
  
 
 

 

 

Caroline Nilsson och Christian Olofsson 

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp 

Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VKGV51, VT 2016  

Kandidatexamen 

Handledare: Henrik Lerner 

Examinator: Lars Andersson 

 

 

 

 

Sjuksköterskan och den substansmissbrukande patienten ur ett 

vårdetiskt perspektiv: 

En litteraturöversikt 

 

The nurse and the substance abusing patient from a nursing 

ethical perspective: 

A litterature review 

 

 



 
 

 
 

 

Sammanfattning 

 

Bakgrund:  

 

Den missbrukande patienten känner sig ofta ignorerad och misstrodd i 

vårdrelationen med sjuksköterskan.  För att återskapa och bibehålla 

patientens värdighet i vårdrelationen krävs att sjuksköterskan skapar en 

relation som är karaktäriserad av gemenskap.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskans erfarenheter av hur det är att vårda patienter 

med ett substansmissbruk inom den somatiska sjukvården ur ett 

vårdetiskt perspektiv. 

Metod: För att belysa det aktuella kunskapsläget relaterat till syftet har 

författarna gjort en litteraturöversikt. Resultatet grundar sig i tio 

vetenskapliga artiklar som publicerats under de senaste tio åren. 

Artiklarna är hämtade från databaserna Cinahl Complete och Pubmed. 

Resultat: Resultatet presenteras i fem teman; Misstro som främst handlade om 

sjuksköterskans upplevda svårighet att finna tillit till patientens 

självskattade smärta; Rädsla som tog upp sjuksköterskans känsla av 

osäkerhet kring patientens agerande; Känsla av att bli manipulerad som 

beskrev hur sjuksköterskan upplevde att patienten på ett oärligt sätt 

försökte vända saker till sin egen fördel i vårdsituationen; Patientens 

ansvar beskrev hur de missbrukande patienterna inte tog ansvar för sin 

egen hälsa; Okunskap där sjuksköterskor beskriver hur de känner att de 

saknar tillräcklig utbildning och kunskap inför att kunna ge god vård till 

patienter med substansmissbruk. 

Diskussion: Både patientens och sjuksköterskans värdighet påverkas i 

vårdrelationen. Osäkerhet, okunskap och brist på tillit skapar mönster 

som gör att båda parter handlar på sätt som skadar sin egen och den 

andres värdighet antingen medvetet eller omedvetet. 

Nyckelord: Sjuksköterskans erfarenhet, Missbruk, Värdighet, Vårdetik. 

 

 



 
 

 
 

 

Abstract 

 

Background: The patient with a substance abuse often felt ignored and mistrusted in the 

caring relation with the nurse. To recreate and maintain the patient´s dignity 

in the caring relation the nurse needs to create a relationship that is 

characterized by togetherness. 

Aim: To illustrate the nurse’s experiences of treating patients with a substance 

abuse in the somatic health care. 

Method: To illustrate the contemporary state of knowledge related to the aim the 

authors carried out a literature review. The findings are based on ten 

scientific articles published during the last ten years. The articles where 

collected from the databases Cinahl Complete and Pubmed.   

Results: The findings are presented in five themes; Mistrust mainly covered the 

nurses perceived difficulties to find trust in the patients self valuation of pain 

and information about taken substances; Fear that brought up how the 

nurses feeling of insecurity related to the patients actions; Feeling of being 

manipulated that described how the nurses perceived that the patient in a 

deceitful way tried to turn things into their own advantage in the caring 

relationship; The patients responsibility described how the nurses perceived 

that the abusing patients didn’t take responsibility for their own health; 

Ignorance where the nurses described how they feel that they lack of 

adequate education and knowledge to provide good care for patients with 

substance abuse. 

Discussion: Both the nurse´s and the patient´s dignity is affected in the caring 

relationship.  Insecurity, lack of knowledge and trust creates patterns that 

make both parties act in ways that damages their own and the others dignity 

either knowingly or subconsciously. 

Keywords: The nurse´s experience, Substance abuse, Dignity, Nursing ethics. 
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Inledning 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder i somatisk sjukvård har vi båda två stött 

på flertalet patienter som antingen haft eller är under ett aktivt substansmissbruk. Vi upplevde 

en stor osäkerhet från sjuksköterskornas sida kring vården av dessa patienter. Fördomar och 

etiska problem visade sig tydligt gentemot denna patientgrupp vilket var något vi upplevde 

gjorde skada på vårdrelationen mellan sjuksköterska-patient. Patienter som haft 

substansmissbruk eller lever med ett aktivt sådant finns överallt inom sjukvården och då ingen 

kunskap ges inom detta område i utbildningen valde vi själva att belysa sjuksköterskans 

upplevelser av att vårda dessa patienter.  

 

Bakgrund 

Definition 

Det är skillnad på bruk, missbruk och beroende. Bruket innefattar sporadiskt icke-

kontinuerligt användande av droger utan att det märkbart skadar individens fysiska hälsa eller 

dess omgivning (http://www.drogupplysningen.se/artiklar/bruk-missbruk-eller-beroende). 

Övergången till missbruk är svårdefinierad men när drog och alkoholanvändandet börjar 

påverka personens fysiska och psykiska hälsa negativt är det missbruk. Den närmsta 

omgivningen tar skada och bruket tar över ens tillvaro med negativ påverkan på arbetsliv och 

sociala relationer. När droger är kriminaliserat i Sverige anses ofta användandet som missbruk 

oavsett mängd personen brukat drogen och oavsett tidsperiod substansen använts. Långvarigt 

missbruk leder till beroende där hjärnan ”kräver” substansen regelbundet för att inte utveckla 

abstinenssymptom som bl.a. sömnsvårigheter, aggressivitet och darrningar/skakningar. 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, definerar i en rapport från 2014 

tungt missbruk som personer som någon gång injicerat droger under det senaste året. Personer 

som använt narkotika dagligen de senaste fyra veckorna anses också vara tunga missbrukare 

enligt rapporten och innefattar andra administreringssätt än injektioner. 

Definition på problematisk narkotikaanvändande klassas av kriminalvården på personer 

som anses vara tunga narkotikaanvändare (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Även personer 

som fått en narkotikadiagnos av den slutna hälso- och sjukvården vid utskrivning anses 

tillhöra denna grupp. I Världshälsoorganisationens inernationella sjukdomsklassification ICD-

10 har definitionen för missbruk utgått, istället finns olika kriterier för att klassa skadligt bruk 

eller beroendesyndrom (Franck & Nylander, 2015). Socialstyrelsen använder sig av termen 

missbruk utan att egentligen göra en tydlig definition. När vi i denna litteraturöversikt 
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benämner missbruk menar vi ett missbruk/beroende av substanser som skadar antingen 

individens hälsa eller har en negativ påverkan på personens omgivning och sociala relationer. 

Dessa substanser innefattar alkohol, illegala droger och narkotikaklassade läkemedel utan 

läkarordination oavsett adminstreringssätt. 

 

Missbruk i svenska samhället 

År 2013 beräknades varje svensk person över 15 år inta 9,9 liter ren alkohol (CAN, 2014). 

Männen står för den större delen av alkoholintaget men skillnaderna mellan könen utjämnas 

allt mer i takt med att kvinnorna dricker alltmer. Svenskar som är alkoholberoende eller 

missbrukare av alkohol beräknades 2014 vara 446 000 personer vilket motsvarar 5,9 procent 

av befolkningen. 

Statistik över droganvändandet är mer problematisk att föra med tanke på 

kriminaliseringen samt att alla brukare inte hamnar hos vården eller kriminalvården (CAN, 

2014). Siffror och antal räknas fram från drogrelaterade vårdtillfällen och från statistik från 

kriminalvården och klassas därför som otillräckliga för att dra några slutsatser. Beräkningar 

från 1998 tydde på att amfetamin var den populäraste drogen och opiater kom på andra plats.  

Statens folkhälsoinstitut rapporterade i Narkotikabruket i Sverige (2010) att 29 500 personer 

levde med så kallat problematiskt narkotikaanvändande i Sverige. Men eftersom både 

tillgängligheten av illegala droger ökat och priset för dessa sjunkit kan siffran förmodligen 

skattas högre idag. 

 

Missbruk hos den enskilde individen 

Att leva med ett substansmissbruk innebär existensiella utmaningar enligt Wiklund (2008a). 

Samtidigt som droganvändandet lindrar lidandet bidrar det även, paradoxalt nog, till att 

förvärra livssituationen för individen. Orsaker bakom ett missbruk kan handla om traumatiska 

händelser som behöver lindras och ofta uppstår känslor av skam, skuld och låg självkänsla 

som följd. Många missbrukare är själva medvetna om sitt skadliga bruk både för sig själv och 

personer i sin omgivning men även vilken lindring substansen ger. Wiklunds (2008a) studie 

av personer med missbruk visar att en anledning till substansanvändandet var att personen 

upplevde att drogen gav dem en identitet som gjorde dem självsäkra och utan drogen var de 

ingen och betydelselös för andra i sin omgivning. Existensiella känslor och upplevelser bestod 

av meningskapande till livet, drogerna gav dem en känsla av social och psykisk livsmening. 

Samtidigt uttrycktes känslor av ensamhet och utanförskap från ”sitt eget inre”.  
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Den missbrukande patientens medicinska vårdbehov  

Injicerande missbrukare riskerar ofta olika infektionsjukdomar, vanligast är olika 

hepatitsjukdomar och HIV (Hammarberg & Sinadinovic, 2015). Vid inskrivning för 

deltagande i Sprututbytesprogrammet i Stockholm uppgav 22 procent att de vårdats på 

sjukhus, till följd av olika infektioner, de senaste 12 månaderna. Sepsis, spondylit, endokardit 

och hud/mjukdelsinfektioner hörde till de vanligaste orsakerna till inskrivning på 

vårdavdelning. Dessa infektioner relateras oftast till dålig injiceringsteknik och orena verktyg 

och droglösningar enligt Lidman (2015). 

Lidman (2015) utvecklar vidare olika infektionssjukdomar som är relaterade till 

alkoholmissbruk. Alkohol har en negativ påverkan på immunförsvaret och ett högt intag 

kopplas ofta ihop med pneumoni. Under tidigt 1900 - tal var alkohol klart kopplat till att vara 

en stor riskfaktor för utvecklingen av pneumoni och dödligheten inom denna patinentgrupp 

var dubbelt så hög jämfört med andra patienter utan ett alkoholberoende. Alkolholabstinens 

yttrar sig ofta via symtom som oro, ångest, tremor, förhöjt blodtryck och puls (Franck, 2015). 

Har alkoholintaget varit särsklit hög eller om patienten druckit under en lång period kan detta 

leda till två väldigt allvarliga konsekvenser och i värsta fall döden om de inte behandlas; 

delirium tremens är ett psykosliknande tillstånd med hörsel- och synhallucinationer; 

abstinenskramper yttrar sig som epileptiska anfall som berör hela kroppen och ger en 

medvetandeförlust. Kramperna utlöses oftast inom två dagar efter senast intagna alkohol och 

delirium tremens yttrar sig oftast två till fyra dagar efter upphört drickande. För att undvika 

dessa abstinenssymtom bör den alkoholberoende patienten bedömas så snabbt som möjligt 

och behandlas med bensodiazepiner med ett så kallat benzodiazepinschema.  

Nervsjukdomen Wernicke- Korsakoffs syndrom kan utlösas efter långvariga perioder av 

alkoholdrickande och alla patienter som uppvisar minsta tecken på alkoholabstinens bör 

behandlas med tiamin snarast för att undvika utvecklingen av sjukdomen.  

 

Vårdrelation mellan sjuksköterska och patient 

En vårdrelation är något som uppstår mellan en sjuksköterska och en patient och kan både 

vara vårdande och icke-vårdande (Snellman, 2009). Relationen i sig är asymmetrisk och 

formas av olika omständigheter som till exempel kön och ålder hos de inblandade. Patienten 

och sjuksköterskan kan gå in i relationen med olika perspektiv vilket ofta leder till missnöje 

från något håll. Ser sjuksköterskan endast till patientens kliniska behov och undviker patientes 



 
 4 (34) 

 

existensiella behov av att prata om känslor skapas missnöje hos patienten och omvårdnaden 

brister. Patienten är i beroendeställning till sjuksköterskan som har det yttersta ansvaret att se 

till att vårdrelationen blir vårdande istället för att lidande skapas. 

En kvalitativ studie rapporterar att missbrukande patienter ofta upplevde det som att 

vårdpersonalen nonchalerade deras psykiska och känslomässiga behov (Sleeper & Bochain, 

2013). Patienterna upplevde att de inte fick någon personlig uppmärksamhet och att deras 

frågor och funderingar ofta blev bortviftade och ignorerade av personalen. Alla dessa 

beteenden från personalens sida upplevdes som stigmatiserande för de missbrukande 

individerna. De stunder patienterna mindes som vårdande var när de blev behandlade av 

personalen med respekt, när de blev hälsade på i korridoren och vårdpersonalen uppträdde 

”mer som en kompis”. 

 I Morgan (2006) beskrev patienter med missbruksproblem hur de alla hade negativa bilder 

av tidigare vårdmöten. De beskriver hur vårdpersonalen ”behandlar mig som en pundare” 

genom olika utrryck som kan vara både verbala eller tysta. Uttrycken kunde vara att 

sjuksköterskor sa rakt ut att patienten bara var ute efter en plats att sova på eller att påstå att 

patienten var ute efter att manipulera sjuksköterskan till att ge hen droger. De kunde vara av 

icke verbal art mot patienten genom att prata med annan personal om patienten på ett negativt 

sätt när patienten hör eller helt ignorera och ta avstånd från personen med ett missbruk. 

Deltagarna beskrev hur de var tvugna att komma på olika strategier för att få läkemedel och 

behandling av sjukvården då personalen ofta inte trodde på attt deras smärta var riktig. De 

beskrev även hur det kunde finnas en lindring från smärta i att personalen trodde på patienten 

och visade respekt. Bristen på respekt upplevdes av patienterna som att sjuksköterskorna inte 

lyssnade trots flertalet försök till uppmärksamhet när de behövde hjälp. Detta i sin tur drev 

patienterna till diskussioner, ett hotfullt beteende och att patienten själv ville skriva ut sig från 

vårdavdelningen utan att vara medicinskt färdigbehandlad. Patienterna valde då att skaffa 

smärtlindrande droger från andra källor än sjukvården. Det beskrevs i Callaghan, Phillips, 

Kalil & Carter (2012) hur en patient som efter att ha blivit nekad vård hos sin läkare i 

primärvården där han fick metadon blivit upprörd och slängt ur sig hot utan att mena dem mer 

än som ett uttryck över sin upprördhet. Till följd av detta var han inte längre välkommen på 

den vårdinrättningen och händelsen hade hamnat i hans journal. Detta hade lett till att han 

mött motstånd när han sökt annan vård som inte var relaterad till missbruk. Han vårdades 

senare av en sjuksköterska som arbetade med blodburna smittor och missbrukare som han 

kände sig säker med för att han alltid kunde räkna med att hen såg honom. 
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Relaterat till den missbrukande patientens existentiella behov och försök till 

meningskapande i livet är ett stort vårdbehov att värdigheten bevaras (Wiklund, 2008b).   

Sjuksköterskan ska i sin tur bidra till att återskapa och bevara patientens värdighet i 

vårdrelationen. Den missbrukande människan är en person som med största sannolikhet 

upplevt skuld- och skamkänslor till den grad att de blivit en del av ens självbild. Värdigheten 

finns i våra relationer med andra och ett möte som är vårdande och bekräftande kan återskapa 

vår värdighet. När ett möte bejakar värdigheten finns det utrymme för att patienten att 

utforska positiva sidor av sig själv ur ett nytt perspektiv. Behov av bekräftelse finns hos 

patienten och hen bör mötas med kärlek och respekt, hen behöver bli sedd och lyssnad på. 

Patientens sökande efter en fast mark kan tolkas som ett behov av tillgivenhet och 

gemenskap. För att möta detta behov bör sjuksköterskan sträva mot att uppnå en nära 

vårdrelation som inte bara är formell utan även genuint karaktäriserad utav en gemenskap 

mellan sjuksköterska och patient. Acceptans är viktigt för patienten, att saker och ting blir 

sedda så som de är och inte förbisedda av personal. 

 

Sjuksköterskans etiska plattform 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, ska vården ha som mål att 

främja en god hälsa och ge en vård som är på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 

även ges med respekt för människans värdighet och allas lika värde. För sjuksköterskan finns 

även en internationell etisk kod att förhålla sig till. I International Council of Nurses (2014) 

etiska kod beskrivs fyra områden som sammanfattar sjuksköterskans riktlinjer för etiskt 

handlande. Det första ansvarsområdet som beskrivs är sjuksköterskan och allmänheten. Där 

beskrivs hur att ge vård till människor som är i behov av vård är sjuksköterskans primära 

professionella ansvar. Sjuksköterskan ska vidare arbeta för att vårdarbetet skall respektera 

mänskliga rättigheter, värderingar, tro och sedvänjor hos den enskilde individen, familjer och 

allmänheten. Sjuksköterskan skall vara lyhörd, visa medkänsla, vara respektfull, visa 

medkännande, vara trovärdig och visa integritet. Sjuksköterskan ska tillsammans med 

samhället ta ansvar för att främja och initiera insatser som tillgodoser behov som kopplas till 

hälsa och det sociala hos befolkningen i allmänhet och grupper som är utsatta och sårbara i 

synnerhet. I det andra området som kallas sjuksköterskan och yrkesutövningen beskrivs hur 

sjuksköterskan ska främja öppen dialog och ett etiskt förhållningssätt i vårdkulturen. 

Sjuksköterskan ska alltid uppträda på ett sätt som inger allmänhetens förtroende och 

anseendet för sjuksköterskeprofessionen ökar. Vidare är sjuksköterskan personligt ansvarig 
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för att upprätthålla sin yrkeskompetens genom ständigt lärande och sitt sätt att utöva yrket. 

Det tredje området kallas sjuksköterskan och professionen och beskriver hur sjuksköterskan 

ska medverka till en kultur inom organisationen som är etisk och tar ställning mot de 

förhållanden och metoder som är oetiska. Sjuksköterskan ska upprätthålla och utveckla 

omvårdnadens värdegrund. Genom att tillämpa forskningsbaserad kunskap ska sjuksköterskan 

bidra till att verksamheten är evidensbaserad. Det fjärde och sista området är sjuksköterskan 

och medarbetare som beskriver sjuksköterskans ansvar att respektera medarbetare och arbeta 

för ett gott samarbete. Sjuksköterskan har även som ansvar att skydda enskilda personer, 

familjer och allmänheten när medarbetare eller andra personer blir ett hot för deras hälsa. 

Sjuksköterskan ska därtill ge stöd och vägleda medarbetare på ett sådant sätt som utvecklar 

och förhöjer deras etiska medvetande. 

  

Problemformulering 

Alkohol och missbruk är i dag så vanligt förekommande att vi inte kan undvika dess 

konsekvenser i arbetet som sjuksköterskor oavsett inom vilken typ av sjukvård en kommer 

jobba inom. Missbrukande patienter upplever sig ignorerade och förbisedda vilket kan leda 

till en misstro till vården. Studien ämnar lyfta och belysa sjuksköterskans erfarenheter av att 

vårda just denna patientgrupp för att kunna förbättra förståelsen för etiska problem som kan 

uppstå i vården av dessa patienter. Vi hoppas även att våra resultat ska bidra till att förbättra 

vården till att se hela människan och inte bara missbruket, och genom detta att fler personer 

med substansmissbruk som söker somatisk vård ska bli bemötta på ett värdigt sätt. 

 

Syfte 

Att belysa sjuksköterskans erfarenheter av hur det är att vårda patienter med ett 

substansmissbruk inom den somatiska sjukvården ur ett vårdetiskt perspektiv. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Författarna har valt att utgå ifrån konsensusbegreppet människa kopplat till Nordenfelts 

teorier kring mänsklig värdighet som han presenterar i The varieties of dignity (2004). 

Nordenfeldt delar upp värdigheten i fyra olika typer. Dessa fyra typer skiljer sig på olika sätt 

så som i att de kan vara objektiva eller subjuktiva och i vissa fall medföra vissa rättigheter. 

    Den första typen av värdighet enligt Nordenfeldt (2004) är den som han kallar värdighet 
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som moralisk hållning (Dignity as Moral Stature), denna värdighet mynnar ifrån att en person 

kan bete sig värdigt och ha värdiga tankar som man upprätthåller utifrån sin egna moraliska 

övertygelse. Vi kan ibland tala om denna typ av person som en värdig människa. Den 

moraliska personen beskrivs som någon som är värd respekt av andra och någon som visar 

respekt för andra men även har en stor respekt för sig själv. Om man skulle bryta mot sina 

moraliska värden så förloras respekten för sig själv och på så sätt även sin värdighet. 

       Värdighet som identitet (The Dignity of Identity), den andra typen, är den som, enligt 

Nordenfelt (2004), är svårast att definiera. Detta är den värdighet som Nordenfelt beskriver 

vara den som är viktigast att ta hänsyn till i förhållande till sjukdom och åldrande. Det är den 

värdighet som vi ger oss själva i förhållande till oss som personer och individer med 

autonomi, en levnadshistoria, framtid och i förhållande till våra relationer med andra 

människor. Det är även den värdigheten som är lättast att bli av med, detta kan ske i samband 

med bland annat andras handlingar gentemot oss, sjukdom eller olyckor. Det finns en paradox 

inneboende i denna typ av värdighet. Paradoxen är att den kan tas ifrån oss av människor som 

inte nödvändigtvis har en officiell förmåga att ta vår värdighet ifrån oss. Personen behöver 

inte heller ha en större moralisk värdighet än oss som vid värdighet som moralisk hållning. 

Det kan vara så att en person vars moral man som individ avskyr fortfarande kan ta ifrån ens 

värdighet kopplad till integriteten. Detta kan göras genom handlingar som förstör sättet vi 

själva och andra ser på oss.  

     Den tredje av Nordenfelts (2004) typer av värdighet är värdighet som meritvärde (Dignity 

as Merit), det är den typ av värdighet som kommer med en viss titel eller rank, till exempel 

har läkaren en viss värdighet som följer med yrkestiteln. Den här typen av värdighet kommer 

med vissa rättigheter som respekteras av andra i interaktion med personen som har denna 

värdighet. Specifikt för denna typ av värdighet är att den kan komma och gå genom befordran 

eller att en person blir av med sin titel. 

    Den sista värdigheten som beskrivs av Nordenfelt (2004) är den som kallas Människovärde 

(Menchenwürde) som är den inneboende värdighet som vi som människor har bara genom att 

finnas till som människor, denna typ av värdighet har vi fram till att vi dör. Även om vi 

behåller vårat människovärde så är det fortfarande något som kan respekteras eller inte 

respekteras av andra. Det är den typen av värdighet som Förenta Nationerna har försökt fånga 

i sina mänskliga rättigheter. 
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Metod 

Denna uppsats består av en litteraturöversikt i enlighet med Friberg (2012). En 

litteraturöversikt är en sammanställning av forskningsmaterial och resultat inom ett valt 

problemområde. Översikten kan innehålla kvalitativa, kvantitativa och mixade 

forskningsartiklar men innehåller ingen analys av rådata i och med att dessa redan tolkats i 

orginalartiklarna, dock krävs ett tydligt strukturerat sätt att jobba för att sammanställa 

resultatet.  

 

Datainsamling  

Sökning gjordes i databaserna CINAHL Complete; som är en bred databas och innehåller 

över 3000 artiklar inom vårdvetenskap och relaterade områden samt PubMed; som sträcker 

sig över hela det biomedicinska fältet och innehåller över 20 miljoner olika referenser 

(Karlsson, 2012). För resultatet användes totalt tio artiklar från båda databaserna (se bilaga 1). 

De vetenskapliga artiklarna är publicerade från 2006 och framåt då tanken var att hitta aktuell 

ny forskning inom ämnet. Sökord som använts i databaserna är; Nurses och nursing för att få 

ett sjuksköterskeperspektiv, experiences, attitudes, perception och towards för att artiklarna 

skulle handla om erfarenheter och uppfattningar. För att fånga upp ämnet om 

substansmissbruk användes sökorden substance, illicit, drug, abuse, injections samt alcohol. 

För att lägga ihop vissa ord i en sökning användes boolesk sökteknik i form av termen 

AND emellan för mer specifika träffar. Sökningarna strävade efter träffar på under 100 i antal 

artiklar vilket uppnåddes. I CINAHL Complete användes begränsningarna ”full text”, ”peer 

reviewed” och ”abstract available”. Begränsningar i PubMed var ”full text” och ”abstract” då 

alternativen ser annorlunda ut än i CINAHL Complete. 

 

Urval 

Litteraturöversikten använder sig av kvalitativa, kvantitativa och mixade artiklar. Artiklarna 

är alla på engelska och studierna i artiklarna är gjorda över hela världen då de svarade på 

syftet för litteraturöversikten. Efter målet att uppnå under 100 träffar lästes de 20 första 

rubrikerna i enlighet med Karlsson (2012) för att kontrollera om artiklarna var relevanta. 

Sedan lästes relevanta artiklars abstract för att snabbare få en överblick över studien, om den 

passade studiens syfte lästes sedan hela artikeln. I urvalet har ingen hänsyn tagits till 

deltagarnas kön, arbetslivserfarenhet eller vilket land studien är gjord. Studierna fick ej vara 

gjorda på personer under 18 år. Författarna inriktade sig på artiklar utifrån ett 



 
 9 (34) 

 

sjuksköterskeperspektiv och artiklar som enbart handlade om sjuksköterskor inom psykiatrin 

uteslöts till resultatet då översiktens syfte riktar sig till somatisk vård. Artiklar som handlade 

om annan typ av missbruk än substansmissbruk uteslöts. Efter sökningar i två databaser; 

CINAHL Complete och PubMed uppnåddes ett tillräckligt bra sökresultat. 

 

Analys  

Efter urvalet lästes artiklarna ur ett helikopterpespektiv för att fånga en helhetssyn, sedan 

lästes de noggrant flera gånger i enlighet med Friberg (2012). Ett kritiskt förhållningssätt togs 

vad gällde resultatet i studierna; hur urvalet gjorts och hur metodval påverkat resultatet i 

förhållande till studiens syfte. Artiklarna delades upp sinsemellan, fem stycken var, och var 

för sig skapade författarna sig en uppfattning av resulatet för att få ut det som matchade 

översiktens syfte. Sedan byttes artiklarna och lästes på nytt av den andre. För att säkerställa 

att de uppfattats rätt av båda författarna diskuterades varje artikel för sig. Hänsyn togs till att 

artiklarna var kvantitativa, kvalitativa och mixade i sina metoder genom att dela upp 

innehållet i olika kategorier som sedan sammanställdes. Resultaten i artiklarna diskuterades i 

likheter och skillnader flera gånger i enlighet med Friberg (2012) och katigoriserades med 

hjälp av färgkodning för att sedan sorteras upp i större teman. 

 

Forskningsetiska överväganden 

En viktig kvalitétssäkring för artikeln är att den är etiskt godkänd och granskad, vilket togs 

hänsyn till när artiklarna lästes (Wallengren och Henricson, 2012). Aspekten huruvida 

författarna förde resonemang kring etiken som Friberg (2012) beskriver som en viktig aspekt 

när det gäller granskning av studiernas kvalitet granskades också. Artiklar och studier som är 

etiskt korrekta tar hänsyn till människans autonomi och lika värde, och att ingen deltagare tar 

skada under studiens gång. Kjellström (2012) menar att ett etiskt dilemma i en kvalitativ 

studie kan vara att deltagaren vinklar sina svar efter vad den tror att den intervjuande 

forskaren vill ha som svar. Enkäter i kvantitativa studier kan ha frågor som tolkas fel eller 

olika beroende på vem som svarar. Vi som studenter och individer har alla olika kunskaper 

vad gäller engelska, något som kan bli ett etiskt problem om vissa ord översätts och tolkas fel, 

något som Kjellström (2012) påpekar. För att undvika etiska dilemman kopplat till 

felöversättningar användes ett engelsk-svenskt lexikon vid ord som uppfattades som 

svåröversatta. 
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Resultat; 

I resultatet presenteras fem teman som var signifikanta i analysen. Dessa teman var; Misstro, 

Rädsla, Känsla av att bli manipulerad, Patientens ansvar och Okunskap. 

 

Misstro 

En känsla av misstro gentemot patienter med substansmissbruk var central, främst när det 

kom till medicinsk smärtlindring och utskrivning av läkemedel (Ben Natan, Beyil & Neta, 

2009; Ford, 2011; Krokmyrdal & Andenaes, 2015; Monks, Topping & Newells, 2012). 

Sjuksköterskorna uppgav att de inte kunde lita på den inneliggande patientens självskattade 

smärta och att den inte stämde överens med deras professionella bedömning. Misstron 

uttrycktes kunna leda till rädsla för att öka patientens drogproblematik genom att ge 

smärtlindring. Till slut började sjuksköterskorna känna en misstro till sin egen förmåga att 

kunna smärtlindra andra patientgrupper då de började tvivla på smärtans riktighet till följd av 

tidigare upplevd misstro i tidigare arbete med substansmissbrukare. Opioidmissbrukande 

patienter ansågs vara komplexa att smärtlindra (Krokmyrdal & Andenaes, 2015). I studien 

svarade 61,7% av deltagande sjuksköterskor att de ansåg att opioidmissbrukande patienter 

överdrev deras smärtproblematik med syfte att få mer smärtstillande läkemedel och 56,1 % 

ansåg att dessa patienter inte beskrev effekten av smärtstillande på ett ärligt sätt. Hela 87,8 % 

av deltagande sjuksköterskor ansåg att opioidmissbrukare själva krävde extra doser 

smärtlindrande läkemedel. Lättast var det att smärtlindra de patienter som var i post-operativ 

fas då den ”riktiga” smärtan blev uppenbar och vetskapen att de krävde mer smärtlindring till 

följd av deras drogberoende (Ford, 2011). Lögner från patienternas sida gällande vad, när och 

hur mycket av något preparat som intagits tidigare gjorde att sjuksköterskan kände misstro 

vilket ledde till att hen inte kunde ge optimal och patientsäker vård.  

Vidare beskrevs tankar om att substansmissbrukande patienter upplevs som oärliga, 

lögnaktiga och att misstro skapades när det kom till behov av läkemedel relaterat till hens 

befintliga status (Monks et al., 2012). Misstron ledde ofta till att sjuksköterskan inte såg 

patientens hela vårdbehov på samma sätt vid inskrivningssamtal och det uttrycktes ett 

motstånd mot att prata om droger och patientens drogproblem under dessa samtal. I studien 

uttryckte sjuksköterskorna även att det upplevdes känslomässigt uttömmande att arbeta på 

avdelningar som för tillfället hade patienter med missbruksproblem. Dessa känslor relaterade 

sjuksköterskorna till återkommande misstro för patientgruppen. Sjuksköterskorna visade en 

självmedvetenhet om att detta ledde till en negativ cirkel som bidrog till att de drog sig från 
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att interagera med patientgruppen. Deltagarna upplevde att detta i sin tur kunde leda till 

misstro från patientgruppens sida gentemot vården. Ford (2011) utvecklar vidare att misstron 

för denna patientgrupp inbringade känslor av hopplöshet och att dessa två komponenter 

skadade vårdrelationen. En sjuksköterska uttryckte misstro och hopplöshet varje gång hennes 

missbrukande patient lämnade sjukhuset då hon visste att det var i syfte att ”fylla på” även om 

patienten inte uttryckligen nämnt det.  

 

Rädsla 

Det framgick i flera studier hur patienter med ett missbruksproblem orsakade en rädsla och 

känslor av osäkerhet hos sjuksköterskorna som vårdade dem (Ben Natan et al., 2009; Chan & 

Reidpath, 2007; Ford, 2011; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskorna 

beskrev hur patienterna kunde uttrycka en ilska, aggression och nyckfullhet som gjorde att 

man inte visste hur de skulle agera. Detta ledde till att sjuksköterskorna upplevde att det fanns 

risk för verbala hot och fysiskt våld i de situationer som innefattade vård till missbrukare. 

Gruppen alkoholister förknippades tätt med ord som anarki och oroligheter (Vargas & Villar 

Luis, 2008). I Ford (2011) blev vårdandet frustrerande och svårt, relaterat till denna rädsla och 

osäkerhet. Patienternas upplevdes som svåra att resonera med och deras droganvändning 

ledde till kraftiga humörsvängningar under själva ruset. Detta gjorde den typen av 

vårdsituationer omöjliga att jobba i vilket skapade stress för sjuksköterskorna själva. Trots att 

sjuksköterskorna i Neville & Roan (2014) uttryckte att hotet och osäkerheten kring om 

vårdsituationen skulle medföra verbala hot eller i vissa fall våld så påverkades inte 

sjuksköterskan i sin professionella roll. Sjuksköterskorna menade att det goda vårdandet gick 

före rädslan de kände. Liknande har visats i en studie av sjuksköterskor (Ben Natan et al., 

2009) där majoriteten av de deltagande sjuksköterskorna hade en hög intention att ge vård 

även om personer ur patientgruppen beskrevs som besvärliga, våldsamma och störande för det 

allmänna arbetet på avdelningen.  

Patienterna sågs som en grupp som behövde mycket mer vård och tillsyn relaterat till de 

krav som patientgruppen ställde på vården (Neville & Roan, 2014). Kraven som ställs på 

sjuksköterskan av patienten kunde ofta ses som orimliga och sjuksköterskorna i Ford (2011) 

kände ofta att de var tvugna att ge efter för dessa för att skydda sig själva och sina kollegor.  

Det hotfulla beteendet som patientgruppen visade kunde leda till en osäker vård för patienten 

då det inte sällan ledde till att patiengruppen skrevs ut i förtid (Monks et al., 2012). 

Sjuksköterskorna var medvetna om att det inte bara var patientens agerande utan även att 
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sjuksköterskans negativa attityd mot patienten som hotfull och våldsam kunde orsaka detta. 

Utskrivningarna kunde ske antingen genom att patienten i frustration skrev ut sig själv eller 

blev tvångsutskrivna till följd av att ha brutit mot nolltollerans som funnits på avdelningen 

kring till exempel våld. 

 Det var inte alltid rädslan var kopplad till patienten och dennes handlande. I Ford (2011) 

uttrycker sjuksköterskor hur man kunde bli utsatt för hotfulla situationer när patienten hade 

anhöriga som hälsade på. Det kunde under sådana besök uppstå situationer där patienterna 

upplevdes som sårbara och sjuksköterskan i sin roll blev beskyddande för patienterna i en 

potentiellt hotfull situation. 

 Utöver det emotionellt och våldsamt hotfulla så upplevde sjuksköterskor en rädsla för att 

bli smittade av potentiella sjukdomar som förknippades med patienter som har ett missbruk 

som till exempel hepatitsjukdomar eller HIV (Ben Natan et al., 2009).    

 

Känsla av att bli manipulerad  

Beskrivande känslor av att substansmissbrukande patienter hade ett manipulativt beteende 

uttrycks återkommande i studierna, i relation till läkemedel och behandlingsåtgärder, som i 

sin tur försvårade sjuksköterskornas arbete i omvårdnaden (Ben Natan et al., 2009; Ford, 

2011; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014). Ett drog-sökande beteende som bara var ute 

efter till exempel morfin och petidin gjorde att patienten upplevdes manipulativ. I Monks et 

al. (2012) studie fanns en känsla hos sjuksköterskorna att patienter med missbruksproblematik 

försökte berätta om sin situation på ett sätt som verkade uppriktig för att kunna få tillgång till 

något de ville ha, till exempel receptbelagda läkemedel. Den vårdande relationen mellan 

sjuksköterska och patient skadades svårt då patienten uppvisade ett beteende som 

sjuksköterskorna ansåg vara manipulativt för att få tag i droger och ledde till brist på 

förtroende. Känslan av att bli manipulerad skapade även en rädsla för att bli manipulerad av 

drogmissbrukande patienter i framtida vårdmöten. Monks et al. (2012) utvecklar vidare att 

rädslan av att bli manipulerad gjorde att sjuksköterskorna tog ett avstånd till patienter med 

drogmissbruk. Känslan av att alltid hålla garden uppe och vara beredd beskrivs av Neville och 

Roan (2014) som nödvändig då patienterna beskrevs som manipulativa och de alltid försökte 

vända saker till sin egen fördel. Sjuksköterskorna kände alla att de behövde övervaka 

patienter med substansmissbruk till följd av att de kändes manipulativa och att de aldrig visste 

vart de hade dem.  
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Patientens ansvar  

Många sjuksköterskor upplevde det som att de substansmissbrukande patienterna inte tog 

ansvar över sin egen hälsa (Ford, 2011). Svårast upplevde barnmorskorna det när de vårdade 

en gravid kvinna, som trots graviditeten inte slutade använda droger. Patienternas 

ansvarslöshet bidrog till att de ansågs vara väldigt tidskrävande patienter och att de tog tid 

från andra icke-missbrukande patienter. Uttryck som att de tog mycket dyrbar tid av 

sjuksköterskorna blev uppenbar då de upplevdes ringa på larmet hela tiden och fick de inte 

som de ville blev de ofta agiterade och aggressiva, detta skapade stor stress hos personalen. I 

det stora hela målades droganvändaren upp som ”en arg patient som inte vill ha vård”.  Ben  

Natan et al. (2009) menar att det finns en statistiskt signifikant negativ hållning till patienter 

med substansmissbruk, de sjuksköterskor som ansåg sig ha en mer stereotypisk syn på 

patientgruppen såg sig själva ge patienter ur den gruppen sämre vård än andra patientgrupper. 

Sjuksköterskorna i studien tyckte inte att patientgruppen fick skylla sig  

själva för sitt hälsotillstånd och att de förtjänade en vård med hög standard, trots detta så 

medgav många sjuksköterskor att patienterna är besvärliga.  

Alkoholberoende patienter ansågs inte ha viljan nog att sluta då de gång på gång återkom 

till somatisk behandling och att de direkt efter utskrivning fortsatte drickandet (Vargas & 

Villar Luis, 2008). Dessa patienter sågs återkommande till vårdinrättningar vilket gav en 

känsla av hopplösa fall. 

 

Okunskap 

Majoriteten av sjuksköterskor i flera studier uttryckte att de saknade utbildning specifikt 

riktad mot att förbereda dem inför att ge vård till patienter med ett missbruk (Monk, Topping 

& Newell, 2012; Ford, Bammer & Becker, 2007; Chang & Yang, 2012; Krokmyrdal & 

Andenaes, 2015). I Ford et al. (2007) kände sig endast 25 % säkra i att ta hand om patienter 

som använder droger och endast 22 % hade fått någon form av arbetsplatsutbildning relaterat 

till drog- och alkoholanvändning under de senaste 12 månaderna. Bristen på kunskap som 

kommit från grundutbildning eller vidareutbildning ledde enligt sjuksköterskorna i 

Krokmyrdal & Andenaes (2015) till att kollegorna blev den primära kunskapskällan. 

Sjuksköterskorna upplevde det tydligt att avdelningen de jobbade på inte gav stöd för 

insamling och tillgodogörande av evidensbaserad kunskap. 

     Sjuksköterskor som saknade utbildning riktad mot att vårda patienter med ett missbruk 

upplevde att de saknade kunskap inom specifika områden kopplade till patientgruppen. I 
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Monks et al. (2012) beskrev sjuksköterskorna hur de kände sig säkra i vårdandet av vissa 

hälsoproblem som de kopplade samman med patientgruppen som till exempel ventromboser. 

Känslor av osäkerhet uttrycktes när det kom till hälsoproblem som var direkt relaterade till 

substansanvändandet som till exempel abstinensbesvär och kliniska symptom orsakade av 

intagna substanser. Denna osäkerhet ledde till ett ifrågasättande av sjuksköterskorna själva 

kring deras förmåga att ge adekvat vård till patientgruppen. Arbetet med patienter som har ett 

missbruk sågs som en specialiserad form av vård som sjuksköterskorna kände sig oförberedda 

på (Neville & Roan, 2014).  

     Sjuksköterskorna var i Monks et al. (2012) medvetna om att brist på kunskap kunde leda 

till mer negativa uppfattningar om patientgruppen och att man såg patienterna som ”andra” än 

sig själv och den egna sociala gruppen. Genom att ta det avståndet fick sjuksköterskorna svårt 

att se sårbarhet och behov som kunde uppstå. 

 Psykiatrisjuksköterskor hade bättre attityder gentemot patienter med missbruksproblem 

jämfört med sjuksköterskor i somatisk vård (Chang & Yang, 2012). Att 

psykiatrisjuksköterskorna hade en bättre attityd och inställning korrelerade med hur mycket 

utbildning och erfarenhet de hade i förhållande till arbete med missbrukande patienter. I 

studiens resultat kunde man se att fortsättningsutbildningar inom området missbruk påverkade 

sjuksköterskans attityd positivt gällande behandlingåtgärder. Stereotypa och negativa 

föreställningar minskade och deras moral stärktes inför att ge en bra och god vård till 

patientgruppen. Att sjuksköterskor inom primärvården har lägre uppfattningar om patienter 

med ett missbruksproblem än sjuksköterskor som jobbar inom psykiatrin och missbruksvård 

återkommer i Gilchrist et al. (2011) . I studien kan man även se hur anseendet för patienter 

med ett drog eller alkoholmissbruk är lägre än andra patientgrupper som vårdas för depression 

eller diabetes. Det som påverkade attityden gentemot de olika patientgrupperna var vilken typ 

av vårdinrättning sjuksköterskan jobbade på och vilken utbildning hen hade. I Ford et al. 

(2007) sågs arbetsplatsfaktorer som stöd i sin professionella roll, utbildning på arbetsplatsen 

och erfarenhet av att jobba med patientgruppen som de faktorer som mest påverkade attityden 

gentemot patienter med ett substansmissbruk.   

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En litteraturöversikt enligt Friberg (2012) genomfördes för att få en överblick över området 

som författarna valt att studera. Metoden var god för att uppnå studiens syfte att belysa 



 
 15 (34) 

 

sjuksköterskornas erfarenheter av att inom somatiken ge vård till personer med ett 

substansmissbruk. För att resultatet ska vara tillförlitligt och kunna bidra till 

forskningsområdet är det enligt Henricson (2012) viktigt att de artiklar som väljs ut inte bara 

svarar på studiens syfte utan även har en god kvalitet. 

    Av de tio artiklarna som valdes ut för resultatet var tre stycken kvalitativa, fem kvantitativa 

och två artiklar av mixad metod. Artiklarna med mixad metod har främst valts ut för sina 

kvalitativa data. Att blanda olika metoder kan vara en svaghet enligt Friberg (2012) då det kan 

bli svårare att jämföra artiklarna mot varandra. Då författarna var medvetna om detta så 

gjordes analysen enligt Friberg (2012) genom att artiklarnas olika aspekter delades upp 

genom färgkodning för att sedan tematiseras och delas upp under rätt rubrik för att ge en god 

förståelse för forskningsläget. Blandning av kvantiv och kvalitativ data kan enligt Borglin 

(2012) stärka varandra genom att kvantitativ data kan ge stöd åt den kvalitativa och tvärtom. 

Forskning är en färskvara enligt Östlund (2012) och då författarna var ute efter det senaste 

materialet sattes en tidsbegränsning i artikelsökningen till tio år. Detta motiveras även av att 

det fanns tillräckligt med artiklar om ämnet så att en tidsbegränsning var tvungen att sättas för 

att lättare kunna sålla ut relevanta artiklar.  

De tio resultatartiklarna som valdes ut för analys kommer i stort sett från hela värden, 

länder som Australien, Norge, Taiwan, England, USA, Thailand, Brasilien och Israel finns 

representerade. Synen på missbruk kan se olika ut i de olika länderna beroende på lagar, 

sociala strukturer och normer, kultur och religion men sjuksköterskornas erfarenheter av 

patientgruppen var ändå tydlig. Då Sverige är ett mångkulturellt land ser författarna det som 

en fördel att beakta forskning från flera länder, då detta i sin tur ger nytta i framtida 

vårdarbete med patienter från andra länder. Artiklarna är alla skrivna på engelska och även 

om författarna behärskar engelska i tal, skrift och förståelse kan det ändå ses som en nackdel 

då ingen av författarna har detta som modersmål. Lexikon användes till översättningar för 

vissa ord och innebörden och kontexten diskuterades sinsemellan för att inte tappa begreppens 

innebörd. 

Två databaser användes till artikelsökningarna med motivering att författarna fann det 

tillräckligt då dessa två databaser är täckande inom aktuell forskning. Dessa två databaser var 

de författarna mest var vana vid att jobba med så därav kan det valet ha påverkats och att inte 

fler databaser använts. Sökorden kändes relevanta till ämnet men valet av dessa kan ha 

påverkats av författarnas förförståelse.  

Författarna har varit medvetna om och tillsammans diskuterat sin förförståelse om ämnet 

inför att artikelsökningen och studien genomfördes. Båda författarna har mött patienter som 
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har ett pågående substansmissbruk på författarnas arbetsplatser och på verksamhetsförlagd 

utbildning inom vården. Motivet bakom studien är att författarna upplevt svårigheter från 

sjuksköterskans sida att ge god vård till patientgruppen. Dessa svårigheter har författarna 

relaterat till fördomar och osäkerhet. Det var viktigt att diskutera denna förförståelse och vara 

medveten om hur den under arbetets gång kunde påverka arbetet för att undvika att det 

påverkade sökning, urval och analys. Författarna har varit medvetna om tidsbegränsningen för 

översikten, något som kan påverka arbetet negativt under litteraturinsamling och analys. Dock 

har detta inte upplevts som ett hinder då syftet för litteraturöversikten tidigt blev klart. 

     Författarna har haft ett gott samarbete under studiens gång och upplever att arbetet har 

varit väl fördelat mellan de båda. Båda författarnas reflektioner och åsikter har fått lika 

mycket plats vid diskussioner av innehåll och utformning av arbetet. Med gott resultat har 

författarna arbetat först enskilt för att kunna förlita sig på att analysen man gjort av artiklarna 

varit sin egen och sedan gemensamt för att diskutera och jämföra sin förståelse av artiklarna 

för att undvika missförstånd och feltolkningar. Genom att båda författarna analyserat alla 

artiklarna stärks enligt Henricson (2012) arbetets pålitlighet.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussion nedan utgår från ett vårdetiskt perspektiv med Nordenfelts (2004) fyra 

olika värdighetstyper som grund. De två värdighetstyper som kommer diskuteras är värdighet 

som moralisk hållning och värdighet som identitet. Dessa två värdigheter framkom tydligast i 

resultatet och är de som mest påverkar och påverkas av relationen mellan sjuksköterska och 

patient. Det vårdetiska perspektivet relateras även till konsensusbegreppet människan.  

 

Värdighet som moralisk hållning  

Både sjuksköterskans och patientens värdighet som moralisk hållning påverkas i 

vårdrelationen. Nordenfelt (2004) kopplar de moraliska gärningarna till personens egen 

moraliska övertygelse och tankar. Detta skapar en moralisk grund som människan handlar 

utifrån, en person med hög värdighet som moralisk hållning handlar utefter sin moral i alla 

situationer. Har sjuksköterskan en hög värdighet som moralisk hållning har hen ett värdigt 

tänkande gentemot den missbrukande patienten och behandlar hen därefter. Resultatet visar 

att sjuksköterskans värdighet som moralisk hållning skapar en hög vilja att ge god vård till 

patienter med substansmissbruk. Detta följer på ett bra sett sjuksköterskans etiska riktlinjer 

enligt International Council of Nurses (2014)  om att ge vård till utsatta och sårbara grupper. 
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Enligt resultatet uppstår det, trots denna goda vilja, svårigheter för sjuksköterskan i vårdmötet 

vilket leder till att sjuksköterskan kan utveckla olika strategier för att förminska svårigheter 

och problem i sitt arbete. Dessa strategier kan vara handlingar som går emot sjuksköterskans 

moraliska hållning som till exempel att dra sig undan från patienten och minska kontakten 

med dessa patienter som i resultatet beskrivs som besvärliga, oärliga och ibland farliga. 

Handlingarna från sjuksköterskans sida kan leda till att patienten anpassar sitt handlande för 

att få uppmärksamhet och den vård hen ser sig själv behöva. I resultatet beskrev 

sjuksköterskorna sitt handlande som strategier för att undvika svårigheter inom vården till 

följd av patientens agerande vilket kan ses som omoraliskt av sjuksköterskorna i 

vårdrelationen. Patientens moraliska hållning som sjuksköterskan uppfattar den bör inte 

påverka kvaliteten av omvårdnaden som patienten får. 

Litteraturöversiktens resultat visade tydligt på sjuksköterskans känsla av misstro till 

patientgruppen. De började även tvivla på sin professionella bedömning relaterat till hur den 

missbrukande patienten själv uttryckte sin smärta. Misstron till patientgruppen ledde till att 

sjuksköterskorna till slut började tvivla på sin egen förmåga att smärtlindra patienter utan ett 

missbruk. Detta kan leda till att sjuksköterskans egna moraliska övertygelse skadas och till 

slut även hens moraliska handlingar fortsättningsvis i framtida vårdmöten. I de studier där 

resultaten visade på sjuksköterskornas höga intention att ge patienten god vård trots rädsla för 

hot och våld tyder på en hög moralisk övertygelse från sjuksköterskornas sida. Att sätta 

patienten i första hand trots rädsla att skadas själv stärker ens egen värdighet och självrespekt 

som sjuksköterska.  

Sjuksköterskan bör alltid respektera och bevara sin egen moraliska hållning för att kunna 

visa respekt gentemot en patient. Värdigheten kan skadas av en ”omoralisk” handling som att 

t.ex. inte ge smärtlindrande läkemedel till en patient vars självskattade smärta misstros. 

Misstron grundar sig i att sjuksköterskan tvivlar dels på äktheten i smärtskattningen och dels 

på sin egen förmåga att ge adekvat smärtlindring. Genom detta skadas sjuksköterskans egen 

moraliska värdighet. Resultatet i en studie visade på att sjuksköterskorna började ta avstånd 

från denna patientgrupp just för att de uppfattade missbrukande patienter som manipulativa 

och att de själva kände en rädsla. Enligt International Council of Nurses (2014) ska 

sjuksköterskan vara lyhörd och medkännande vilket blir motstridigt när sjuksköterskan 

anpassar dessa strategier. Eventuellt har den moraliska värdigheten hos sjuksköterskorna 

skadats då de gång på gång ”tvingats” till omoraliska handlingar så att de omedvetet tar ett 

avstånd för att bevara sin egen värdighet. I resultatet sågs den missbrukande patienten ofta 

som en krävande patient som ofta tog tid från övriga patienter. Sjuksköterskor som arbetade 



 
 18 (34) 

 

på missbruksavdelningar inom psykiatrin uttrycker i Lundahl, Olovsson, Rönngren & 

Norbergh (2013) att ärlighet, närvaro och att visa förståelse för patientens situation är viktigt 

för att bygga en bra relation till patienter med ett missbruk. Genom handlande som att till 

exempel dra sig undan skadas inte bara den moraliska värdigheten men även vårdrelationen 

och därför också möjligheten att ge god vård.  

    I Hippel, Brener & Hippel, (2008) uttryckte sjuksköterskor som jobbade inom alkohol- och 

drogberoendeinrättningar och ofta mötte intravenösa missbrukare stressproblematik. Denna 

stressproblematik relaterade deltagarna till fördomar om patienter med missbruksproblematik. 

Detta talar för att sjuksköterskans moraliska värdighet påverkas negativt på grund av 

fördomar som de är medvetna om och inte vill ha. Stressen ökade vid ett mer problematiskt 

beteende från patientens sida och detta ledde till att de funderade på att byta jobb och de ville 

ofta helt byta inriktning. Som ett sätt att skydda sin värdighet som moralisk hållning 

funderade sjuksköterskorna på att dra sig ur situationen, genom att byta till en arbetsplats där 

deras moraliska värdighet inte hamnade i kläm. 

    Signifikant för de flesta resultaten i studierna var att många deltagare uttryckte känslor av 

okunskap till att kunna ge och utföra rätt vård till patienter med substansmissbruk. Detta kan 

ses som en osäkerhet relaterat till okunskap som kan skada sjuksköterskans värdighet då 

denne gång på gång utför omoraliska handlingar omedvetet relaterat till okunskap. Enligt 

International Council of Nurses (2014) har sjuksköterskan ett ansvar att uppehålla sin 

yrkeskomptens genom lärande. Vidareutbildning inom området missbruk kan stärka 

sjuksköterskans moraliska värdighet och övertygelse då sjuksköterskorna i resultatet uttryckt 

en vilja att vårda och att den viljan går över negativa känslor kring gruppen. Trots viljan att ge 

god vård finns det svårigheter som leder till negativa handlingar som sjuksköterskan inte 

planerat för eller är helt medveten om. Svårigheterna leder till exempel till övervakning, 

undvikande och att man inte känner sig trygg att tala om vissa ämnen. Dessa handlingar bryter 

mot sjuksköterskans moraliska hållning att ge god vård till alla oavsett de negativa känslor 

som finns. Okunskap kan även kopplas till en studie där sjuksköterskor vid en alkohol- och 

drogrelaterad vårdavdelning beskrev hur fördomar gentemot patientgruppen visade sig genom 

att sjuksköterskor från andra vårdavdelningar på sjukhuset sällan ville komma och täcka upp 

eventuell personalbrist (Lovi & Barr, 2009). Oftast blev de substansmissbrukande patienterna 

anklagade så fort något försvunnit från sjukhuset och de sågs aldrig som patienter med ett 

riktigt vårdbehov av andra sjuksköterskor än de som faktiskt jobbade på den specialiserade 

vårdavdelningen. Sjuksköterskorna som jobbade med substansmissbrukare uttryckte i samma 

studie att de kändes som om de hela tiden behövde agera advokat åt sina patienter för att de 
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skulle få en rättvis och effektiv vård på sjukhuset. Att sjuksköterskorna agerade på det sättet 

tyder på att deras moraliska värdighet kräver att de agerar skyddande för sina patienter. 

Deltagarna kände sig besvikna över allmänsjuksköterskans kunskaper gällande 

substansmissbruk och det visade sig tydligt att de fortfarande vidhöll stereotypa fördomar som 

att substansmissbrukare ansågs vara farliga och bara ute efter läkemedel. Brist på kunskap 

leder ofta till fördomar och en persons moraliska övertygelse påverkas synnerligen av 

fördomar.  

     Genom utbildning inom området missbruk kan sjuksköterskans förståelse och moraliska 

hållning gentemot patientgruppen förbättras. För att optimera vården för sina patienter 

beskrev sjuksköterskorna i Lundahl et. al. (2013) hur de behövde tillgodogöra sig mer 

kunskap och bibehålla en positiv inställning och att ge patienten hopp inför sin situation. 

Trots behovet av kunskap är det en stor brist på utbildning gällande substansmissbruk i 

grundutbildningen för sjuksköterskor. Detta stöds av en studie gjord av Hussein Rassool 

(2007).  I studien deltog 110 sjuksköterskestudenter där hela 60 % av deltagarna inte hade fått 

någon adekvat utbildning alls gällande alkohol och problem relaterat till alkohol, endast 4,6 % 

hade fått fler än 14 timmars undervisning i ämnet. När det gällde utbildning gällande droger 

och dess medföljande problem var det 59,1 % som inte fått någon utbildning alls under 

sjuksköterskeutbildningen och en siffra på 0,9 % som fått fler än 14 timmars utbildning. Det 

enda de fick mer utbildning inom som berörde missbruk gällde tobakens verkan och skador. I 

en studie av Puskar, Gotham, Terhorst & Hagle (2013) visade det sig att 

sjuksköterskestudenter som fått genomgå utbildning relaterad till missbruk kände sig säkrare 

och bättre förberedda att ge vård till patientgruppen än innan de genomgått utbildningen.  

 

Värdighet som identitet 

När det kommer till värdighet som identitet kan Nordenfelts (2004) teori kopplas till hur 

sjuksköterskan förhåller sig till patienter som individer med autonomi och en egen 

livshistoria. Människan är en autonom varelse och sjuksköterskan ska visa hänsyn till detta i 

vårdrelationen (Sandman & Kjellström, 2013). Autonomin kan ses utifrån tre faktorer som 

samspelar med varandra; patientens handlingar, önskningar och beslut. Den 

substansmissbrukande patientens handlande upplevde sjuksköterskorna som besvärligt och 

svårt men om man ser till patienten som autonom kan förståelsen för agerandet öka.   

Sjuksköterskans syn på sjukdom och åldrande faller även in i denna värdighetsprincip. 

    Värdigheten som är kopplad till individens identitet kan enligt Nordenfelt (2004)  lätt tas 

ifrån människan av någon annan utan någon egentlig svårighet eller moralisk överlägsenhet. 
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Om inte sjuksköterskan ser den substansmissbrukande patienten som en egen individ och 

behandlar den genom kränkande handlingar skadas patientens autonomi. Genom att inte låta 

patienten få uttrycka sig och ta plats och om patienten inte själv får medverka i sin egen vård, 

begränsas autonomin och värdigheten som identitet påverkas negativt. Sjuksköterskorna 

beskrev hur de upplevt att de behövde övervaka patienten vilket leder till att den personliga 

sfären hos patienten kränks och påverkar värdigheten som identitet negativt. Detta går emot 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §, som uttrycker att vården skall ges med 

respekt för människans värdighet.  Här faller även sjuksköterskornas okunskap in igen, om 

sjuksköterskan utför en omedveten kränkande handling gentemot patienten så spelar det ingen 

roll för patientens värdighet oavsett vilken mening sjuksköterskan har i sitt handlade. 

Värdigheten som kopplas till identiteten skadas även av sjukdom då patientens självbild 

förändras. Oftast förändras självbilden negativt vid sjukdom vilket påverkar identiteten. Då vi 

som författare väljer att se missbruk och beroende som en sjukdom är den 

substansmissbrukande personens värdighet redan skadad innan hen blir patient. Brener, 

Hippel, Kippax & Preacher (2010) beskriver hur negativa attityder och åsikter hos 

vårdpersonal påverkar vårdandet av personer med en missbruksproblematik. Åsikter om hur 

patientens missbruk skulle kunna kontrolleras av patienten själv skapar mer negativa åsikter 

och attityder hos personal som vårdar missbrukande patienter. Dessa negativa attityder 

orsakar en större oro kring hur patienter med ett missbruk ska bete sig och agera i kontakt 

med vården. Det påverkar även bilden av att alla hälsoproblem patienten har är till följd av ett 

missbruk som enligt viss vårdpersonal är kontrollerbart av patienten. Resultat visar att 

psykiatrisjuksköterskor ofta hade en mer positiv attityd gentemot missbrukande patienter än 

sjuksköterskor inom somatisk vård till följd av mer erfarenhet att vårda patientgruppen men 

även mer utbildning på området. Bättre attityder mot patienten bidrar till att stärka 

värdigheten kopplad till identitet genom att sättet folk ser på en person påverkar självbilden 

och värdigheten enligt Nordenfelt (2004). Sjuksköterskan bör hjälpa till att stärka patientens 

värdighet som identitet genom att visa respekt, se patienten som en autonom individ, lyssna 

till dess livshistoria och hjälpa den finna hopp inför framtiden. Patientens värdighet som 

identitet skadas genom att sjuksköterskan visar en misstro och anklagar patienten för att vara 

manipulativ. Detta skapar en bild av patienten som kan påverka patientens självbild och på så 

sätt även värdigheten.  

Värdighet som identitet är enligt Nordenfelt (2004) starkt kopplad till sjukdom och olyckor 

och om patienten skrivs ut i förtid och inte behandlats färdigt för sina hälsoproblem så 

förstärks sjukdomskänslan och värdigheten kan ta skada hos patienten. Lovi och Barr (2009)  
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visar hur sjuksköterskor på en alkohol- och drogavdelning inte slängde ut sina patienter om de 

fick ett återfall. För att stötta positiva förändringar hos patienten sågs det mer som ett litet 

snedsteg och att det bara var att komma tillbaka och få hjälp för att kunna fortsätta med sitt 

liv. Detta skilde sig från attityder i samma studie från övriga sjuksköterskor kring hopplöshet 

och åsikter om att patienten inte kan ta ansvar för sig själv. Genom att ha en öppen och 

förlåtande attityd kan patienten stärkas i sin identitet genom att få den vård och hjälp som 

behövs och man undviker att skada patientens självbild och värdighet kopplad till identiteten.  

     Nordenfelt (2004) kopplar värdighet som identitet till integritet och om sjuksköterskan stör 

patientens integritet genom att t.ex. inte acceptera hens personliga sfär medför detta en 

värdighetskränkning som skadar patientens identitet. Sjuksköterskan är rädd för att bli av med 

sin egen värdighet som identitet genom olika handlingar som patienten kan utföra, som till 

exempel kränkningar i form av fysiskt våld och hot. Detta beteende kan skada ens värdighet 

kopplad till identiteten även om det i det här fallet kan ses som tydligt att många 

sjuksköterskor ser patienten som omoralisk. Även sjuksköterskornas åsikter och tankar kring 

att bli manipulerade kan kopplas till identitetsvärdigheten. Att bli lurad av patienten kan ge 

tankar om att bli sedd på ett annat sätt av andra människor runt sig. Kanske patienten ser en 

som lättlurad och dum, kanske kollegor ser en som oprofessionell och mindre duktig på sitt 

arbete, känslan av hur andra ser på en har en stor plats i den värdighet som kopplas till 

identiteten.  

 

Kliniska implikationer  

Resultatet visar att för att bidra till en bättre arbetssituation för sjuksköterskor som i sitt arbete 

möter personer med missbruksproblematik krävs det mer utbildning och kunskap inom ämnet.  

Sjuksköterskan behöver stärkas i sin roll på ett sätt som gör att hen känner sig säker på sig 

själv och sin förmåga att hantera de svårigheter som kan uppstå i kontakt med patientgruppen 

utan att sätta sin eller patientens värdighet på spel.  Det är tydligt att ett kunskapsbehov 

existerar för att göra omvårdnaden säkrare för både personal och patient. 

Etiska riktlinjer bör utformas på varje somatisk avdelning och all personal bör arbeta efter 

dessa i mån om att ge bästa möjliga vård ur ett etiskt värdighetsperspektiv. Arbetet bör sträva 

efter att upprätthålla och skapa värdighet hos både sjuksköterska och patient. 

Etiska reflexionsträffar bör implementeras, gärna tvärprofessionellt, på somatiska 

vårdavdelningar minst två gånger i månaden där personal ska finna möjlighet att tillsammans 
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reflektera över etiska dilemman de mött på avdelningen. Diskussionen bör utgå från 

avdelningens etiska riktlinjer samt förslag på förbättringar bör diskuteras. 

Vidareutbildning inom området missbruk och beroende bör erbjudas all berörd personal på 

avdelningen, detta för att stärka vårdpersonalens kliniska bedömning. Exempel på detta kan 

vara att bjuda in gästföreläsare som har god kunskap inom området. 

Resultatet visar att det finns en brist på utbildning i ämnet på grundutbildningar av 

sjuksköterskestudenter vilket leder till svåra arbetsförhållanden. Under grundutbildningen bör 

ämnet missbruk och beroende beröras mer än det gör idag samt diskuteras ur ett etiskt 

perspektiv. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Vidare forskning behövs om hur sjuksköterskans emotionella situation och värdighet påverkas 

av sina erfarenheter i vården med missbrukande patienter. Det behövs forskning för att se hur 

olika utbildningsnivåer påverkar det etiska arbetet med patienter som har en 

missbruksproblematik. I Sverige finns det behov på mer forskning inom ämnet för att lättare 

kunna implementera forskningen på vården i landet. 

 

Slutsats 

Resultatet visar att sjuksköterskans värdighet som moralisk hållning leder till att trots negativa 

föreställningar om och erfarenheter av patienter med missbruksproblematik har 

sjuksköterskan en vilja att ge god vård. Denna vilja utsätts dock för påfrestningar och 

sjuksköterskornas erfarenheter av patientgruppen har lett till negativa föreställningar och 

tankar om patienterna. Dessa negativa föreställningar samspelar illa med sjuksköterskans 

moraliska värdighet och skapar en stress när sjuksköterskan är medveten om detta. 

Sjuksköterskorna uttrycker att det finns osäkerhet, okunskap, misstro och rädsla kopplat till 

arbetet med patientgruppen. De berättar vidare att de känner att de saknar utbildning och 

kunskap för att känna sig säkra och förberedda i de situationer som uppstår i vårdandet av 

missbrukande patienter. Sjuksköterskorna som har mer erfarenhet och utbildning relaterat till 

arbete med missbrukare som till exempel inom psykiatrin har en positivare attityd gentemot 

patientgruppen än sjuksköterskor inom den somatiska vården. Det finns en brist på utbildning 

som gäller både inom grundutbildningen och vidare utbildning på arbetsplatsen. Bristen på 

utbildning och kunskap leder till att sjuksköterskan drar sig undan från patienten vilket leder 

till en försämring av både patientens och sjuksköterskans värdigheter. Sjuksköterskans 
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värdighet som moralisk hållning försämras av dessa handlingar och patientens värdighet som 

identitet genom sjuksköterskans brist att se patienten som en hel människa. Patienten som 

känner att hen målas in i ett hörn känner hur hen tvingas begå handlingar som patienten vet är 

fel för att få tillgång till den vård de behöver. Detta påverkar patientens värdighet som 

moralisk hållning och när dessa handlingar mynnar ut i hot, förolämpningar eller våld mot 

sjuksköterskan så skadas sjuksköterskans värdighet som identitet. Detta tillsammans med 

andra negativa attityder kan leda till att värdigheten hos både patient och sjuksköterska tar 

skada. 
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