjuksköterskans engagemang och empati 

De sjuksköterskor som medvetet gav en bättre omvårdnad var också de som överlag hade en 

bättre attityd till substansmissbrukare (Natan et al., 2009). En annan faktor som påverkade 

attityden ligger i hur sjuksköterskan var som person (Thorkildsen et al., 2015). 

Sjuksköterskorna i studien beskrev en inre drivkraft att hjälpa människor som led. De 

underströk med emfas nödvändigheten av att få kontakt med den unika person som patienten 

var och visa att man vill ta del av personens lidande. Samtidigt sa de att de inte förväntade sig 

att få något tillbaka. Relationen kunde bli ett givande från sjuksköterskans sida. 

Sjuksköterskan som besatt förmåga att se personen bakom missbruket och lyckades möta 

henne eller honom gav en bättre omvårdnad som var harmonisk för både sjuksköterskan och 

patienten (Thorkildsen et al., 2015; Monks et al., 2012). 

 Vissa sjuksköterskor uttryckte empati och medkänsla för patientgruppen (Chu & Galang, 

2013; Neville & Roan, 2014). I Neville och Roans studie förmedlade även en del 

sjuksköterskor empati med missbrukarens familj och närstående. Detta kunde bli en börda i 

fall att kunskapen eller resurserna att hantera närstående inte fanns hos sjuksköterskan eller 

organisationen (Ortega & Ventura, 2013). Om sjuksköterskan klarade av att förstå patienten 

som person och den situation de närstående befann sig i hade sjuksköterskan en större 

möjlighet till att skapa en god vård. 

 Sjuksköterskorna i Ortega och Venturas (2013) studie visade ett större engagemang till 

yngre substansmissbrukare då de kände en större oro för dem än de äldre patienterna. De 

kände dock också en större förvirring till varför patienterna hade blivit missbrukare. 

Sjuksköterskorna såg däremot ett framtidshopp för dem ifall de fick en god vård. 

 

Diskussion 

Litteraturstudiens diskussion har delats in i två delar. Metoddiskussion och resultatdiskussion. 

Resultatet diskuteras med Katie Erikssons teori om vårdlidande och konsensusbegreppet 

vårdande som teoretisk utgångspunkt.  

 

Metoddiskussion 

Flera olika databaser valdes för att inte missa någon artikel som kanske bara fanns på en viss 

databas. Många artiklar fanns på fler än en databas. Två artiklar fanns bara på Pub Med och 
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Swe Med+ (se bilaga 1). Databasen Psych info söktes i under datainsamlingen men inga 

artiklar hittades som var användbara för litteraturstudien.  

 Till att börja med var målet att hitta artiklar från studier gjorda i Sverige eller omgivande 

länder. Men eftersom få studier var gjorda i Sverige eller Skandinavien utökades det 

geografiska området successivt för att tillslut ta bort samtliga geografiska begränsningar. Vid 

översikt av insamlade data framkom det att resultatet av de studier som gjorts hade stora 

likheter med varandra trots den geografiskt stora spännvidden. Sverige är också ett 

mångkulturellt land vilket innebär att människor från olika kulturer kommer i kontakt med 

vården både som anställda och patienter. Resultatet bedöms därför vara relevant för 

allmänsjuksköterskor i Sverige.  

 Begreppet attitude på engelska användes i många av de artiklar som studeras vilket ledde 

till att det ordet valdes som formulering i syftet. Betydelsen av ordet var hur en person känner 

inför något eller någon (http://dictionary.cambridge.org/). Den svenska översättningen blir 

attityd vilket enligt den svenska akademiens ordlista betyder inställning till något eller någon 

(http://www.svenskaakademien.se/). Alternativa ord som diskuterades innan valet föll på 

attityder var bemötande eller att möta. Dessa två ord är dock mer svåröversatta till engelska 

vilket skulle försvåra datainsamlingen. Under insamlingen av data använde sig författarna av 

en relativt stor mängd sökord. Begreppet substance innefattade fler olika substanser (som 

förklaras i bakgrunden). Därför användes flera sökord för att inte gå miste om relevanta 

artiklar. Det engelska ordet drug/s får flera betydelser på svenska, både läkemedel och droger. 

Kombinationer med andra ord som ”Illicit drugs” vilket betyder illegala droger på svenska 

användes för att komma runt det problemet.    

 Under sökningarna användes inte trunkering på sökorden. Det kan ha lett till att artiklar 

som kunde har varit relevanta för resultatet missats. För att kompensera detta användes 

samma sökord flera gånger fast med olika ändelser. Det gjorde datainsamlingen mindre 

effektiv och mer tid krävdes därför. För översättning av sökorden från svenska till engelska 

användes översättningsverktyget svenska MeSH för att få en så bra översättning som möjligt.  

 I sökningarna framkom artiklar som var skrivna på spanska, portugisiska och mandarin. 

Dessa artiklar valdes bort på grund av att författarna inte behärskade språken. Genom att välja 

bort sådana artiklar minskades risken feltolkning av artiklarnas resultat och därmed hela 

litteraturstudiens resultat. Det finns dock en risk att relevant data har förbigåtts på grund av 

denna åtgärd.  

 För att undvika att allt för ålderstigna artiklar skulle vara med så användes 

årsbegränsningar vid databassökningarna. Den sattes från år 2000-2015. Den äldsta artikeln 

http://dictionary.cambridge.org/


 
 16 (30) 

 

som finns med i resultatet är Geirsson et al. (2005) senare forskning ger en mer rättvis bild av 

hur attityderna hos sjuksköterskorna ser ut i dagsläget. Attityderna till patientgruppen hade 

förvisso inte förändrats nämnvärt (Howard & Chung, 2000a; 2000b). En ungefär likadan 

inställning råder till missbrukande patienter vilka beskrivs som aggressiva och opålitliga. Den 

senare forskningen visar dock på en mer nyanserad bild av patientgruppen vilket motiverar 

tidsbegränsningen. I Carrolls (1996) studie framkommer däremot att det finns en positivare 

attityd bland yngre och medelålders sjuksköterskor än hos de äldre sjuksköterskorna. Det kan 

tyda på att de sjuksköterskor som deltog i Carrolls (1996) studie som hade längre erfarenhet 

hade fått mindre utbildning i vårdvetenskap. Att sjuksköterskor med nyare utbildning hade en 

mer positiv attityd mot missbrukare kan bero på att de besitter en högre vårdvetenskaplig 

kompetens och därmed blir mindre påverkade av samhällets syn på substansmissbrukare. Den 

stora förändringen ligger i sjuksköterskeutbildningens vetenskapliga grund (Gorski, Farmer, 

Sroczynski, Close, & Wortock, 2015). 

 Det fanns återkommande teman i alla artiklar som visar sig sedan i resultatet. Under 

dataanalysen tyckte vi Erikssons (1994) omvårdnadsteori går att applicera och är relevant att 

föra en resultatdiskussion utifrån.  

 Att både använda sig av kvantitativa och kvalitativa studier som grund för resultatet kan 

ses som en styrka då det ger både en bred och ett djup i resultatet (Kristensson, 2014). De 

kvantitativa artiklarna visar på hur pass omfattande problemet är inom sjukvården. Det vill 

säga att attityderna som presenteras i den här litteraturöversikten gäller inte bara för några 

enstaka sjuksköterskor utan kan sägas vara en generell attityd. De kvalitativa studierna hjälper 

till att förstå de bakomliggande orsakerna till attityderna.  

 Författarna har suttit tillsammans under hela arbetet vilket har underlättat för diskussioner 

om textformuleringar, sökord, artiklars innehåll med mera. Rollerna fördelades så att en har 

haft huvudansvar för skrivandet för att få ett sammanhängande språk. Den andra har haft 

huvudansvar för datainsamlingen samt utformning av matriser. Uppdelningen har gjorts för 

att effektivisera arbetet. Då författarna suttit tillsammans under hela arbetet och kontinuerligt 

diskuterat innehållet kan båda stå för arbetets helhet.   

 

Resultatdiskussion 

I fråga om hur sjuksköterskans tidigare erfarenheter påverkar vården visade studierna på olika 

resultat. Neville och Roans (2014) är den enda studien menar att negativa attityder inte 

påverkar vården de levererar. Substansmissbrukare får enligt dem en lika god vård som vilken 
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annan patient som helst. Andra studier menar däremot att attityderna påverkar vården på ett 

negativt sett. I Peckover och Chidlaws (2007) studie konstaterades det att det fanns en 

stigmatisering av substansmissbruk i samhället och att samhällets syn på substansmissbrukare 

också påverkade hur sjuksköterskan ser på dem som patientgrupp. För svenska sjuksköterskor 

skulle det innebära en sträng syn på narkotikamissbrukare och de skulle ses som kriminella 

(Linton, 2015). 

 I bakgrunden presenteras Kieft et al. (2014) studie där det framkommer att för en god 

vårdrelation krävs det att sjuksköterskan tar sig tid för patienten och är flexibel för att möta 

patientens behov i den situation som hen befinner sig. Resultatet visar dock att vissa 

sjuksköterskor undviker patienten med följden att så lite tid som möjligt spenderas hos denne, 

vilket bör göra det vara svårt för sjuksköterskan att veta vad patientens behov är. Utifrån 

litteraturöversiktens teoretiska referensram skulle det innebära en risk för att sjuksköterskan 

skapar ett onödigt vårdlidande hos patienten. Det fanns en risk att sjuksköterskan inte ”lärde 

känna” sin patient på grund av att hen valde att minimera tiden med dessa patienter (Peckover 

och Chidlaw 2007). Viktig information och uppföljning av behandling försakades till följd av 

sådant agerande från sjuksköterskan. Vårdlidandet i det här fallet består i att patienten inte får 

möjlighet att verbalisera de problem som eventuellt uppstår. Det är möjligt att sjuksköterskan 

efter att ha tagit en första anamnes inte ser behov som senare uppkommer eller att patienten 

har mera information som hen vill delge.  

 Bakgrunden tar upp substansmissbrukande patienters upplevelser av att inte bli tagna på 

allvar. De känner dessutom att sjuksköterskor misstänkliggör dem vilket leder till att de 

känner sig kränkta och det skapar ett vårdlidande hos patienten. Sjuksköterskan riskerar också 

att skapa skamkänslor hos patienten i fall sjuksköterskan inte ger sig tid för henne eller 

honom (Eriksson, 1994).  

 Patienten kan känna sig som ett problem och ensamma i sitt lidande vilket gör att de sluter 

sig och kanske inte vågar öppna upp det känslor de bär på inom sig (Andersson et al., 2015). I 

fall sjuksköterskan inte tar någon hänsyn till det skapas ett ytterligare lindande utöver 

sjukdomslidandet som inte ska behövas (Eriksson, 1994). Patienten kan också ha med sig ett 

lidande från ett tidigare vårdtillfälle vilket gör att hen har en negativ inställning till situationen 

från början. Misstänksamhet finns följaktligen kvar vid nästa besök och projiceras på den 

sjuksköterska som vårdar vid det tillfället. En sådan upplevelse ger en dålig start på den nya 

vårdrelationen. Det blir sjuksköterskans sak att hantera detta för att få förtroendet från 

patienten så att hen kan ta emot den vård som hen bedöms behöva. 
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 För att kunna lindra sjukdomslidandet behöver sjuksköterskan förstå sjukdomen (Eriksson, 

1994). Sjuksköterskorna behöver ofta involvera personal med specialistkompetens för att 

bedöma patientens tillstånd. Detta bör hjälpa sjuksköterskan att förstå hur patienten påverkas 

av missbruket och därför borde sjuksköterskan enligt Eriksson (1994) ha lättare att se 

människan bakom det. På så sätt kommer sjuksköterskan kunna ge en god vård och ha en bra 

vårdrelation till patienten. (Andersson et al., 2015; Kieft et al., 2014).  

 Vår bakgrund tar upp att det ibland finns vissa inskränkningar i autonomin vid vården av 

substansmissbrukare. Missbruket av substanser är inget en person väljer. Det är inre 

påfrestning som behöver stillas. Därför kan det vara etiskt motiverat för sjuksköterskan att ha 

ett paternalistiskt förhållningssätt i början av vårdrelationen och inte låta patienten själv styra 

helt över sin vård även om det är kontroversiellt inom den somatiska vården (Sjöstrand, 

Eriksson, Juth & Helgesson, 2013). Om sjuksköterskan inte sätter gränser så kan missbruket 

eskalera och därmed spä på sjukdomslidandet. Sjuksköterskans paternalistiska 

förhållningssätt till patienten skulle då förklara varför missbrukande patienter känner att de 

inte blir lyssnade på. Sjöstrand et al. (2013) beskrev dock att den paternalistiska endast går att 

motivera inom den medicinska behandlingen. Därför måste missbrukaren få gehör för 

önskningar utanför det medicinska området. Vårdrelationen måste därför byggas utifrån 

omvårdnadsdelen annars skapas ett onödigt vårdlidande. 

 Engagemang och en stor empati hos sjuksköterskor bör ses som nödvändiga egenskaper för 

att vårdrelationen ska fungera. Bakgrunden ger stöd för att om sjuksköterskan lägger ner tid 

och kraft på att engagera missbrukande patienten och får hen delaktig kommer det göra att 

patienten känner sig betydelsefull. Det är egenskaper som krävs för att kunna se människan 

bakom missbruket och få en bättre förståelse för honom eller henne. Missbrukaren kan även 

uppleva att om sjuksköterskan tar sig tid och lyssnar på honom eller henne kommer det att 

lindra vårdlidandet (Eriksson, 1994). Den bra vårdrelationen kommer leda till en mer positiv 

attityd hos sjuksköterskan till substansmissbrukande patienter och skapa positiva erfarenheter 

av att vårda den här patientgruppen. Det gäller också från patientens håll men då till 

sjuksköterskan (Sleeper & Bochein, 2013).  

 Resultatet tyder på att det tar längre tid att skapa en bra vårdrelation till en 

substansmissbrukande patient jämfört med andra patienter. Det kan bli en stressande faktor då 

detta kommer ta tid från övriga patienter som sjuksköterskan har ansvar för vilket skulle 

kunna bidra till en negativ attityd från sjuksköterskans. Resultatet visade också att 

sjuksköterskor med erfarenhet hade en mer positiv attityd. Det kan bero på att de är bättre på 

att tillämpa sin vårdvetenskapliga kunskap i praktiken och i så fall bör de kunna upprätta en 
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bra vårdrelation till missbrukare. Utbildning och en organisation som erbjuder stöd kan 

kompensera för de brister en oerfaren sjuksköterska eventuellt har i tillämpningen av hens 

kunskaper. Det är när dessa delar finns på plats en vård kan ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

 Sjuksköterskor i Ortega och Venturas (2013) studie engagerar sig mer i yngre missbrukare 

och visar en större empati för dem. De säger sig ha ett större hopp för dessa patienter och ser 

en bättre möjlighet att hjälpa dem till en stabilare framtid. För att äldre missbrukare ska få lika 

mycket stöttning som de yngre tror vi att det är viktigt att sjuksköterskorna lyckas föra över 

denna entusiasm. Detta kan ske genom att sjuksköterskan känner och ser att de även kan 

påverka de äldre missbrukarnas framtidsutsikt att sjuksköterskorna inte ger upp hoppet bara 

för att de är äldre. En bra vårdrelation där sjuksköterskan lyckades förmedla hopp kunde leda 

till en vändpunkt i patientens tillvaro (Herrestad, Biong, McCormack, Borg, & Karlsson, 

2014). Vårdrelationen kunde i bästa fall vara det som ledde till att patienten insåg att livet har 

mer att ge och sjuksköterskan hade en viktig roll i att uppmuntra drömmen om ett bättre liv 

hos patienten. 

 

Kliniska implikationer  

För att minska risken för att negativa attityder till missbrukare uppstår på en avdelning eller 

mottagning alternativt att det redan finns där bör frågan lyftas om hur attityderna ser ut just 

där. För att göra det kan frågan tas upp på personalmöten eller i liknade forum och diskuteras. 

Beroende på hur attityderna ser ut kan utbildningar i form av till exempel problem baserat 

lärande där fall med olika situationer med missbrukande patienter tas upp och det diskuteras 

hur sjuksköterskorna kan hantera situationen. På så sätt sprids kunskapen och erfarenheterna 

på ett naturligt sett bland personalen. Vidare kan vårdenheten bjuda in specialister inom 

området att föreläsa om missbruk och omvårdnad av missbrukare.  

 För att sjuksköterskan ska klara av att ge en adekvat vård av missbrukaren bör detta tas i 

beaktning när arbetet fördelas på avdelningen. På så sätt belastas sjuksköterskan mindre och 

stressen av att hen inte ska hinna med alla patienter minskar. Detta i de fall den 

substansmissbrukande patienten kräver mer uppsikt en vad som är normalt.  
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Förslag till fortsatt forskning  

Datainsamlingen har visat att det inte finns mycket forskning från Sverige eller Skandinavien 

inom det område som författarna studerat. Geirsson et al. (2005) och Thorkildsen et al. (2015) 

var den ända skandinaviska studier som framkommit genom datainsamlingen. Därför föreslår 

författarna kvalitativa intervjustudier med sjuksköterskor på somatiska vårdavdelningar eller 

mottagningar där attityderna till missbrukande patienter är i fokus. En etnografisk studie på 

exempelvis en akutmottagning som för många substansmissbrukare blir den första 

vårdkontakten tycker författarna vore intressant för få ett mer objektivt perspektiv på 

sjuksköterskans attityd till patienter med den här problematiken. Även svenska studier som 

belyser missbrukande patienters syn på sjuksköterskors attityder vore intressant.  

 

Slutsats  

Många sjuksköterskor inom den somatiska vården känner rädsla och obehag inför att vårda 

patienter med substansmissbruk då de anses vara en aggressiv och opålitlig patientgrupp. 

Detta är en aspekt som bidrar till en negativ attityd. 

 Bristande kunskap om patientgruppen och tidigare negativa erfarenheter av att vårda dem i 

kombination med otillräckligt stöd och resurser inom vårdorganisationen påverkar 

sjuksköterskans attityd till substansmissbrukare på ett negativt sett. De negativa attityderna 

påverkar vårdrelationen vilket kan leda till en försämrad kommunikation samt att det riskerar 

att vårdskador kan uppkomma till följd av det. Engagerade sjuksköterskor med en stor empati 

och som besitter medicinsk kunskap om missbruk visar på en mer positiv attityd till att ge 

vård till dessa patienter.  
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Bilaga 1. Sökmatris  

Databas Sökord Antal 

träffar 

Begränsningar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Valda artiklar till 

resultat, se bilaga 2. 

Cinalh Complete Nursing and 

substance abuse and 

dependence and 

patients and caring 

6 träffar 

 

Peer Reviewed, 2000-2015 6 abstrakt 6 lästa artiklar Neville & Roan, 2014 

Cinalh Complete Attitudes and 

knowledge and 

nurses and substance 

use and disorder 

13 träffar Peer Reviewed, 2000-2015 8 abstrakt 3 lästa artiklar Ortega & Ventura, 2013 

Cinalh Complete Attitudes and illicit 

drug and nurses and 

hospital 

5 artiklar Peer Reviewed, 2000-2015 5 abstrakt 3 lästa artiklar Chu & Galang , 2013 

Frod et al., 2008 

Monks et al., 2012 

Cinalh Complete Drug and nurses and 

alcohol and patients 

and client 

13 artiklar Peer Reviewed, 2000-2015 7 abstrakt 3 lästa artiklar Lovi & Barr, 2009 

Cinalh Complete Attitudes and toward 

and nurses and 

patients and 

substance and client 

7 artiklar Peer Reviewed, 2000-2015 7 abstrakt  3 lästa artiklar Chang & Yang, 2012 

Cinalh Complete Nurses and illicit 

drug and alcohol and 

attitudes 

10 artiklar Peer Reviewed, 2000-2015 7 abstrakt 3 lästa artiklar Ford et al, 2009 

Cinahl Complete Attitudes and 

knowledge and 

nurses and toward 

and alcohol 

21 artiklar Peer Reviewed, 2000-2015 11 abstrakt 9 lästa artiklar Soares et al, 2013 
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Cinahl Complete Nurse and addicts 

and drugs 

12 artiklar Peer Reviewed, 2000-2015 

Engelska,  

 

10 abstrakt 4 lästa artiklar Natan et al, 2009 

Pubmed Attitudes and nurses 

and alcohol and 

problem and 

working 

14 artiklar 2000-2015 9 abstrakt  4 lästa artiklar Geirsson, 2005  

SweMed+ Missbruksbeteende 12 artiklar Peer Reviewed, 2000-2015 8 abstrakt 3 lästa artiklar Thorkildsen, 2014 

 

  



 
 

27 (30) 
 

 

Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

 

Författare 

Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Chu & Galang Hospital nurses 

attitudes toward 

patients with a 

history of illicit drug 

use  

2013 

Kanada 

Candian Nurse 

Undersöka sjuksköterskors  

attityder mot patienter med 

olaglig narkotikaanvändning 

Metod: Kvantitativ metod  

Urval: Allmänsjuksköterskor på 

medicinavdelningar på ett 

sjukhus  

Datainsamling: 

Sjuksköterskorna fick fylla i en 

enkät anonymt på internet 

Analys: Data analyserades 

igenom SAS 9.1 programvara 

Resultaten visade att sjuksköterskorna 

hade en neutral hållning 

till att arbeta med patienter med en 

historia av illegala droger. De svarande 

hade också låg motivation ta hand om 

denna patientgrupp. 

Chang & Yang Nurses attitudes 

toward clients with 

substance use 

problems 

2013 

Taiwan 

Perspectives in 

Psychiatric Care 

Syftet med studien var att 

undersöka faktorer som är 

förknippade med 

sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter med 

missbruksproblem 

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: n: 489. Sjuksköterskor 

som arbetat minst 3 månader på 

sjukhuset där studien 

genomfördes 

Datainsamling: 

Sjuksköterskorna fick fylla i en 

enkät 

Analys: Igenom 

dataanalysprogrammet SPSS 

17.0 

Ålder, total omvårdnadserfarenhet, 

arbetsenhet, personlig erfarenhet, 

utbildning i skolan, och hur fortbildningen 

påverkade sjuksköterskornas attityder i till 

substansmissbrukare. 

 

Ford, et al. The determinants of 

nurses therapeutic 

attitude to patients 

who use illicit drugs 

and implications for 

workforce 

development  

2008  

Australien, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att undersöka 

bestämningsfaktorer hos 

sjuksköterskors terapeutiska 

förhållningssätt till patienter 

som använder olagliga droger 

och undersöka hur 

sjuksköterskorna arbetar med 

dem  

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: n: 1621. Legitimerade 

sjuksköterskor på 

vårdavdelningar och 

akutmottagningar.  

Datainsamling: Fick svara på en 

enkät över internet  

Analys: Kvantitativ dataanalys 

Sjuksköterskor angav att det viktigaste för 

en bra attityd var att man hade stöttning 

från kollegor och organisationen.  
 

 

 
 

Ford et al. Improving nurses 

therapeutic attitude to 

patients who use 

illicit drugs: 

Workplace drug and 

2009 

Australien, 

International Journal of 

Nursing Practice 

Att undersöka effekterna av 

hur arbetsplatsens drog- och 

alkoholutbildning har  

påverkan på sjuksköterskors 

terapeutiskt förhållningssätt 

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: n: 803. Sjuksköterskor 

på vårdavdelningar och 

akutmottagnar 

Datainsamling: Enkät  

Studien visar att utbildning på 

arbetsplatsen saknar självständig koppling 

till terapeutiskt förhållningssätt och att en 

effekt av utbildning sker först när 

sjuksköterskor har åtminstone en måttlig 
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alcohol education is 

not enough 

till patienter som använder 

olagliga droger. 

Analys: Dataanalys igenom 

dataprogram. 

 

nivå av stöd. Vid utvecklingen av 

omvårdnaden måste fokus ligga på 

strategier som ger stöd för sjuksköterskor 

som de arbetar med denna kliniskt 

utmanande patientgrupp 

Geirsson et al. Attitudes of swedish 

general practitioners 

and nurses to 

working with 

lifestyle change, with 

special reference to 

alcohol consumption 

2005 

Sverige  

Alcohol & Alcoholism 

Att undersöka attityder hos 

svenska allmänläkare och 

sjuksköterskor till sekundär 

alkoholprevention och jämför 

den med deras attityder till 

andra viktiga livsstils 

beteenden såsom rökning, 

stress, motion och övervikt. 

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: Allmänläkare (n: 68) och 

sjuksköterskor (n: 193) från 

primärvården. 

Datainsamling: Enkät. 

Analys: En dataanalys 

genomfördes på materialet. 

Sjuksköterskor som får mer 

alkoholrelaterade utbildning hade mer 

positiva attityder än sjuksköterskor med 

lägre utbildning.  

Lovi & Barr Stigma reported by 

nurses related to 

those experiencing 

drug and alcohol 

dependency 

2009,  

Australien, 

Contemporary Nurse 

Att beskriva erfarenheter från 

sjuksköterskor som arbetar i 

en alkohol- och drogenhet i 

sydöstra Queensland. 

Metod: Kvalitativ metod  

Urval: Kriteriet var 

 erfarenheter inom AOD fält. 

Av de sex deltagarna varierade 

den från 8 månader till 20 år. 

Datainsamling: Interjuver 

Analys: Giorgi är 

fenomenologiska metod 

Brist på kunskap leder till negativ attityd.  

Sjuksköterskor stigmatiserar 

substansmissbrukare. Några 

sjuksköterskor vill inte jobba med 

missbrukare 

 

Monks, et al. The dissonant care 

management of illicit 

drug users in medical 

wards, the views of 

nurses and patients: a 

ground theory study 

2012,  

Storbritanien  

Journal of Advanced 

Nursing 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor hanterar och 

leverera vård till patienter 

som vårdas på en 

medicinavdelning och har ett 

narkotikaanvändande  

Metod: Grounded theory  

Urval: 29 Sjuksköterskor som 

arbetade på medicinsk 

vårdavdelning samt 12 patienter 

som vårdads på vårdavdelning.   

Datainsamling: Semi-

strukturerade interjuver  

Analys: Data från jämfördes 

mellan de olika svarsgrupperna 

genom ett dataanalysprogram 

Resultatet visar på att kombinationen av 

brist på utbildnings, förberedelser, 

erfarenheter av konflikt, aggression och 

opålitlighet hos patienter tycks påverka 

attityden negativt hos sjuksköterska. 

 

Natan et al. Nurse’s perception of 

the quality of care 

they provide to 

hospitalized drug 

addicts. Testing the 

theory of reasoned 

action 

2009 

Israel 

International Journal of 

Nursing Practice 

Den aktuella studien syftade 

till att undersöka 

vårdpersonalen attityder och 

subjektiva normer, som 

förmedlas av den 

faktiska och dem planerade 

omvårdnaden av missbrukare,  

Metod: Kvantitativ metod 

Urval: (n: 35) Sjuksköterskor 

som vårdar narkomaner på 

internmedicinavdelningar samt 

vid vårdcentraler. 

Datainsamling: Enkät 

Analys: Deskriptiv statistik 

användes för att analysera data 

Sjuksköterskors som hade starka avsikter 

av att ge vård av god kvalitet till 

missbrukare var förknippade med mer 

positiva attityder. De hade måttligt 

negativa attityder gentemot 

narkotikamissbrukare. Sjuksköterskor 

hade en negativa stereotyp bild av 

missbrukar patienter och mest betraktas 
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som en svår patientgrupp.  

Neville & Roan Challenges in 

Nursing Practice, 

Nurses perceptions in 

caring for 

hospitalized medical-

surgical patiennts 

with substance 

abuse/dependence 

2014 

USA  

The Journal of Nursing 

Administration 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor på ett sjukhus 

uppfattar att ta han om 

medicinsk-kirurgiska 

patienter som även är 

missbrukare/beroende 

Metod: Kvalitativ metod. 

Urval: (n: 24) Sjuksköterskor 

som arbetar på både medicin 

och kirurgavdelning. Valdes ut 

genom bekvämlighetsurval.  

Datainsamling: Interjuver 

genomfördes med 

sjuksköterskorna 

Analys: Kvalitativ 

innehållsanalys.   

Resultatet visar att sjuksköterskor känner 

etisk plikt ta hand om patienter med 

substansmissbruk, samt att de har negativa 

uppfattningar om patienter med substans 

missbruk Sjuksköterskor anser att de är i 

behov av extra utbildning och 

professionellt stöd för att ge 

substansmissbrukare adekvat vård. 

Ortega & Ventura I am alone: the 

experience of nurses 

delivering care to 

alcohol and drug 

users 

2013 

Chile  

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP  

Syftet med denna studie var 

att fastställa sjuksköterskors 

erfarenhet av att vårda drog 

och alkohol missbrukare  

ett offentligt sjukhus  

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: (n: 6) Sjuksköterskor 

som jobbade på allmänna 

sjukhus på en medicinsk 

avdelning som jobbade med att 

ta hand om patienter som hade 

använt  

Datainsamlingen: 

Fenomenologiska intervjuer  

Analyserades: Kvalitativ 

Innehållsanalys   

Sjuksköterskorna i studien beskriver 

rädsla och obehag inför att vårda patienter 

med substansmissbruk. Det upplever att 

det saknas tillräckligt stöd från 

sjukhusorganisationen för att kunna ge 

patientgruppen en god vård. 

Soares et al. Knowledge and 

attitudes of nurses 

towards alcohol and 

related problems. 

The impact of an 

educational 

intervention 

2013 

Brasilien  

Revista da Escola de 

Enfermagem  

Att kontrollera effekterna av 

en pedagogisk intervention på 

attityder och kunskap om 

sjuksköterskor mot alkohol 

använda och tillhörande 

problem 

Metod. Kvantitativ metod 

Urval: (n: 280) 50 % från 

universitetssjukhus. 50% från 

primärvård och hälsovård, som 

har gått en kurs på 4 månader 

om missbruk 

Datainsamling: enkät 

Analys: Data analyserades med 

hjälp av SPSS 17.0   

Det pedagogiska insatserna ger en positiv 

inverkan på sjuksköterskans attityder mot 

alkoholister, Samt på den interna 

relationer och arbetet med patienterna.  

Thorkildsen, et al. The core love when 

caring for patients 

suffering from 

addiction 

2015 

Norge 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

Att få en förståelse av kärnan 

i kärleken när man vårdar 

patienter som har ett missbruk 

 

Metod: Kvalitativ metod 

Urval: Sjuksköterskor som valt 

att arbeta med missbrukare  

Datainsamling: Interjuver  

Analys: Transkriberade texten 

analyserades genom Gadamer 

hermeneutisk   

Sjuksköterskorna visade kärlek i fyra 

dimensioner: kärlek som en inre drivkraft, 

att söka efter människan bakom missbruk, 

tron på den inre kraften i människan och 

kärleken som en rörelse av att ge och ta 

emot 
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