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Sammanfattning 

 

Bakgrund: Många människor är fördomsfulla mot patienter som har ett 

narkotikamissbruk. Patienter med narkotikamissbruk uttrycker att de blir 

behandlade annorlunda av sjuksköterskor inom vården - att de blir placerade 

i fack, bortprioriterade, ignorerade samt får sämre vård. Sjuksköterkors 

förhållningssätt beskrivs innehålla en drivkraft och ett gediget engagemang 

för patienter som missbrukar narkotika.  

Syfte:  Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

narkotikamissbruk. 

Metod: I litteraturöversikten användes totalt 10 vårdvetenskapliga artiklar. 

Artiklarna hämtades från databaserna Academic Search Complete, CINAHL 

Complete och PsycInfo där sökorden som använts bland annat var ”nurse” 

”substance abuse” och ”experiences”. Fribergs (2012) analysmetod har 

använts för att analysera de vårdvetenskapliga artiklarna. Den teoretiska 

referensramen som använts är Katie Erikssons caritativa vårdteori.  

Resultat: Resultatet visade sig i tre huvudteman och tre subteman. I det första temat 

”Hur sjuksköterskor förhåller sig till vårdandet av narkotikamissbrukare” 

uppkom tre subteman; ”Sjuksköterskors attityder och fördomar” samt 

”Stress & manipulation som hinder i vårdandet”. Under det huvudtemat 

beskrivs hur sjuksköterskors attityder och fördomar kan påverka den vården 

de ger till narkotikamissbrukare. I det andra temat ”Vad utbildning och 

kunskap har för betydelse i vårdandet” beskrivs det hur sjuksköterskor 

erfarit att deras brist på utbildning påverkat vårdandet och även varför god 

kompetens är betydelsefull. I det sista huvudtemat ”Oro, rädsla och ångest” 

belyses bland annat sjuksköterskors oro/rädsla för att vårda dessa patienter 

av olika anledningar.  

Diskussion:  I diskussionsdelen belyser författarna de mest framträdande delarna i 

resultatdelen tillsammans med Katie Erikssons caritativa vårdteori. 

Sjuksköterkornas attityder/fördomar, misstro/manipulation samt utbildning 

diskuteras i förhållande till författarnas tankar, litteraturöversiktens bakgrund 



  

 

 
 

 

samt den teoretiska referensramen.   

Nyckelord: Narkotikamissbruk, olagliga droger, patient, sjuksköterska, vårdande.  

 



 

 

Abstract 

 

Background: People are often prejudiced towards people with a substance abuse. Patients 

with a substance abuse express that nurses seems to care for them differently 

than with other patients – they feel like they’re being stigmatized, not being 

prioritized, ignored and that they receive less care than others. Commitment 

and urge are two components that should be contained in the nurses’ 

approach towards patients with substance abuse.  

Aim: The aim of this study was to describe nurses’ experiences of caring for 

patients with substance abuse. 

Method: This litterature review was based on ten scientific articles. The articles were 

obtained from the databases Academic Search Complete, CINAHL 

Complete and PsycInfo. Some of the keywords that were used in the 

research were “nurse”, “substance abuse” and “experiences”. To analyse the 

articles we have used Fribergs (2012) method. The theoretical framework 

that was used in this literature review was Katie Erikssons caritative theory. 

Results: The results of this litterature review show three main themes and two 

subthemes. The first theme “How nurses treat the substance abusers while 

they care for them”, include two subthemes “Nurses’ attitudes and 

prejudiced actions” and “How stress and manpulation can affect the care”. 

The theme highlights how nurses’ attitudes and prejudices affect the care 

they’re giving. The second theme, “The importance of education and 

knowledge in the care of patients who suffers from substance abuse”, 

describes nurses’ experiences of how their lack of education affects the care 

they’re giving and why it’s important to have good competence. The last 

theme “Worries, fears and anxiety” illuminates different reasons to why the 

nurses have these types of feelings when they’re caring for patients with a 

substance disorder.    

Discussion: The discussion highlights the most outstanding parts of the result in 

association with Katie Erikssons caritative theory. Nurses’ 

attitudes/prejudices, distrust/manipulation and the importance of education 



  

 

 
 

 

are discussed in relation the authors’ thoughts, the background of the 

literature review and the theoretical frame.  

Keywords: Caring, illicit drugs, nurse, patient, substance abusers. 



 

 

   

Innehållsförteckning 

 

INLEDNING  ................................................................................... 1 

BAKGRUND  ................................................................................... 1 

MISSBRUK ............................................................................................................................................. 1 

PATIENTERS ERFARENHET AV VÅRDANDET   ............................................................................................. 2 

SJUKSKÖTERSKORS FÖRHÅLLNINGSÄTT TILL VÅRDANDE .......................................................................... 3 

PROBLEMFORMULERING ........................................................................................................................ 4 

SYFTE  ................................................................................... 5 

TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  ................................................................................... 5 

KATIE ERIKSSONS CARITATIVA VÅRDTEORI UTIFRÅN VALDA KONSENSBEGREPP .................................................... 6 

METOD  ................................................................................... 6 

DATAINSAMLING & URVAL ....................................................................................................................... 6 

DATAANALYS ......................................................................................................................................... 7 

FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN  ................................................................................... 8 

RESULTAT  ................................................................................... 8 

SJUKSKÖTERSKANS BEMÖTANDE I VÅRDANDET AV NARKOTIKAMISSBRUKARE ............................................. 8 

     ATTITYDER OCH FÖRDOMAR ............................................................................................................... 8 

    STRESS OCH MANIPULATION SOM HINDER FÖR VÅRDANDET ................................................................. 10 

VAD UTBILDNING OCH KUNSKAP HAR FÖR BETYDELSE I VÅRDANDET ......................................................... 11 

ORO, RÄDSLA OCH ÅNGEST .................................................................................................................. 12 

DISKUSSION  ................................................................................. 13 

METODDISKUSSION .............................................................................................................................. 13 

RESULTATDISKUSSION .......................................................................................................................... 14 

KLINISKA IMPLIKATIONER ...................................................................................................................... 18 

FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING .................................................................................................... 18 

     Slutsats                 18 

REFERENSFÖRTECKNING  ................................................................................. 20 

BILAGA 1. SÖKMATRIS  ................................................................................. 23 

BILAGA 2. MATRIS ÖVER URVAL AV ARTIKLAR TILL RESULTAT .................................................... 25 



1 
 

 

 

Inledning 

Under de verksamhetsförlagda utbildningarna som vi har haft hittills i utbildningen har vi 

båda uppmärksammat att patienter med en bakgrund kantad av missbruk ofta blir bemötta 

annorlunda av vårdpersonal. Det kan både handla om att förhållningssättet mot patienten är 

annorlunda och ibland nedvärderande, men också att behandlingen inte ser densamma ut för 

dessa patienter. Vi har också upplevt att vårdandet från sjuksköterskor ibland kan vara 

avståndstagande eller ignorerande samt att personalen i fråga kan upplevas som rädd för 

patienter med den sorts bakgrund. Då vi snart är nyutexaminerade sjuksköterskor upplever vi 

att kunskap om hur det är att vårda patienter med narkotikamissbruk behövs för oss ute i det 

dagliga arbetet. Dels för att kunna bidra med kunskap om vårdandet av narkotikamissbrukare 

till erfarna sjuksköterskor men också till de som, precis som oss, är nya inom yrket.  

 

Bakgrund 

I bakgrunden kommer läsaren att få bekanta sig med definitionen av missbruk, patienters 

erfarenheter av vårdandet samt sjuksköterskans förhållningssätt till vårdandet av 

narkotikamissbrukare.  

 

Missbruk 

Begreppet missbruk i narkotikaform definieras enligt Socialstyrelsen (2015) som ett skadligt 

bruk, ett substansberoende eller ett substansbrukssyndrom. Enligt Socialstyrelsen uppskattas 

det vara ungefär 55 000 människor i Sverige som lever med ett narkotikamissbruk, men 

antalet missbrukare av narkotika runt om i världen är betydligt större. Missbruk ses idag som 

en kronisk hjärnsjukdom som oftast förknippas med återfall (Bartlett, Brown, Shatelle, Wright 

& Lewallen, 2013).  När man är påverkad av droger sker kemiska förändringar i hjärnan på så 

vis att dopaminet i hjärnan höjs och med en ökad användning av dessa substanser skapas en 

tolerans, vilket gör att man behöver mer droger för att kunna uppnå den känslan man vill åt, 

eller för att ens kunna fungera som person. När en person tillslut blir beroende påverkas 

hjärnan och dess naturliga beteende från drogerna, men också av begäret att få tag i dem. 

Även förändringar i organen påvisar att ett narkotikamissbruk har liknelser till kroniska 

sjukdomar. Det gör bland annat det svårt för hjärnan att minnas, lära och motivera sig till 

saker. Med rätt vård kan många patienter som lider av ett missbruk botas men det finns också 

enstaka fall där personer lever med detta problemet livet ut.  



 

 

      Socialstyrelsen (2015) belyser även att många människor är fördomsfulla gentemot 

personer med ett narkotikaberoende då många anser att deras missbruk är självförvållat samt 

att det är ett individuellt problem som bara påverkar personen i fråga. Missbruksproblematik 

påverkar fler individer än enbart den missbrukande själv. Ett missbruk slår oftast bredare och 

påverkar folk i omgivningen, exempelvis familj och närstående. 

      

Patienters erfarenheter av vårdandet 

I en studie av Cleveland och Gill (2013), gjord i USA, har det visat sig att patienter med 

tidigare narkotikamissbruk upplever att de blir bemötta på ett annorlunda sätt av 

sjuksköterskor, nämligen att sjuksköterskorna inte förbiser deras tidigare drogmissbruk utan 

istället bemötte de på ett mindre värdigt sätt. Det i sin tur ledde till att patienterna upplevde att 

sjuksköterskorna inte såg dem utifrån ett helhetsperspektiv. De uttryckte även att 

sjuksköterskorna drog slutsatser utifrån deras bakgrund. I en annan studie av McCreaddie, 

Lyons, Watt, Ewing, Croft, Smith och Tocher (2010), som är gjord i Skottland, berättar 

patienter med ett narkotikamissbruk att de förväntar sig att sjuksköterskor ska bemöta dem på 

ett icke fördomsfullt sätt. Dessutom uttrycker de att de anser att sjuksköterskor ska visa 

medlidande samt att de ska vara närvarande och vårda dem i den mån som behövs. En patient 

uttryckte att det kändes som att sjuksköterskorna ”dömde boken efter sitt omslag”, alltså att 

de hade förutfattade meningar om dem. Patienterna ansåg också att de behövde bevisa något 

för sjuksköterskan för att vinna deras förtroende (Cleveland et al, 2013). När de väl hade gjort 

det kunde sjuksköterskorna förbise deras förflutna och därmed även se dem med andra 

perspektiv. Från början kände de sig övervakade, som att sjuksköterskan kontrollerade allt de 

gjorde. Dock fanns det även sjuksköterskor som inte upplevdes som sådana, utan istället var 

omtänksamma och kommunicerade med dem. Patienterna upplevde då att de hade en bättre 

relation med de sjuksköterskorna när det inte enbart var konversationer om behandlingen, 

utan även om det alldagliga. Det i sin tur ledde till att de kunde känna sig mer bekväma i 

mötet med sjuksköterskan. I en studie av Sleeper och Bochain (2013) uttrycker patienter att 

de upplevt en stigmatisering från vårdpersonal och att sjuksköterskor bortsett från deras 

fysiska och känslomässiga behov. Ytterligare beteenden som patienterna identifierade hos 

sjuksköterskor var att de ofta var försenade, att de ignorerade dem, att de skällde på 

patienterna, gjorde felaktiga anklagelser samt att de inte gav dem någon personlig 

uppmärksamhet. Vidare har även patienter beskrivit det som att de blev bortprioriterade och 

inte fick vård på lika villkor i jämförelse med andra patientgrupper, som i den här artikeln, 

äldre patienter (MCreaddie et al, 2010). De menar att de ofta fick vänta en längre tid på 
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sjuksköterskorna efter att de hade tryckt på larmknappen, jämfört med de äldre patienterna. 

En av patienterna i studien upplevde att sjuksköterskorna ibland kunde avstå från att uppsöka 

deras rum när de tryckt på larmknappen och att när de väl fick hjälp så hänvisade 

sjuksköterskorna endast till läkarna. Läkarna var dock inte närvarande för tillfället, så istället 

för att bemöta problemet, ignorerade man det och därför kände sig patienterna 

bortprioriterade. En annan patient som deltog i studien uttryckte att dennes ”egna” rutiner 

angående deras läkemedel, blev åtsidosatta och att de istället fick ta efter sjuksköterskans 

rutiner. Konsekvenserna av det blev att den tänkta läkemedelseffekten uteblev samt att 

patienten i frågas dagliga rutiner rubbades.  

      De deltagande patienterna har också belyst att sjuksköterskornas förmåga att visa respekt 

var bristande (Sleeper et al, 2013). Förutom de beskrivna faktorerna ovan upplevde 

patienterna även att de inte fick någon medicin av sjuksköterskorna vid smärta utan att 

sjuksköterskorna istället sa åt dem att ”hålla ut”.  

      Patienter upplevde dessutom att de oftast blivit vårdade av personal som haft 

specialistutbildning inom området och att de upplevelserna varit positiva (Mclaughlin, 

Mckenna & Leslie, 2000). När vårdpersonal däremot inte haft specialistutbildning inom 

ämnet missbruk menar patienterna att det visat sig tydligt i omvårdnaden. Patienterna anser att 

vårdgivarnas bristande kompetens, utbildning och därmed kunskaper om vårdandet varit 

framträdande. Patienterna beskriver att de ofta utnyttjat vårdpersonalens bristande kompetens 

genom att manipulera dem i en mängd olika sammanhang, till exempel vid medicinering.  

      I en annan studie av Deering, Horn och Frampton (2012) beskriver majoriteten av de 

patienterna som missbrukar narkotika att de definierar den vårdande relationen som varm, 

stöttande samt förstående och de uttryckte stor respekt för de sjuksköterskor som förmedlade 

ovanstående faktorer till dem. 

 

Sjuksköterskans förhållningssätt till vårdande  

Sjuksköterskans förhållningssätt styrs av värderingar och kan antingen stärka eller hindra 

patientens förmåga att uppnå hälsa (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). Dessutom bör 

sjuksköterskan ha ett förhållningssätt som bjuder in patienten till delaktighet och 

självbestämmande vilket i sin tur kan bringa rättvisa i vården (Ivarsson, 2015). 

      Som sjuksköterska, i mötet med patienter som missbrukar, behöver man ha en inre 

drivkraft och ett brinnande engagemang för just den patientgruppen (Thorkildsen, Eriksson & 

Råholm, 2015). Ovanstående faktorer anses som viktiga för att kunna hjälpa den specifika 

patienten på ett hälsofrämjande sätt och för att de inte ska bli placerade i ett fack. Den inre 



 

 

drivkraften definieras som en styrka i att se patienten bakom missbruket och inte bara som 

”en missbrukare”. Dessutom belyser de deltagande sjuksköterskorna i studien att patienternas 

behov av omvårdnad i sin tur kan leda till ett närmare möte mellan patienten och 

sjuksköterskan (Thorkildsen et al, 2015). Att som sjuksköterska förmedla trygghet och 

förtroende är viktigt då många patienter med missbruk är vana vid negativa möten i vården. 

Sjuksköterskans förhållningssätt ska även grundas i att möta varje enskild individ på ett 

respektfullt, ödmjukt och närvarande sätt för att förmedla till patienten att hen vill vara en del 

av dennes lidande. 

      Sjuksköterskans professionella engagemang och förhållningssätt är det som kännetecknar 

en god vårdrelation (Dahlberg & Segesten, 2010). De två kompontenterna leder i sin tur till att 

patientens behov av omvårdnad tas i beaktande. En god vårdrelation, mellan patient och 

vårdare, är enligt Snellman (2014) en grundläggande komponent i vårdandet och kan ses som 

positivt för patienten, att den medför någonting sunt. Ett vårdande utan god vårdrelation kan 

ge patienten i fråga ett onödigt lidande. Sjuksköterskan kan med hjälp av sin närvaro använda 

sig av sina erfarenheter och sin kompetens för att bemöta och vårda patienten på ett 

hälsofrämjande sätt (Dahlberg et al, 2010). De belyser även vikten av att som vårdpersonal, i 

det här fallet sjuksköterska, alltid ha ett lugnt bemötande då stress eller brist på engagemang 

kan leda till ett försämrat välbefinnande för patienten. Att stärka och stödja patienternas 

hälsoprocesser är en av sjuksköterskans många uppgifter och en god vårdrelation kan 

underlätta detta. Dessutom spelar faktorer som bekräftelse, tröst och närhet stor roll i 

sjuksköterskans förhållningssätt för att en god vårdrelation ska uppnås (Snellman, 2014). Ett 

dåligt bemötande kan enligt Kasén, Nordman, Lindholm och Eriksson (2008) ge upphov till 

en försämrad vårdrelation. En sund vårdrelation kan däremot få patienten att uppleva en 

känsla av välbefinnande, vilket tyder på hur viktigt det är med en god relation (Snellman, 

2014). I en studie av Kasén et al (2008) uttrycker vårdare att patienter som har annorlunda 

vanor och beteenden ofta kan överges av vårdaren och därmed få mindre uppmärksamhet. De 

blir åtsidosatta och vårdarna frågar inte om de behöver någonting, om inte patienten är den 

som engagerar sig först.  Det i sin tur kan leda till ett lidande för patienten. Det kan även 

handla om att vårdaren har svårt att se bakgrunden till patientens uppträdande och svårt att 

förstå dennes handlingar och istället uppfattar de patienten som svårare att handskas med 
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Problemformulering 

Det har visat sig att patienter med narkotikamissbruk blir behandlade på ett annorlunda sätt av 

sjuksköterskor, att de blir bemötta med fördomar utifrån dess missbruk samt att de upplever 

att sjuksköterskorna placerar de i ett fack. Patienter har även uttryckt att de blir 

bortprioriterade på grund av sitt narkotikamissbruk och att sjuksköterskan inte ser 

helhetsbilden av dem. Det har belysts hur sjuksköterskans förhållningssätt gentemot 

missbrukare bör vara och när vi nu också har fått en bild av hur patienter upplever 

sjuksköterskors vårdande vill vi undersöka sjuksköterskors egna erfarenheter av att vårda 

patienter med narkotikamissbruk. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva allmänsjuksköterskors erfarenheter av att vårda 

patienter med narkotikamissbruk. 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt har författarna valt att belysa Katie Erikssons caritativa vårdteori 

och koppla det till konsensusbegreppen människa och vårdande. Konsensusbegreppet 

människa är valt då den caritativa vårdteorin grundas i begreppet människa och att se 

människan som en helhet. Även konsensusbegreppet vårdande kommer som nämnt att belysas 

i den teoretiska utgångspunkten då den vårdteori som används i litteraturöversikten även 

lägger vikt vid själva vårdandet av människan. Konsensusbegreppet och den teorietiska 

utgångspunkten kommer tillsammans att diskuteras med resultatet samt bakgrund.  

 

Katie Erikssons caritativa vårdteori utifrån valda konsensusbegrepp 

Katie Erikssons teori lyfter fram begreppet caritas, som står för människokärlek och 

barmhärtighet, som ett grundläggande begrepp inom vårdandet (Wiklund-Gustin & Lindwall, 

2012). I den caritativa vårdteorin belyses det att människan är en unik individ som ska 

bemötas med värme och kärlek (Wiklund-Gustin et al, 2012;Eriksson, 1988). Caritas innebär 

att förmedla tro, hopp och kärlek i vårdandet av människan och därmed hjälpa hen med 

dennes behov (Eriksson, 1990). Människan beskrivs av Eriksson, i Wiklund-Gustin et al 

(2012), som en tänkande varelse som alltid strävar efter att känna en samhörighet med en 

annan människa, att man på ett eller annat sätt är relaterad till någon. Enligt Lepp (2014) 

belyser Eriksson att vårdandets grundmotiv är att vilja människan väl. Eriksson (1988) 



 

 

belyser vårdandet som en kärleksgärning och som innefattar att man bekräftar en människas 

existens. Vidare beskrivs det att vårdandet förmedlas till människan via närhet och ömhet 

vilket i sin tur kan leda till ett välbefinnande hos personen i fråga. Vårdandet skulle inte 

existera om inte människor led och om inte medmänniskorna blev berörda (Wiklund, 2003). 

Det skulle alltså inte finnas något vårdande utan lidande. Vidare belyser Eriksson (2015) att 

vårdande innefattar hela människan och att vårdandet i sig ska ha en hälsofrämjande uppgift. 

      En vårdares professionella förhållningssätt ska innehålla lyhördhet, att se varje situation 

med människan som unik samt att ha en inställning som grundas i att undvika rutiner i arbetet 

(Eriksson, 1990). Enligt Eriksson behöver man som vårdare kunna skilja på vårdande och 

behandling (Wiklund 2003). Behandling är främst för att bota sjukdom och vårdandet är 

någonting mer än bara behandling - det har olika grundmotiv och olika meningssammanhang. 

Vårdandet innebär att människor behöver mötas och för att som vårdare kunna lindra lidandet 

behöver man gå in i en vårdande relation för att på så vis kunna skapa en gemenskap som 

lindrar lidandet.  Kärleken till människan och dess lidande är enligt Wiklund (2003) det som 

motiverar vårdandet. För att vårdandet ska bli gott som möjligt ska det genomsyras av tro, 

hopp och kärlek och vara en del av relationen mellan patient och sjuksköterska. 

Sjuksköterskan kan med hjälp av sitt kärleksfulla förhållningssätt förmedla ovanstående 

upplevelser till patienten. Att sätta sig in i människans lidande och hjälpa denne genom 

lidandet ses som definitionen av vårdandet (Wiklund, 2003) och för att lidandet ska kunna 

lindras behövs en förståelse för dess olika uttryck och olika former samt förmågan att kunna 

känna igen dem (Lepp, 2014). Två andra viktiga faktorer i att lindra en människas lidande är 

att bevara dennes värdighet genom att inte kränka eller fördöma utan att istället ge den vård 

som patienten är i behov av (Eriksson, 2015). Det kan vara lätt att missa de behov som 

patienten egentligen har och det är därför viktigt att som vårdare våga möta lidandet som står i 

vägen för patienten för att på så vis se det patienten själv behöver.    

 

Metod 

Den här studien kommer att använda sig av en litteraturöversikt som enligt Friberg (2012) är 

ett hjälpmedel för att skapa en översikt över tidigare forskning. Det innebär att vetenskapliga 

artiklar kommer att granskas för att lyfta fram de aktuella kunskaperna inom det valda ämnet. 

Det kan antingen vara ett problem som sjuksköterskan stöter på i sitt yrke, men det kan också 

handla om ett specifikt omvårdnadsrelaterat område. Den planerade litteraturöversikten ska i 

slutändan vara en övergripande beskrivning av det valda forskningsämnet. 
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Datainsamling och urval 

De databaserna som har används i datainsamlingen av artiklar är Cinahl Complete, Academic 

Search Complete, och PsycInfo. Till en början gjordes en bred sökning för att se var den 

aktuella forskningen kring ämnet står idag. Då användes sökord som ”nurse” och ”caring”. 

Efter det lades ytterligare sökord till för att hjälpa till att avgränsa sökningen till bara ett fåtal 

relevanta vetenskapliga artiklar (Karlsson, 2012). De sökord som sammantaget användes i 

framtagandet av resultatartiklar var ”substance addiction”,”experiences”, ”substance 

abuse”, ”perception”,”drug-user”, ”misuers”, ”nurse-patient relationship” och ”illicit drug 

users” (se bilaga 1). Författarna var försiktiga med att välja ut sökord som präglades av deras 

förförståelse och de valde istället sökord som ansågs kunna svara väl på litteraturöversiktens 

syfte.  

      De begränsningarna som har används för att få fram relevant forskning i 

litteratursökningen är ”full text”, ”peer reviewed”, publikationsår mellan 2000-2015, 

”abstract available” samt ”english language”. Vi har som sagt valt att avgränsa alla våra 

sökningar till ”full text” och vi är medvetna om att vi då kan ha gått miste om artiklar som 

svarar på vårt syfte.  Avgränsningsfunktionerna ovan används alltså för att sålla bort de 

artiklar som inte ansågs relevanta för denna litteraturstudie och det underlättar därmed det 

slutliga urvalet av vetenskapliga artiklar (Karlsson, 2012). 

      Den typ av data som används i denna litteraturstudie är både kvalitativ forskning och 

kvantitativ forskning där majoriteten av artiklarna dock var av kvalitativ metod. Författarna 

har strävat efter att resultatartiklarna ska vara av kvalitativ forskning då det anses kunna ge en 

så korrekt uppfattning som möjligt av deltagarnas upplevelser. Författarna har valt att inte 

specificera sökningarna inom Europa eller Norden med anledning av att vi tror att urvalet kan 

bli för litet. Med andledning av det är majoriteten av de utvalda resultatartiklarna från USA 

och Australien. 

 

Dataanalys 

För att analysera de vetenskapliga artiklarna har författarna utgått från Fribergs (2012) modell 

som är uppdelad i tre olika faser. I den första fasen ligger huvudfokuset i att förstå de 

vetenskapliga artiklarna. För att författarna på ett enkelt sätt skulle förstå artiklarna så har 

studierna granskats genom att författarna har läst de flera gånger och därefter diskuterat 

innehållet tillsammans för att förstå helheten av studierna. Efter det har texternas innehåll 

brutits ned för att lättare kunna se om artiklarna gett svar på författarnas syfte och för att 



 

 

kunna inkludera de meningsbärande delarna.  

      I fas två har författarna brutit ned alla de olika delarna i de olika studierna, till bland annat 

likheter och skillnader, för att på så sätt skapa subteman och därefter teman. Detta har sedan 

skrivits ned och därefter format ett resultat, som sedan återigen har diskuterats och bearbetats 

för att få en kunskapsutveckling inom området. De studier som valts ut till resultatdelen är 

dokumenterade i bilaga 2 för att förtydliga resultatartiklarnas innehåll. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Att göra forskningsetiska överväganden innebär att man grundligt granskar de vetenskapliga 

artiklarna man tänkt använda sig av för att säkerhetsställa att artiklarna gjort noggranna 

forskningsetiska överväganden (Wallengren & Henricson, 2012). Etiska överväganden ska 

vara en röd tråd genom hela examensarbetet, från val av ämne till det slutgiltiga resultatet 

(Kjellström, 2012).   

      När författarna bearbetat de studier som använts i denna litteraturstudie så har det 

framkommit att majoriteten av de valda resultatartiklarna varit etiskt godkända. Det 

fastställdes genom att studierna innehöll ett avsnitt om etiska överväganden. Författarna har 

även läst igenom artiklarna flera gånger för att försäkra sig om att översättningen till svenska 

varit korrekt så att egna tolkningar kunnat undvikas. Redan innan arbetet påbörjades hade 

författarna en förförståelse om att det fanns vårdpersonal som hade fördomar mot patienter 

som missbrukar narkotika. Författarna var därför noggranna med att de artiklar som valdes ut 

som resultatartiklar enbart skulle svara på syftet och inte präglas av deras förförståelse. 

 

Resultat 

Litteraturöversiktens syfte besvaras nedan med hjälp av olika teman och subteman. Resultatet 

kommer att belysa hur sjuksköterskor erfarit vårdandet av patienter med ett 

narkotikamissbruk.  

 

Sjuksköterskors bemötande i vårdandet av narkotikamissbrukare  

Sjuksköterkors bemötande i vårdandet av narkotikamissbrukare har belysts under två 

subteman, ”sjuksköterkors attityder och fördomar” samt ”Stress och manipulation som hinder 

i vårdandet”. 
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Sjuksköterskors attityder och fördomar  

Det har framkommit att sjuksköterskor upplever att de själva har negativa attityder gentemot 

patienter som missbrukar narkotika och att sjuksköterskorna upplever att patienter som 

missbrukar är svårare att vårda än andra (Howard & Holmshaw, 2010; Lundahl et al, 2014; 

Monks, Topping;  Natan et al, 2009 & Newell, 2013). Andra sjuksköterskor upplevde att 

patientgruppens krav gjorde det svårt för de att vårda andra patienter då dessa patienter kräver 

mycket tid och närvaro, vilket ansågs av sjuksköterskorna vara en utmaning (Ford, 2011; 

Natan et al, 2009). Sjuksköterskor har uttryckt att de ofta upplever sig själva som negativa 

och dömande i arbetet med denna patientgrupp, att de går in med sin egen åsikt: att ”dessa 

patienter” enbart tar en onödig plats i vården (Monks et al, 2013). Sjuksköterskorna menar att 

de själva anser att narkotikamissbrukare har satt sig i denna position själva, att missbruket är 

självförvållat, vilket leder till att sjuksköterskorna uttryckt att de känner att dessa patienter 

inte förtjänar samma kvalité på vården som andra patienter samt att de inte ens bör vårdas på 

sjukhus (Lovi & Barr, 2009;Natan, Beyil & Neta, 2009). Sjuksköterskornas erfarenheter 

berättar att deras negativa attityd mot missbrukarna ofta kunde visa sig genom att de 

beskyllde patienterna för stöld så fort någonting hade försvunnit från avdelningen eller så fort 

någonting hade gått sönder (Lovi et al, 2009). Det framkom även att sjuksköterskor upplever 

det som vanligt att de bemöter denna patientgrupp med ett mindre personligt engagemang och 

att deras förmåga att notera viktiga aspekter, så som patientens känslomässiga och fysiska 

omsorgsbehov, är bristfällig (Peckover & Chidlaw, 2007). Negativa attityder mot denna 

patientgrupp är ett återkommande ämne och när patienterna inte ville bli kvitt sitt missbruk 

och dessutom tog med sig droger in på avdelningen, berättade sjuksköterskorna att de 

upplevde sig själva som dömande och att de var frustrerade över situationen. De ansåg också 

att det inte hjälper att vara dömande, att de behöver vara icke-dömande för att kunna hjälpa 

dem (Howard et al, 2010).  

      Sjuksköterskor har upplevt att deras misstro till patienterna kunde ligga till grund för den 

negativa attityd de haft som i sin tur kunde ge upphov till konflikter mellan de själva och 

patienterna (Monks et al, 2013). Sjuksköterskor har uttryckt att relationen mellan dem och 

patienterna kantats av misstro från deras sida på grund av att patienterna verkat opålitliga och 

oengagerade. Misstro beskrevs av sjuksköterskorna som den grundläggande komponenten 

som genomsyrade dess interaktion med patienten. Sjuksköterskorna uttrycker även att de bör 

ha en god och lugn attityd mot denna patientgrupp så att patienterna kan känna sig trygga. 

(Lundahl, Olovsson, Rönngren & Norbergh, 2014). Dessutom belyser de också som viktigt att 

vara närvarande, att lyssna samt att visa omtänksamhet för patienten för att kunna ge en god 



 

 

vård. Sjuksköterskorna har erfarit att ju positivare inställning och attityd man har gentemot 

patienterna, desto bättre blir vårdkvalitén (Natan et al, 2009).  

      Fördomar är enligt sjuksköterskornas erfarenheter en komponent som speglat deras arbete 

med denna patientgrupp (Peckover et al, 2007). Det fanns andra sjuksköterskor som erfarit att 

den fördomsfulla attityden som många sjuksköterskor hade, var en besvikelse då de 

sjuksköterskorna inte förstod vad arbetet med missbrukare innebar (Lovi et al, 2009). I 

samband med detta belyser sjuksköterskorna att de upplever att den dömande faktorn kunde 

bero på att de inte ser problemet bakom missbruket, att patienten i fråga även kunde lida av 

till exempelvis ångest eller depression. De uttryckte att deras förståelse för patienten i fråga 

var bristande och att de därför inte kunde se deras behov av vård. Sjusköterskorna berättar att 

tålamod, tid och förståelse för patienten kan göra det lättare att handskas med dem (Neville et 

al, 2014). Sjuksköterskornas erfarenheter visar på att ärlighet och tydlighet bör vara två 

grundkomponenter i vårdandet av patienter med dessa problem (Lundahl et al, 2014). De 

upplever även att de bör vara tillgängliga samt ha ett icke-konfronterande förhållningssätt 

gentemot patienten för att kunna underlätta vårdrelationen samt för att upptäcka patientens 

specifika behov.  

 

Stress och manipulation som hinder i vårdandet 

De uttrycker även det som svårt att planera omvårdnaden (Lundahl et al, 2014). Dessutom 

upplevde de också en svårighet i att bemöta och kommunicera med denna patientgrupp då de 

erfarit att patienterna många gånger är tillbakadragna. Sjuksköterskornas erfarenheter var att 

de inte hade tillräckliga resurser för att kunna möta patienternas krav, till exempelvis i 

behandling av smärta. Det gjorde att vården som de gav till dessa patienter i regel upplevdes 

som sämre än den omvårdnad de gav till andra (Natan et al, 2009). Sjuksköterskorna hade 

dock delade erfarenheter av vårdandet kring dessa patienter då vissa uttryckte att de inte alls 

kände några svårigheter i att vårda denna patientgrupp så länge det inte var stressigt eller att 

patienten var förvirrad, upprörd eller aggressiv. Att lägga ner mycket tid på dessa patienter var 

dock något som sjuksköterskorna upplevde som krävande och som en utmaning. De 

bekräftade att de ofta ger mindre tid till denna patientgrupp än till andra samt att patienter 

med narkotikamissbruk oftast blir sedda sist (Monks et al, 2013;Neville et al, 2014). 

Sjuksköterskornas upplevelser var att den utsatta tiden för att vårda denna patientgrupp var 

underskattad, speciellt när det fanns andra patienter som var i större behov av vård (Ford, 

2011). De beskriver att de ovanstående faktorerna upplevts som stressiga.  
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      Många sjuksköterskor rapporterade också att de erfarit att dessa patienter kunde vara 

manipulativa, inte minst i situationer där det handlade om mediciner och andra 

behandlingsmetoder (Ford, 2011). Sjuksköterskornas erfarenheter var att patienterna kunde 

ändra beteende från att vara märkbart arga till att vara snälla på kort tid, för att på så vis kunna 

erhålla narkotika. De upplevde tillslut att det var svårt att veta om patienten upplever smärta 

eller om hen bara är ute efter narkotika. Med anledning av detta upplevde sjuksköterskorna 

det som mer behagligt att tillgodose patienternas smärtbehov efter operation, då de visste med 

säkerhet att smärtan var verklig. Den sedda manipulationen kunde gå så långt att 

sjuksköterskan upplevde att hen behövde övervaka patienten, vilket kunde vara både fysiskt 

och psykiskt utmattande (Neville et al, 2014). Det har även framkommit att sjuksköterskorna 

upplevt en rädsla eller oro i att bli manipulerad, men att de ändå gjorde sitt bästa för att lösa 

de eventuella problem som kunde uppstå (Natan et al, 2009). De bekräftade att de kände sig 

manipulerade och utnyttjade på ett medicinskt plan då de var rädda för att patienterna inte 

upplevde någon smärta utan endast ville åt narkotikan (Monks et al, 2013). 

 

Vad utbildning och kunskap har för betydelse i vårdandet  

Det har visat sig att sjuksköterskor inte erhållit någon form av utbildning kring huruvida man 

bemöter och vårdar patienter med narkotikamissbruk (Ford, Bammer & Becker, 2008;Monks 

et al, 2013) och sjuksköterskorna upplevde att deras brist på kunskap kunde leda till en 

bristfällig och begränsad omvårdnad till patienterna (Peckover et al, 2007). Utifrån 

sjuksköterskornas erfarenheter ansåg de sig vara i behov av utbildning inom ämnet då de 

upplevde att det i sin tur kunde bidra till att vårdandet blev mer hälsofrämjande samt att de 

själva kunde känna sig mer trygga i sitt arbete med narkotikamissbrukare (Lundahl et al, 

2014;Monks et al, 2013;Peckover et al, 2007). Utebliven utbildning fick dem att känna sig 

obekväma i mötet med patienten då de upplevde att patienterna var i behov av större vård än 

vad de själva kunde erbjuda (Neville et al, 2014). Sjuksköterskorna beskrev att deras 

bristande kunskaper gav de en känsla av osäkerhet i att hantera fysiska konsekvenser av 

patientens narkotikamissbruk (Monks el al, 2013). Dessutom menade sjuksköterskorna att de 

drog sig från att vårda denna patientgrupp i hemmet då de ansåg att de hade bristande 

kunskaper även i det (Peckover et al, 2007). Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter framkom 

det att bristen på kunskap och utbildning i vårdandet av dessa patienter kunde leda till att de 

själva hade negativa attityder gentemot patienterna samt ett diskriminerande bemötande (Lovi 

et al, 2009;Monks et al, 2013;Peckover et al, 2007). Sjuksköterskorna upplevde att formell 

utbildning samt regelbunden utbildning inom området kunde vara relevant för dem i arbetet 



 

 

med denna patientgrupp (Monks et al, 2014). God kompetens inom detta område ansåg alltså 

sjuksköterskorna som en viktig komponent i dess arbete då de tror att det skulle kunna 

underlätta förståelsen för patienten samt människan bakom missbruket. Det i sin tur beskrev 

sjuksköterskorna skulle kunna leda till en bättre vård till patienten.  

      Dock finns det även sjuksköterskor som uttryckt att deras självförtroende varit åt det 

positiva hållet samt att de, utifrån sina erfarenheter, upplever sig vara säkra på sin förmåga att 

ge rätt och adekvat vård till patienter som missbrukar narkotika (Happel & Tayor, 2001;Natan 

et al, 2009). De uttryckte också att de upplevde sig ha tillräckliga kunskaper för att kunna ta 

itu med eventuella problem som rör missbruket och som kan uppstå under vårdtiden (Natan et 

al, 2009). Sett till deras erfarenheter uttryckte de också att de tror det skulle vara positivt och 

utvecklande att simulera olika situationer som kan uppstå i det dagliga arbetet, för att på så vis 

kunna utöka kunskaperna i att vårda patienter med missbruksproblematik och därmed uppleva 

sig som säkrare i vårdgivandet (Howard et al, 2010). Sjuksköterskornas erfarenheter gjorde de 

överens om att god kompetens, utbildning och erfarenhet kunde gynna arbetet och att 

upplevelsen med patienten blir mer hälsofrämjande och positivare (Ford et al, 2008). 

 

Oro, rädsla & ångest 

Det var inte bara upplevelsen av rädsla och oro kring att bli manipulerade av patienterna, utan 

också en känsla av oro i hur de skulle behandla dessa patienter medicinskt och hur 

medicineringen i sig skulle påverka deras missbruk (Ford, 2011). Sjuksköterskorna uttryckte 

att de ofta kunde påverkas av patientens problematiska tillstånd och att vårdandet och 

vårdrelationen blir väldigt intensiv och nära. Detta gjorde att sköterskorna upplevde en känsla 

av ångest och många gånger kunde de komma på sig själva med att tänka på vad som hade 

hänt med patienten, långt efter att de hade blivit utskrivna. Otrygghet var en återkommande 

upplevelse hos sjuksköterskorna och de kunde även känna sig osäkra i olika situationer, ofta 

för sin egen säkerhet, men också för behandlingen. De upplevde att detta kunde utgöra ett 

hinder i den vårdande fasen. Utifrån sjuksköterskornas erfarenheter upplevdes osäkerheten 

kunna försämra vårdrelationen vilket i sin tur gav upphov till en bristande omvårdnad (Monks 

et al, 2013) 

      Sjuksköterskorna har erfarit att patienterna ibland kunde få ett aggressivt och våldsamt 

beteende vilket i sin tur kunde ge upphov till att de fick en kortare och sämre vård (Peckover 

et al, 2007;Howard et al, 2010). De upplevde en ständig känsla av oro, då de ansåg att 

narkotikamissbrukare kunde vara väldigt oförutsägbara i sitt beteende. De menade att 

patienternas beteende kunde variera, ena sekunden kunde de gå från att vara aggressiva och 



13 
 

 

hotfulla till att i nästa sekund vara rädda och hjälplösa (Lundahl et al, 2014). Aggressiviteten 

kunde även leda till att våld kunde uppstå och det fick sjuksköterskorna att känna att de inte 

kunde utgå från sin egen arbetsroll samt att de upplevde en rädsla för sin egen säkerhet (Ford, 

2011;Natan et al, 2009). Vidare beskriver sjuksköterskorna sina erfarenheter som att 

narkotikamissbrukare ofta kunde bli våldsamma när de inte vill ha den vården som erbjöds, 

när de hade sina anhöriga eller vänner på avdelningen samt när patienten var påverkade av 

droger. Sjuksköterskornas då upplevda oro och rädsla för dess egen säkerhet beskrevs som ett 

grundläggande problem i mötet med missbrukare samt vården av dem (Neville et al, 

2014;Peckover et al, 2007;Lundahl et al, 2014). Säkerheten kunde även påverka hela 

arbetsmiljön vilket gjorde att sjuksköterskorna även befarade andra patienters och vårdgivares 

säkerhet (Howard et al, 2010).  

 

Diskussion 

Diskussionen för denna litteraturöversikt kommer att delas in i två delar; metoddiskussion och 

resultatdiskussion. I metoddiskussionen kommer författarna att diskutera den använda 

metodens styrkor och svagheter och i resultatdiskussionen diskuteras det framkomna 

resultatet med litteraturöversiktens bakgrund, teoretiska utgångspunkt samt syfte. 

 

Metoddiskussion 

I en litteraturstudie är det viktigt att diskutera styrkor, begränsningar och svagheter i det 

genomförda arbetet (Henricsson, 2012). Till mestadels är vår studie baserad på kvalitativ data, 

men även några kvantitativa studier återfinns i resultatet. Vi är medvetna om att kvalitativ data 

speglar sjuksköterskors upplevelser mer än kvantitativa då man får upplevelsen beskriven 

ordagrant men de kvantitativa artiklarna har besvarat vårt syfte. Vi har valt att undersöka 

likheter så väl som olikheter för att kunna skapa en helhetsbild av resultatet. I en 

litteraturstudie är det viktigt att registrera både likheter och skillnader för att kunna få ett så 

bra resultat som möjligt (Henricsson, 2012). I de kvantitativa studierna ska metoden 

diskuteras med begreppen validitet och reliabilitet och de kvalitativa studierna ska diskuteras 

med begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Henricsson, 2012). Begreppen 

validitet och trovärdighet avser i vilken utsträckning det valda fenomenet har blivit studerat, 

om syftet blivit studerat samt om teserna blivit besvarade. Till en början upplevde vi det som 

svårt att hitta de rätta sökorden som krävdes för att få fram artiklar som svarar på vårt syfte. 

Under tidens gång lyckades vi ändå få fram ett flertal bra artiklar som handlade om vårdandet 



 

 

kring patienter som lider av narkotikamissbruk, som ju är vårt syfte. Då vi ville få fram 

sjuksköterskans erfarenheter har vi inkluderat orden ”experiences/perception” i ett flertal av 

de sökningar vi har gjort. Vi har även använt oss av sökorden ”caring” och ”nurse” för att 

bland annat få fram information om sjuksköterskors erfarenheter av vårdandet samt för att 

artiklarna ska vara vårdvetenskapliga. 

      Vi upplevde att den analysmetod som använts för den här litteraturöversikten varit 

utmanande och utvecklande då ingen av oss arbetat utifrån den metoden tidigare och att vi 

därmed utökat vår kunskap kring hur man genomför en analysmetod. I analysmetoden ingick 

att noggrant översätta alla artiklarna från engelska till svenska vilket har varit utvecklande för 

vårt engelska ordförråd men även tidskrävande. Nedbrytningen av de olika texterna upplevde 

vi som positiv då det gav oss en bättre överblick av de olika artiklarna och vi kunde därmed 

lättare se skillnader och likheter i dem. Vi tror även att denna analysmetod hjälp oss med att 

lättare få fram subteman och teman till resultatdelen. Resultatet avgränsar sig till 

allmänsjuksköterskors vårdande av narkotikamissbrukare. 

      Trots att det ibland funnits svårigheter i att få fram resultatartiklar har vi ändå behållit vårt 

syfte, vilket har gjort att vi för det mesta inte haft tidskrävande faktorer som påverkat oss.  

Tidskrävande faktorer är något som Henricsson (2012) belyser påverkar helheten i arbetet och 

dess kvalité. Det faktum att författarna skriver en litteraturöversikt för första gången kan ha 

påverkat alla de olika delarna i arbetet och utsatt författarna för tidskrävande moment. Under 

tidens gång har de fått bekanta sig med nya saker, bland annat den typ av metod som 

användes samt hur man utformar ett resultat. Vi är medvetna om att ovanstående faktorer kan 

ha bidragit till att svagheter synts i litteraturöversikten 

 

Resultatdiskussion 

I denna del kommer Katie Erikssons caritativa vårdteori samt konsensusbegreppen människa 

och vårdande att diskuteras utifrån litteraturöversiktens bakgrund, resultat samt syfte.  

      Vår teoretiska utgångspunkt belyser som sagt caritas, kärlek och barmhärtighet, som en av 

de mest betydande faktorerna inom vårdandet. Teorin belyser även vikten av att 

sjuksköterskan själv tror på att kärlek kan vara en bidragande orsak till minskat lidande för att 

människan ska uppleva detsamma (Thorkildsen, Eriksson & Råholm, 2013). 

       I resultatet har det framkommit att sjuksköterskor själva upplevt sina attityder mot dessa 

patienter som negativa. De beskriver det som att de låter sina fördomar om patientgruppen 

ligga till grund för vårdandet och att de ser alla patienterna som ”missbrukaren”. Detta 
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förstärks genom bakgrunden där patienter uttryckt att sjuksköterskors fördomar legat till 

grund för vårdandet och att patienterna då blivit placerade i fack. Vidare har resultatet visat på 

att sjuksköterskor erfarit att de ansett att patienterna inte är värda samma vård och vårdkvalité 

som andra patienter på grund av sitt narkotikamissbruk. I bakgrunden framkom det att 

patienter upplevt att de fått vänta längre på sjuksköterskorna samt att de inte fått vård på lika 

villkor som andra patienter. Detta anser författarna tyder på att det finns en liknelse mellan 

sjuksköterskors erfarenheter av vårdande och patienters erfarenheter av att bli vårdade. 

Sjuksköterskor kunde dessutom även bli frustrerade på dessa patienter av olika anledningar. 

Eriksson (1988) belyser vikten av att med hjälp av sin humanistiska hållning kunna bemöta 

människan ödmjukt och med en öppenhet för att kunna ge god vård. Dessutom beskriver 

Eriksson den humanistiska vården som respektfull där sjuksköterskan ska möta varje enskild 

individ som att hen är unik. Människan ska även ses på med helhetssyn vilket innefattar både 

människan i sig men även dennes liv. I resultatet har sjuksköterskorna belyst raka motsatsen, 

att de inte ser människan som unik och för den de är utan att de istället går in med förutfattade 

meningar om att ”hen är missbrukare”. När patienter med narkotikamissbruk blir placerade i 

fack och inte ses på som en unik individ anser författarna att sjuksköterskornas förmåga att se 

patienten som en helhet och uppmärksamma patientens behov blir bristande. Det i sin tur 

avviker från den caritativa vårdteorin. Vidare har det framkommit att sjuksköterskor upplevt 

att deras brist på förståelse för patientgruppen kunde ligga till grund för deras fördomsfulla 

attityd. En fördomsfull och negativ attityd är inte förknippat med kärlek som är beskrivet som 

en av de viktigaste beståndsdelarna i den caritativa teorin. Med en negativ attityd går 

sjuksköterskan ifrån allt det som den caritativa vårdteorin förespråkar, nämligen att vårda 

människor med kärlek. De fördomsfulla och negativa attityderna visar även på brister i att se 

patienten som en helhet och Eriksson (1988) menar att helhetssynen på människan kan 

underlätta för sjuksköterskan att tillgodose alla människans olika aspekter istället för att 

enbart fokusera på patientens missbruk som det enda problemet.  

      Begreppet lidande beskrivs av Wiklund-Gustin och Lindwall (2012) som ett grundbegrepp 

i Katie Erikssons vårdteori då lidandet anses stå i fokus inom vården. Att lindra patienternas 

upplevda lidande belyses som vårdandets huvudsakliga uppgift. Vidare bekräftas även det 

faktum att vårdlidande kan uppkomma av sjuksköterskans attityder och hållning gentemot 

patienten. I enlighet med vad som beskrivits ovan, alltså det som framkommit i 

litteraturöversiktens resultat, kan alltså sjuksköterskors negativa attityder ge upphov till ett 

lidande hos patienter med narkotikamissbruk. När en människas lidande är stort anser 

Thorkildsen et al (2013) att kärlek är den ingrediens som kan vända den onda cirkeln av 



 

 

lidande till att människan istället upplever en känsla av hopp och styrka. Om sjuksköterskorna 

i resultatdelen skulle utgå från den caritativa vårdteorin och därmed vårda patienterna med 

kärlek anser författarna att den negativa attityden skulle kunna försvinna och med det även 

patientens lidande. 

      Det har visat sig att sjuksköterskor upplevt svårigheter i att lita på patienter som 

missbrukar narkotika. Vidare beskriver sjuksköterskorna det som att denna patientgrupp ofta 

kan vara manipulativa, bland annat gällande läkemedel. Både deras misstro till patienterna 

samt den upplevda manipulationen har enligt de själva bidragit till att vården försämrats. 

Enligt Thorkildsen et al (2013) ska vårdaren sätta sig in i den lidande människans livsvärld för 

att lättare kunna förstå människan och de val hen har gjort och komma skall. I den 

humanistiska hållningen som Eriksson (1988) förespråkar ska sjuksköterskan möta den 

lidande människan på ett gemensamt plan och öppna upp sig själv för denne. Det som belysts 

ovan anser författarna tyder på en brist hos sjuksköterskan i att sätta sig in i patientens 

livsvärld, att förstå människans helhet samt att tolka människan i olika situationer, både 

gällande läkemedel samt annan medicinsk behandling. När man arbetar inom vården stöter 

man nästan dagligen på olika typer av lidande hos olika typer av patienter (Wiklund-Gustin et 

al, 2012). Det kan bland annat handla om lidande på grund av smärtor, rädsla eller ångest. 

Förutom dessa tre komponenter finns det flera andra aspekter som tillsammans, eller enskilt, 

kan bidra till ett lidande för patienten. Som vårdpersonal är det därför viktigt att kunna känna 

igen hur lidandet kan ge uttryck för att lättare kunna bemöta det. I den caritativa vårdteorin 

belyser Eriksson (1990) begreppet barmhärtighet, att visa medlidande för människan, som en 

betydelsefull grundkomponent inom vårdandet. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna 

upplevde det som enklare att behandla patienten postoperativt då de kände ett större 

förtroende för patientens lidande. Utifrån den caritativa teorin tolkar författarna situationen 

ovan som att sjuksköterskorna inte uppvisade något medlidande för patienten innan 

operationen, då deras misstro till patientens ärlighet var dominerande. I det fallet uppfattar 

även författarna sjuksköterskornas upplevelser som ett bristande förhållningssätt till den 

vårdande kärleken. Om sjuksköterskorna haft kärlek som en grund i deras vårdande tror 

författarna att deras medlidande till patienten hade synts tydligare i deras förhållningssätt. Det 

framkommer även att osäkerheten hos sjuksköterskorna kan bero på att de inte vill påverka 

patientens missbruk och författarna anser då att det framkommer en känsla av omtanke och 

medlidande. Författarna undrar även om detta kan tyda på att det finns sjuksköterskor som 

besitter en känsla av medlidande till patienten och att de då inte vill utöka patientens lidande i 

deras missbruk. Enligt den caritativa teorin är syftet med vårdandet att hjälpa en människa i 
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ett lidande och sjuksköterskan kan med hjälp av sin närvaro ge upphov till ett gott vårdande 

(Eriksson, 1990). I litteraturöversiktens bakgrund har patienter uttryckt att de anser att 

sjuksköterskor bör vara närvarande och ge den vård som de är i behov av. Dessutom upplevde 

patienterna det som betydelsefullt att sjuksköterskorna visade medlidande till dem. Detta 

stärker betydelsen av barmhärtighet i vårdandet som är en av grundkomponenterna i den 

caritativa vårdteorin. Det har också visat sig att sjuksköterskor upplevt en oro över sina 

patienter, under vårdtiden och även när de lämnat sjukhuset. Författarna funderar på om de 

sjuksköterskorna haft någon form av medlidande för patienten och att de då uttrycker en 

vårdande kärlek i enlighet med Erikssons vårdteori som är beskriven i Wiklund-Gustin et al 

(2012). Precis så som Eriksson (1990) beskriver så kan en ökad förståelse för människan ge 

en ökad kunskap om kärlek och barmhärtighet i vårdandet. Wiklund-Gustin et al  (2012) 

belyser att känslan av oro kan påverka människans världsbild samt hur samspelet med andra 

människor fungerar. Det kan kopplas till att sjuksköterskornas upplevda oro till patienten 

påverkar dennes inre värld och därmed ger upphov till ett medlidande.  

      I resultatdelen framkom det att sjuksköterskor upplever deras vårdande som bristfällig på 

grund av den bristande utbildningen och kunskapen om hur man vårdar den specifika 

patientgruppen. De menar att den vården de ger håller lägre kvalité än den de ger till andra 

patienter på grund av att de inte vet hur de ska vårda patienter som missbrukar narkotika.   

Sandvik, Eriksson och Hilli (2015) beskriver att sjuksköterskestudenter uttrycker att de med 

hjälp av sin teoretiska kunskap, praktiska övningar samt de färdigheter de besitter lättare kan 

förstå patienten, att de kan möta patienten på dennes plan och förstå dess behov av 

omvårdnad. De beskriver hur en förståelse för patienten kan leda till att man känner sig 

bekvämare i sin yrkesroll. Eriksson (1988) belyser vikten av att som sjuksköterska ha 

tillräckliga kunskaper och färdigheter om vårdprocessen samt hur de ska applicera det i 

praktiken för att på så vis kunna hantera olika problem som kan uppstå i vårdandet. Sett till 

det som Eriksson belyser ovan så diskuterar författarna huruvida sjuksköterskornas bristande 

utbildning kunde ge uttryck i vårdandet av patienterna, inte minst i deras egen osäkerhet och 

attityd gentemot dem. Författarna tror även att patienternas manipulation kan ha uppkommit 

på grund av sjuksköterskornas bristande utbildning, att de upplevde att sjuksköterkornas 

okunskaper kunde vara en framkomlig väg för dem att kunna påverka sjuksköterskorna i sina 

beslut gällande exempelvis medicinsk behandling. Kan dessutom sjuksköterskors brist på 

utbildning leda till en bristande barmhärtighet och kärlek gentemot patienten? Om de inte har 

tillräckligt med utbildning i att vårda patienterna, hur ska de då kunna möta människan med 

kärlek och medlidande? En förmåga att visa barmhärtighet och bringa kärlek i vårdandet anser 



 

 

författarna vara två faktorer som uppkommer med hjälp av erfarenhet och utbildning. 

Dessutom skulle bristfällig utbildning kunna tolkas leda till ett lidande för patienten. Eriksson 

(2015) belyser att begreppet patient betyder lidande. Författarna funderar om det innebär att 

patienten alltid befinner sig i ett lidande vilket i sin tur borde betyda att när patienten inte får 

den vård som denne är i behov av kan ett ytterligare lidande uppstå istället för att lidandet 

främjas. Det som belysts ovan stärker, enligt författarna, det som framkom i resultatdelen – 

hur betydelsefullt det är med god kompetens och utbildning i mötet med patienter som 

missbrukar. 

 

Kliniska implikationer 

Vi hoppas att resultatet i denna uppsats kommer kunna vara en hjälpande hand till 

sjuksköterskor och även andra yrkesgrupper ute i vården. Med uppsatsen har det skapats en 

överblick i hur patienter som missbrukar narkotika upplever sjuksköterskans vårdande samt 

hur sjuksköterskorna själva upplever sin yrkesroll i vårdandet av denna patientgrupp. Vår 

tanke är att sjuksköterskornas egna erfarenheter kan ligga till grund för hur vårdandet ska 

utformas eller inte. Det i sin tur kan leda till att vårdpersonal, i synnerhet sjuksköterskor, kan 

få en bredare kunskap om hur det är att handskas med dessa patienter och på så vis vara 

förberedda för de mötena ute i vården. När man är förberedd och har någon form av kunskap 

om området kan det ge en tryggare känsla för sjuksköterskan men också för patienten. Vi tror 

att litteraturöversiken skulle kunna bidra med ytterligare kunskaper för sjuksköterskor i 

vårdandet av dessa patienter, utöver den utbildning de förhoppningsvis har sedan tidigare. 

Detta med en tro om att blivande eller nuvarande sjuksköterskor kan använda sig av andra 

sjuksköterskors erfarenheter för att utvecklas i sin yrkesroll samt specifikt i vårdandet av 

narkotikamissbrukare. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

Vår första tanke med litteraturöversikten var att belysa patienter som missbrukar narkotikas 

erfarenheter av vårdandet. Efter den första litteraturgenomgången visade det sig att det gjorts 

mindre forskning kring just patienternas erfarenheter än sjuksköterskornas. Därför anser vi att 

kommande forskning/studier som görs om ämnet borde innefatta patienternas erfarenheter 

eller upplevelser av vården då det ger sjuksköterskan en bredare kunskap om dessa patienters 

bakgrund samt inställning till vården. Det i sin tur kan leda till att sjuksköterskan lättare kan 

se patienternas behov samt kan bemöta de på ett med värdigt sätt.  
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Slutsats 

Resultatet visade att sjuksköterskorna upplevde att de själva hade negativa attityder och att de 

också kunde bemöta narkotikamissbrukare på ett fördomsfullt sätt. Det fanns också de 

sjuksköterskor som antydde, utifrån erfarenhet, att det var attityden man måste ändra på för att 

kunna ge den vård patienterna behövde. Förutom bemötandet erfarade sjuksköterskorna att 

utbildning och kunskap också var en nyckel för att kunna vårda dessa patienter och för att 

kunna förstå de på ett mer hälsofrämjande sätt. Bristande utbildning skapade också en oro i att 

behandla patienterna på fel sätt, att sjuksköterskorna var rädda för att den behandlingen de 

gav skulle påverka patienternas beroende på ett negativt sätt. När patienterna dessutom blev 

aggressiva blev sjuksköterskorna rädda för att de själva skulle hamna i fara. 

Sammanfattningen av resultatdelen är att det krävs en förbättring i den omvårdnad som 

sjuksköterskor ger till patienter som missbrukar narkotika.  
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15 1 Howard, V. & 

Holmshaw, J. (2010).  
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Bilaga 2. Matris över urval av artiklar till resultat  

Författare Titel År, land, tidskrift Syfte Metod 

(Urval och 

datainsamling, analys) 

Resultat 

Ford, R., 

Bammer, G., & 

Becker, N.  

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 de 

avgörande faktorerna i 

sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter som 

missbrukar olagliga 

droger. 

Urval: 3816 deltagande 

sjuksköterskor var tänkt. 

Dock deltog enbart 1605. 

Datainsamling: En 

tvärsnittsstudie gjordes. 

Analys: Multivariabel 

linjär regressionsanalys 

utfördes. 

I resultatet framkom det att 

sjuksköterskor uttryckt att de inte 

fått någon utbildning alls i hur man 

vårdar patienter med 

narkotikamissbruk och de upplevde 

att god kompetens skulle kunna 

förbättra vårdandet både för de 

själva och för patienten. 

Ford, R. Interpersonal 

challenges as a 

constraint on care: 

The experience  of 

nurses’ care of 

patients who use 

illicit drugs 

2011, Australien, 

Contempoary  

Nurse: A Journal 

for the Australian 

Profession 

Att hitta orsaker som kan 

försvåra vårdandet för 

sjuksköterskor 

Urval: Endast 311 av 

1605 tänka deltagare 

deltog i studien.  

Datainsamling: Cross-

sectional studie med den 

öppna frågan ”Beskriv en 

situation där du vårdat en 

patient som är beroende 

av illegala droger.” 

Analys: Detta 

analyserades i data-

programmet Nvivo. 

Resultatet visar på att deltagarna 

upplevde svårigheter i att hinna med 

att vårda andra patienter då patienter 

som missbrukar narkotika oftast tog 

upp stor del av deras tid. Dessutom 

uttryckte deltagarna att patienterna 

många gånger kunde vara 

manipulativa, framförallt när det 

gällde läkemedel. Det framkom även 

att deltagarna upplevde patienterna 

som aggressiva och våldsamma.   

Happel, B & 

Taylor, C 

Negative attitudes 

towards clients 

with drug and 

alcohol related 

problems: Finding 

the elusive 

2001, Australien, 

Australian & New 

Zealand Journal of 

Mental Health 

Nursing.  

Studien var menad att 

påvisa skillnader i 

attityder, självförtroende 

och utbildning mellan 

sjuksköterskor som 

arbetat på 

Urval: 200 slumpmässigt 

utvalda sjuksköterskor. 

Datainsamling: 
Kvantitativ studie med 

frågeformulär. Studien är 

gjord på ett stort privat 

Resultatet visade en väldigt liten 

skillnad mellan grupperna. 

Angående attityderna kring 

vårdandet var det något åt det 

positiva hållet. Dessutom var 

sjuksköterskornas självförtroende 



 

 

solution 

 

beroendekliniker och 

sjuksköterskor som inte 

hade gjort det.  

sjukhus i Melbourne, 

Australien.  

Analys: T-test användes 

för att jämföra svaren 

från de olika 

sjuksköterskorna. 

och kunskaper positiva och de 

upplevde sig säkra på att ge rätt och 

adekvat vård. 

Howard, V. & 

Holmshaw, J.  

Inpatient staff 

perceptions in 

providing care to 

individuals with 

co-occurring 

mental health 

problems and 

illicit substance 

use 

 

2010, England, 

Journal of 

Psyciatric and 

Mental Health 

Nursing 

Syftet med denna studie 

var att identifiera 

personalens erfarenheter 

av att arbeta med 

mentalvårdspatienter som 

använder sig av olagliga 

droger.  

Urval: Kvantitativa 

delen deltog 84 av de 

270 tänkta deltagarna 

och i den kvalitativa 

delen deltog tio personer.  

Datainsamling: Denna 

studie har använt sig av 

en mixad-metod, både 

kvantitativ 

(frågeformulär) och 

kvalitativ data (ingående 

intervjuer). 

Analys: Kvantitativ data 

analyserades med SPSS 

version 14, t-test, 

Pearson. Kvalitativ data 

spelades in och 

transkriberades och 

delades in i 

huvudkategorier.  

Det har framkommit att 

sjuksköterskorna beskrev sina 

erfarenheter som att de är dömande 

mot dessa patienter och att de 

stundtals kunde bli frustrerade när 

patienterna tog med sig narkotika in 

på avdelningen. Det framkom även 

att patienter ibland kunde bli 

aggressiva och att det ledde till att 

sjuksköterskor gav de kortare och 

sämre vård.  

 

 

Lovi, R & 

Barr, J. 

Stigma reported 

by nurses related 

to those 

experiencing drug 

and alcohol 

dependency: A 

2009, Australien, 

Contemporary 

Nurse: A Journal 

for the Australian 

Profession 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser som arbetar 

på en beroendeklinik i 

Queens Land. 

Urval: Sex legitimerade 

sjuksköterskor som 

arbetade på kliniken i 

Queens Land.  

Datainsamling: 

Fenomenologiska 

I resultatet har det framkommit att 

sjuksköterskor upplevde patienter 

som missbrukar narkotika som 

mindre värda av vård än andra 

patienter. Det belystes även att 

sjuksköterskor upplevde att negativa 
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phenomenological 

Giorgi study 

fördjupande samtal. 

Analys: Datanalysen 

styrdes av Georgis 

fenomenologiska metod, 

där alla anteckningar från 

intervjuerna lästes för att 

skapa en helhetsbild av 

deltagarnas erfarenheter. 

attityder mot dessa patienter kunde 

bero på deras bristande kunskaper 

om vårdandet av patienter som 

missbrukar narkotika. Deltagande 

sjuksköterskorna var även missnöjda 

med hur andra sjuksköterskor 

betedde sig då de inte förstod vad 

arbetet med missbrukare gick ut på. 

Lundahl, M-

K., Olovsson, 

K-J., 

Rönngren, Y., 

& Norbergh, 

K-G. 

Nurse’s 

perspectives on 

care provided for 

patients with 

gamma-

hydroxybutyric 

acid and gamma-

butyrolactone 

abuse 

2014, Sverige, 

Journal of Clinical 

Nursing 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda 

patienter med gamma-

bytorolakton missbruk på 

en psykiatrisk enhet. 

Urval: 15 legitimerade 

sjuksköterskor deltog i 

studien. 

Datainsamling: En 

kvalitativ metod med en 

deskriptiv infallsvinkel 

användes och det gjordes 

fördjupade 

semistrukturerade 

intervjuer Analys: En 

innehållsanalys gjordes 

för att identifiera olika 

teman och mönster. 

Författarna valde att först 

läsa intervjun samtidigt 

som de lyssnade på den 

och sedan lästes texterna 

på nytt för att definiera 

ett specifikt ämne.  

Sjuksköterskornas erfarenheter av 

vårdandet av narkotikamissbrukande 

patienter berättade att det är viktigt 

att ha ett icke-konfronterande 

förhållningsätt gentemot dem för att 

på så vis underlätta vårdandet.  Det 

framkom även att patienter som 

missbrukar narkotika är svårare att 

vårda, bemöta och kommunicera 

med än andra patienter.  

Natan, M-B., 

Beyil, V., & 

Neta, O. 

Nurses’ perception 

of the quality of 

care they provide 

to hospitalized 

drug addicts: 

2009, Australien & 

Nya Zeeland, 

International 

Journal of  Nursing 

Practice 

Att undersöka 

sjuksköterskors attityder 

och subjektiva normer 

gentemot 

narkotikamissbrukare. 

Urval: 135 deltagare, 

bortfall på 65 då 200 

frågeformulär skickades 

ut. Deltagarna bestod 

både av legitimerade 

I resultatet framkom det att 

sjuksköterskor upplevde patienter 

som missbrukar narkotika som 

svårare att vårda än andra patienter 

och att den vården de gav till dessa 



 

 

Testing the Theory 

of Reasoned 

Action 

 

sjuksköterskor.   

Datainsamling: 82 

frågor fanns med i 

frågeformuläret och de 

flesta var slutna frågor. 

Analys: I analysen 

användes deskriptiv 

statistik. 

patienter var sämre än den de gav till 

andra. Deltagarna hade även uttryckt 

en rädsla eller oro i att bli 

manipulerade av patienterna. 

Sjuksköterskorna upplevde sig dock 

som tillräckligt kompetenta för att 

kunna vårda dessa patienter.  

 

 

Monks, R., 

Topping, A., & 

Newell, R.  

The dissonant care 

management of 

illicit drug users in 

medical wards, the 

views of nurses 

and patients: a 

grounded theory 

study 

2013, United 

Kingdom, Journal 

of Advanced 

Nursing 

Syftet med denna studie 

var att utforska hur 

sjuksköterskor klarade av 

att vårda patienter med 

narkotikamissbruk på 

olika medicinska 

avdelningar och enheter. 

Urval: Det var totalt 29 

sjuksköterskor och 12 

patienter (med fysiska 

problem från 

narkotikamissbruk) som 

deltog i studien.  

Datainsamling: Studien 

har utgått från 

tillvägagångsättet 

”grounded theory” för att 

analysera data från 41 

semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Datanalysen 

skedde samtidigt som 

datainsamlingen och 

under intervjun skrev 

anteckningar ned och 

slutligen analyserades 

allt manuellt med hjälp 

av ett dataprogram Nvivo 

. 

I studien framkom det att de 

deltagande sjuksköterskorna 

upplevde att de själva hade negativa 

attityder mot patienterna och att de 

upplevt sig själv som dömande 

gentemot dem. Sjuksköterskor har 

även uttryckt att de upplevt sig 

själva vara misstroende till 

patienterna och att den kunde ligga 

till grund för den negativa attityden. 

Det framkom även att ingen av de 

deltagande sjuksköterskorna hade 

erhållit någon form av utbildning 

kring huruvida de bemöter och 

vårdar patienter med 

narkotikamissbruk och att de erfarit 

att det försämrat deras vårdande.   

Neville, K. & Challenges in 2014, USA, Journal Att undersöka Urval: 24 sjuksköterskor I resultatet framkom det att 
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Roan, N. Nursing Practice: 

Nurses’ 

perceptions in 

coring for 

Hospitalized 

Medical-Surgical 

Patients with 

Substance 

Abuse/dependence 

of Nursing 

Administration 

sjuksköterskors 

uppfattningar/erfarenhete

r av att vårda medicinsk-

kirurgiska patienter med 

narkotikamissbruk på 

sjukhus. 

deltog i studien.   

Datainsamling: 

Kvalitativ induktiv 

metod användes. 

Analys: Insamlad data 

analyserades genom att 

jämföras och därefter 

uppdelas i olika 

kategorier.  

sjuksköterskor erfarit att tålamod, tid 

och förståelse för den missbrukande 

patienten kunde underlätta vårdandet 

av dem. De berättade även att de 

oftast ger mindre tid till dessa 

patienter än till andra samt att de lätt 

känner sig manipulerade av dem. 

Majoriteten av deltagande uttryckte 

också de var i behov av utbildning 

då de inte ansåg sig kunna ge 

adekvat vård till dessa patienter då 

de inte har någon utbildning i 

vårdandet av missbrukare. De 

uttryckte även att omvårdnadsarbetet 

blir bristfälligt på grund av 

ovanstående aspekter. 

      

Peckover, S &  

Chidlaw, R-G. 

Too frightened to 

care? Accounts by 

district nurses 

working with 

clients who 

misuse 

substances. 

2007, United 

Kingdom, Health & 

Social Care in the 

Community 

Att undersöka 

distriktsköterskors 

förståelse och metoder i 

arbetet med patienter som 

missbrukar i relation till 

diskriminering och 

ojämnlikhet.  

Urval: 18 

distriksköterskor deltog i 

studien. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Analysen av de 

semistrukturerade 

intervjuerna gjordes med 

hjälp av flera olika 

metoder av tre olika 

personer.  

I resultatet framkom det att 

sjuksköterskors bemötande 

gentemot patienter är annorlunda 

samt med att de bemöter dem med 

ett mindre engagemang. 

Sjuksköterskor har även upplevt sig 

själva som dömande och frustrerade 

över mötet med dessa patienter. 

Även faktorer som risk för ohälsa 

hos de deltagande sjusköterskorna 

framkom. Deltagarna upplevde 

också att de hade bristfällig kunskap 

gällande vårdandet av missbrukare. 

 

 


