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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund 
 
Substansmissbruk är en växande folksjukdom. Personer med ett substansmissbruk drabbas 
ofta av sjukdomar och skador till följd av sitt missbruk och är därför en vanligt 
förekommande patientgrupp inom den somatiska hälso- och sjukvården. Studier visar att 
denna patientgrupp utsätts för stigmatisering, inte bara i samhället, utan också inom hälso- 
och sjukvården. Stigmatisering och en negativ inställning innebär en ökad risk för att 
personer med ett substansmissbruk undviker att söka vård, vilket kan få allvarliga 
konsekvenser för deras hälsa. 
 
Syfte  
 
Syftet med föreliggande arbete var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors 
inställning till patienter med substansmissbruk inom somatisk hälso- och sjukvård. 
 
Metod  
 
Till detta arbete gjordes en allmän litteraturöversikt, för att bearbeta och sammanställa en 
del av tidigare forskning och få ett brett perspektiv inom området. Datainsamlingen 
genomfördes i databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. Totalt inkluderades 15 
vetenskapliga artiklar som har kvalitetsgranskas. Artiklarnas resultat analyserades i relation 
till det föreliggande arbetets syfte och fyra teman identifierades. 
 
Resultat 
  
Resultatet visade flera faktorer som påverkade sjuksköterskans inställning gentemot 
patienter med ett substansmissbruk inom den somatiska hälso- och sjukvården. De faktorer 
som identifierades var kompetensutvecklande faktorer och stöd såsom utbildning, kunskap 
och kollegialt stöd samt sjuksköterskors erfarenheter, såsom negativa erfarenheter, 
personliga erfarenheter och ålder och erfarenhet av patientgruppen. 
 
Slutsats 
 
Studiens resultat visar på vikten av utbildning och kunskap om patienter med 
substansmissbruk samt tillgång till kollegialt stöd och tydliga riktlinjer kring 
patientgruppen. Genom en förbättring av dessa faktorer kan vården bedrivas mer jämlik 
och omvårdnaden förbättras för patienter med substansmissbruk inom den somatiska hälso- 
och sjukvården. 
 
Nyckelord: Substansmissbruk, inställning, sjuksköterska, somatiska hälso- och sjukvården 
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BAKGRUND 
 
Substansmissbruk är en växande folksjukdom och många patienter med substansmissbruk 
riskerar att drabbas av sekundära somatiska sjukdomar som följd av sitt missbruk, vanliga 
följdsjukdomar hos personer som missbrukar alkohol är bland annat hjärt- och 
kärlsjukdomar samt cancer i både svalg, mun och mage 
 (McCreaddie, 2010; Socialstyrelsen, 2017). År 2010 beräknades 55 procent av de globala 
dödsfallen vara kopplat till någon form av substansmissbruk och cirka 9,2 miljoner 
människor varje år beräknas få funktionsnedsättningar samt försämrad livskvalitet på 
grund av sjukdomen (Sleeper & Bochain, 2013; Wakeman & Rich, 2017). Under åren 
2009–2011 genomfördes en statlig översyn av missbruks- och beroendevården i Sverige. I 
undersökningen uppskattades omkring 780 000 personer över 18 år vara i ett 
substansmissbruk, varav 330 000 av dem beräknades ha ett beroende. Av dessa sökte dock 
inte alla vård för sitt missbruk eller beroende. Baserat på antalet personer som vårdats i 
slutenvården eller den specialiserade öppenvården uppskattades antalet människor med ett 
tungt alkoholmissbruk till cirka 80 000 personer. Baserat på samma beräkning 
uppskattades antalet personer med narkotikamissbruk till cirka 55 000 (Socialstyrelsen, 
2017). Detta innebär att patienter med substansmissbruk är en vanligt förekommande 
patientgrupp inom den somatiska hälso- och sjukvården. Substansmissbruk är vanligt 
förekommande i Sverige, men även globalt, cirka 11 procent av alla akutinläggningar är 
patienter med substansmissbruk, antingen på grund av missbruket i sig, eller skador 
kopplat till missbruket (Socialstyrelsen, 2017; McCreaddie et al., 2010). 	
	
Personer med substansmissbruk är en stigmatiserad grupp i samhället och dessa personer 
har även uppgett att de blivit stigmatiserade av vårdpersonal och däribland sjuksköterskor 
(Lindgren, Eklund, Melin & Graneheim, 2016). Detta leder i sin tur till att många inom 
denna patientgrupp undviker att söka vård för att undvika stigmatisering, vilket riskerar att 
deras somatiska tillstånd förvärras (Saxena & Hanna, 2015).	
 
Sjuksköterskans profession 
 
Ett yrke kallas för en profession då de som utövar yrket har en vetenskap samt ett eget 
kunskapsområde som ligger som grund för utbildningen och yrkesutövningen (Svensk 
sjuksköterskeförening [SSF], 2009). International Council of Nurses [ICN] (2018) 
definierar den verksamma sjuksköterskan som en person som har genomgått ett 
grundutbildningsprogram och är bedömd enligt lämplig tillsynsmyndighet vara behörig att 
utöva omvårdnad i det land sjuksköterskan studerat. Grundläggande utbildning inom 
omvårdnad är ett formellt erkänt studieprogram som ger en bred och sund grund i 
beteende- och omvårdnadsvetenskapen för det allmänna utförandet av omvårdnad, inför en 
eventuell vidare specialistutbildning (ICN, 2018).	
 
Omvårdnad 
Sjuksköterskan är behörig att engagera sig i den allmänna omvårdnaden. Det innefattar 
både främjandet av hälsa och förebyggande av sjukdom. Omvårdnad ska ges till patienter 
oavsett om de lider av fysiska- och/eller psykiska sjukdomar, oavsett ålder eller kön i alla 
områden av hälso- och sjukvården (SSF, 2009). Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 1§ 
belyser sjuksköterskans och annan vårdpersonals skyldighet att medicinskt förebygga, 
utreda och behandla sjukdomar och skador. I lagen benämns inte substansmissbruk 
specifikt, men det faller in under samma ram (Socialstyrelsen, 2017). I patientlagen (SFS 
2014:821), stadgas i 6§ att målet med hälso- och sjukvården att främja god hälsa och att ge 
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en god vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Vidare i 7§ stadgas det 
att patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av god kvalitet 
och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. 
 
Sjuksköterskans kärnkompetenser 
Knebel och Greiner (2003) har beskrivit de sex kärnkompetenser som utvecklats för 
sjuksköterskan för att säkerhetsställa att vården som ges är av kvalitet. Dessa är; Säker 
vård, vård som varken skadar patienter eller personal. Informatik: att kommunicera, 
hantera kunskaper, mildra fel och stödja beslutsfattande med hjälp av informationsteknik. 
Samverkan i team innebär att samverka, samarbeta, kommunicera och interagera i 
vårdteam för att säkerställa att vården är kontinuerlig och pålitlig. Evidensbaserad vård, att 
integrera den mest väsentliga forskningen med klinisk expertis för optimal vård. Delta i 
lärande och forskningsverksamheter i den mån det är möjligt. Förbättringskunskap, att 
identifiera fel och faror inom vården, förstå och genomföra grundläggande 
säkerhetsprinciper. Fortlöpande mäta vårdkvalitet vad gäller struktur, process och resultat i 
förhållande till patientens och samhällets behov. Utveckla och pröva interventioner för att 
förändra processer och system för vård, med målet att förbättra kvaliteten på vården. 
Personcentrerad vård som innebär att identifiera, respektera och ta hänsyn till patienters 
olikheter, värderingar, preferenser och uttryckta behov. Detta genom att lindra smärta och 
lidande, koordinera kontinuerlig vård, lyssna på, tydligt informera, kommunicera med och 
utbilda patienter. Att sjuksköterskan ständigt förespråkar sjukdomsprevention, 
välbefinnande och främjandet av hälsa med fokus på befolkningens hälsa (Knebel & 
Greiner, 2003).	
 
Personcentrerad omvårdnad  
För att sjuksköterskan ska kunna främja och bevara hälsa måste hon också förstå att alla 
människor är unika och har därför olika uppfattning om vad hälsa innebär. För att 
sjuksköterskan ska kunna arbeta i enlighet med detta måste ett personcentrerat arbete 
tillämpas (Willman, 2014). Ekman, Norberg och Swedberg (2014) skriver att begreppet 
personcentrerad omvårdnad kort kan sammanfattas som att se personen bakom sjukdomen. 
Att arbeta personcentrerat är att betrakta patienten som en person, en medmänniska som är 
expert på sig själv. Patienten ska ses som en partner och en jämlike till sjuksköterskan. 
Patienter är personer med förmågor, behov och viljor och de egenskaper en person besitter 
kan förstärkas och förminskas av andra människor (Ekman et al., 2014). Sjuksköterskan 
bör lyssna och ta del av patientens berättelse och på det sättet identifiera och främja 
patientens resurser och möjligheter (Willman, 2014). Eftersom alla människor är unika och 
har unika egenskaper och behov, bör en personlig hälsoplan framföras av sjuksköterskan 
tillsammans med patienten, i ett partnerskap. När sjuksköterskan tar hänsyn till alla dessa 
faktorer, gör patienten delaktig i sin vård och ser på människan som en helhet, blir 
omvårdnaden av bättre kvalitet och chansen att patienten tillfrisknar eller får en känsla av 
välbefinnande ökar (Lin & Tsai, 2011).	
 
Hälsa 
När människan beskrivs utifrån helhetsperspektivet, även kallat det holistiska perspektivet, 
ses människan som en enhet av kropp, själ och ande. Att förstå och se på människan som 
en helhet har en stor betydelse för omvårdnadens utformning eftersom det ligger till grund 
för värderingar och val av åtgärder. Sjuksköterskan kan hjälpa patienten att uppleva 
självrespekt, kontroll, styrka och uppskattning genom att aktivt lyssna, belysa mening och 
vara ett närvarande vittne (Willman, 2014). 
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Hälsa är ett centralt begrepp och det finns mer än en definition av begreppet. Antonovsky 
(1992) menar att hälsa uppstår när en människa upplever en känsla av sammanhang. De 
personer som ser sina handlingar som meningsfulla, och känner ett sammanhang i tillvaron 
är de som upplever hälsa. Denna definition av begreppet är även den som detta arbete 
utgått ifrån.  World Health Organization [WHO] (1948) definition av hälsa beskrivs som 
ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, avsaknad av 
sjukdom betyder inte nödvändigtvis att en människa är i ett hälsosamt tillstånd. 
Gemensamt för dessa definitioner är att de betraktar människan ur ett helhetsperspektiv, 
människans hälsa formas av upplevelser, välbefinnande, mening och känslan av 
sammanhang. Detta synsätt skiljer sig från det biomedicinska synsättet på hälsa, där 
närvaro av sjukdom innebär ohälsa (Willman, 2014). 
 
Begreppet hälsa kan även ses ur tre olika perspektiv; Det medicinska, det 
beteendevetenskapliga samt det samhällsinriktade. Ur det medicinska perspektivet anges 
hälsoproblem med medicinska diagnoser som cancer, diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och 
psykisk ohälsa. Ur det beteendevetenskapliga perspektivet anges riskbeteenden som 
riskerar människors hälsa, exempelvis drogmissbruk, livsstilsfaktorer, låg förmåga till 
stresshantering samt rökning. I det samhällsinriktade perspektivet ses de sociala företeelser 
som riskerar människors hälsa, exempelvis, fattigdom, arbetslöshet samt stressorer 
(Willman, 2014). 
 
Substansmissbruk 
 
Substansmissbruk avser en regelbunden och långsiktig konsumtion och/eller injicering av 
receptbelagda samt icke- receptbelagda läkemedel. De vanligaste substanser som 
missbrukas är narkotikapreparat som innefattar, cannabis, centralstimulerande medel, 
opioider och hallucinogener. Även alkohol hör till dessa substanser (Ventura, Mendes, 
Trevizan & Rodrigues, 2012; WHO, 1974). Att ha ett problematiskt förhållande till droger 
och alkohol benämns och definieras olika beroende av yrkesgrupp och verksamhet. Det 
diagnossystem som används i den svenska hälso- och sjukvården kallas för International 
statistical Classification of Diseases and Related Health Problems [ICD] och det 
diagnossystem som används inom forskning och viss psykiatrisk verksamhet är Diagnostic 
and statistical manual of mental disorders [DSM]. I ICD ingår diagnosen substansberoende 
samt skadligt bruk. Tidiga versioner av DSM har diagnosen substansberoende samt 
substansmissbruk men har ersatts med samlingsbegreppet substansbrukssyndrom. Trots 
detta baseras Socialstyrelsen riktlinjerna inom hälso- och sjukvården för personer med 
missbruk och substansberoende på de äldre versionernas benämningar: missbruk och 
beroende. En hög genomsnittlig konsumtion av alkohol benämns som riskbruk, det avser 
även en intensivkonsumtion av alkohol minst en gång i månaden. Benämningen riskbruk är 
dock ingen diagnos (Socialstyrelsen, 2017). Ett långvarigt missbruk av de substanser som 
nämns ovan kan leda till ett beroendesyndrom. För att en person ska bedömas ha ett 
beroende ska tre av följande sex kriterier vara uppfyllda: stark längtan efter drogen, 
svårigheter att kontrollera intaget, fortsatt användning trots skadliga konsekvenser, att 
drogen prioriteras högre än andra förpliktelser och aktiviteter, en ökad tolerans samt 
fysiska abstinenssymtom (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Riskfaktorer för substansmissbruk 
Riskfaktorer för substansmissbruk innebär faktorer som utgör en risk för människor att 
utveckla ett problematiskt substansmissbruk (Bambra, 2018). Individers förmåga att 
hantera olika påfrestningar i livet skiljer sig från person till person. En riskfaktor kan vara 
människors bristande förmåga till att hantera stress, ångest och andra påfrestningar. För att 
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dämpa detta kan missbruk av substanser vara en utväg i tron om att det är det enda som 
hjälper (Johansson & Wiklund- Gustin, 2016). Bambra (2018) studie visar att 
droganvändning är mer vanligt förekommande i fattigare områden och i lägre 
socioekonomiska grupper. Högre alkoholintag har visat sig bland samhällsgrupper med 
lägre utbildningsgrad och inkomst (Socialstyrelsen, 2017). Ytterligare en anledning till att 
en person hamnar i ett substansmissbruk kan vara överförskrivning av antidepressiva 
läkemedel i Sverige, vilket innebär att stress eller problem i sociala förhållanden som 
egentligen kan behandlas på andra sätt istället åtgärdas med läkemedel (Hedelin, Jormfeldt 
& Svedberg, 2014). 
 
Fysiska och psykiska konsekvenser av substansmissbruk 
En vanlig psykisk konsekvens är depressioner som följd av en långvarig 
alkoholkonsumtion (WHO, 1974). Exempel på fysiska konsekvenser är följdsjukdomar. 
Även sjukdomar som cancer i svalg, mun och mage samt leversjukdomar, diabetes och 
hjärt- kärlsjukdomar kan orsakas av ett långvarigt missbruk av alkohol. Det är 	
vanligt med infektionssjukdomar som Hepatit C, HIV/AIDS som ett resultat av att dela 
sprutor med andra (McCreaddie et al., 2010; Socialstyrelsen, 2017). En annan konsekvens 
som kan ses efter en regelbunden användning av substanser är en anpassning av det 
centrala nervsystemet. En ny balans där substansen ingår skapas, detta kallas för 
toleransökning. Substansen blir något kroppen behöver mer än att det är något personen 
önskar. Detta innebär att en person som exempelvis missbrukar narkotika upptäcker att 
missbruket blir nödvändigt för att fungera normalt. Toleransökning innebär också att det så 
småningom krävs en större mängd av substansen för att dämpa eventuell smärta, ge en 
lugnande effekt eller för att överhuvudtaget ge någon effekt (Socialstyrelsen, 2017). 
Abstinens är en kroppslig reaktion som personer med beroende kan få om de slutar 
missbruka substansen tvärt. Detta beror på att kroppen anpassat och vant sig vid 
substansen. Abstinens kan undvikas om intaget av substansen upphör successivt. Vid ett 
utvecklat beroende ger i princip alla substanser abstinensbesvär. Symtom på abstinens kan 
enkelt beskrivas som den motsatta effekt substansen togs för att motverka, exempelvis 
ångest och oro. Graden av abstinensbesvären beror på hur länge substansen missbrukats 
samt vilken typ av substans som missbrukas. Långvarig abstinens kan ge symtom som 
humörsvängningar, koncentrationssvårigheter, sömnstörningar, social osäkerhet och 
stresskänslighet (Socialstyrelsen, 2017). Missbruket är även kostsamt och det är vanligt att 
hamna i kriminalitet och bli utsatt för våld. På grund av konsekvenser nämnda ovan är 
personer med substansmissbruk en vanligt förekommande patientgrupp inom den 
somatiska hälso- och sjukvården (Lloyd, 2012; McCreaddie, 2010, Socialstyrelsen, 2017). 
Nationalencyklopedin [NE] (u.å.) beskriver ordet somatisk som synonym till kroppslig. 
 
Stigma och inställningar till substansmissbruk 
Det sägs att det var grekerna som gav upphov till begreppet stigma för att med markeringar 
avslöja en persons status i samhället (Björkman, Angelman & Jönsson, 2008). Goffman 
(1963) förklarar att markeringarna kunde vara brännmärken eller knivskador som 
annonserade om en person var kriminell, slav eller en förrädare. Den markerade personen 
var någon att undvika. Ett stigma uppstår när en person har en egenskap som gör att 
han/hon skiljer sig från andra. Dessa egenskaper delas in i tre typer av stigman. Det 
fysiska, det psykiska och det tribala. Det fysiska stigmat är synliga kroppsliga deformiteter. 
Det psykiska är personlighetsdrag som skiljer sig från samhällets normer. Exempel på 
dessa är alkoholism, substansberoende, arbetslöshet, homosexualitet, brottslighet och 
psykisk ohälsa. Det tredje stigmat är det så kallade tribala stigmat, exempelvis etnicitet och 
religion samt nation som förmedlas från generation till generation. Goffman (1963) menar 
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att människor utan ett stigma, rättfärdigar sin fientlighet med antagandet om att personer 
med stigman är farliga, när det egentligen bygger på skillnader i exempelvis social- status. 
Den diskriminering personer med stigma utsätts för minskar deras chans till ett bra liv i 
samhället. Olsen och Sharfstein (2014) förklarar att förståelsen för att substansmissbruk är 
en sjukdom fortfarande är överskuggad missuppfattningen om att det är en svaghet eller ett 
val. Problemet som uppstår när substansmissbruk felaktigt ses som ett val eller en svaghet 
är att denna grupp människor då utsätts för ett socialt utanförskap där de blir stigmatiserade 
av resten av samhället (Lloyd, 2012). 
 
Fleck (2015) förklarar att en inställning kan vara både positiv eller negativ, en människa 
kan ha en inställning till något utan att vara medveten om det, inställningen påverkar 
istället hur en person handlar gentemot en situation, plats eller person. En inställning är 
inte en åsikt, en åsikt är snarare ett sätt att uttrycka, motivera och förstå en inställning. En 
inställning är heller ingen känsla men är alltid emotionellt tonad och styrs ofta av känslor 
(Fleck, 2015; Lloyd, 2012). Människor påverkas hela tiden av vad omgivningen säger, 
tycker och gör. Därför kan en person bilda sig en uppfattning om någon innan de träffats. 
Individers inställning till personer med substansmissbruk kan därför grunda sig i 
samhällets stigmatisering av den specifika gruppen, utan att de någonsin träffat en person 
med ett substansmissbruk. En inställning kan förklaras som en mobilisering av en persons 
förståelse och kan därför ändras och påverkas av utomstående faktorer (Lloyd, 2012).	
 
Patienters upplevelser av mötet med sjuksköterskan 
Målet med behandlingen för patienter med substansmissbruk är en holistisk återhämtning. 
Detta innebär att hela människan innefattande kropp, själ och ande ska återhämtas på ett 
sådant sätt som gör det hanterbart för berörda personer att leva ett så produktivt och 
värdefullt liv som möjligt, trots att begäret efter substansen alltid kommer kvarstå (Olsen & 
Sharfstein, 2014). Sjukdomen ligger inte i fokus, istället bedömer, planerar och åtgärdar 
sjuksköterskan tillsammans med patienten de problem och förändringar som ligger till 
grund för missbruket (Willman, 2014). Patientens upplevelser av livskvalitet och hälsa ska 
ligga i fokus och konversationer om vardagliga saker och om framtiden får patienterna att 
känna sig respekterade och betydelsefulla (Sleeper & Bochain, 2013). Patienterna menade 
också att de kände sig sårbara och maktlösa i positionen som patient, och när 
sjuksköterskan såg förbi deras sjukdom kände de sig som jämlikar till sjuksköterskan 
(Lindgren et al., 2016; Sleeper & Bochain, 2013). 
 
Lindgren et al., (2016) skriver att patienter med ett substansmissbruk blir utsatta för 
stigmatisering i såväl det vardagliga livet som inom hälso- och sjukvården, detta ledde till 
att patienterna uppfattade sig själva som mindre värda och upplevde att sjuksköterskor inte 
såg dem som pålitliga i jämförelse med människor som inte har ett substansmissbruk. 
Patienterna beskrev även känslor av att vara försummade som personer och att de endast 
sågs som “missbrukare” (Lindgren et al., 2016). Att bli behandlade sämre än andra har 
resulterat i att patienternas redan befintliga känsla av att vara uteslutna från samhället 
endast blivit starkare efter att de sökt vård. Därför dras denna patientgrupp från att söka 
vård för somatiska problem (Klingemann, 2017; Saxena & Hanna, 2015).	
 
Patienter har uppgett att när de varit på sjukhus har det känts som att de slösade bort 
sjukhusets värdefulla resurser och de fick också starka känslor av att inte behandlas på 
samma sätt som andra patienter (McCreaddie et al., 2010).	
Upplevd stigmatisering från sjukvårdspersonalens sida har fått patienterna att känna sig 
som mindre värda och som någon som andra människor inte vill associeras med. Det har 
lett till att många med substansmissbruk klandrat sig själva för den situation de är i. Denna 
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förlust av självförtroende och självrespekt är en allvarlig försvagande faktor och ett stort 
hinder för återhämtning. Stigmatiseringen har en djupgående inverkan på patienter med 
substansmissbruk, framförallt på deras känsla av värde (Lloyd, 2012). 
 
Värdighet 
 
“Värdighet” är ett av omvårdnadsvetenskapens bärande begrepp och samtidigt ett 
underliggande begrepp till mänskliga rättigheter. Begreppet kommer från det latinska ordet 
“dignus” som betyder värdig, och “dignitas” som innebär förtjäna/förtjänst. Att bli 
behandlad med värdighet bidrar till att människor känner sig viktiga och värdiga i relation 
till andra (Matiti, Cotrel-Gibbons & Teasdale, 2007). Saxena och Hanna (2015) förklarar 
att begreppet användes redan för 2500 år sedan. I det antika Rom ansågs personer med en 
särskild offentlig ställning vara värd ära och respekt, sedan dess har begreppet utvecklats 
tills det under 2000-talet introducerades för rättsliga ramar genom FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter. Alla människor har lika rätt till liv, värde, frihet och personlig 
säkerhet. Alla har rätt till vård på lika villkor samt fysisk och psykisk hälso- och sjukvård 
av god kvalitet (Saxena & Hanna, 2015; Ventura et al., 2012; Willman, 2014). Trots att 
alla människor är berättigade till lika värde enligt Sveriges regeringsform och hälso- och 
sjukvårdslag så visar rapporter från Socialstyrelsen att det finns ojämlikheter i den svenska 
sjukvården. De ojämlikheter som rapporterats är relaterat till sexuell läggning, kön, 
diagnos, funktionshinder, social ställning, etnisk samt religiös tillhörighet. Jämlikhet i 
vården handlar om möjligheter, villkor och rättigheter oavsett ovan nämnda 
förutsättningar. Eftersom människor har olika behov och resurser måste vården anpassas 
efter individen (Ekman et al., 2014). Trots att hälsa är en mänsklig rättighet sedan länge så 
krävs det stora insatser för att rättigheten ska anammas av den mänskliga befolkningen 
(Willman, 2014). Matiti et al., (2007) säger att värdighet som grundläggande mänsklig 
rättighet behövs, och är viktig för alla individer, oberoende av situationen. Genom att 
bibehålla patientens rättighet och värdighet har också bekräftats som mål av WHO (2012). 
Handlingsplanen för att främja social rättvisa, jämlikhet och värdighet för alla människor 
godkändes av WHO år 2012. Handlingsplanen belyser vikten av att bekämpa 
stigmatisering, diskriminering och andra brott mot de mänskliga rättigheterna (Saxena & 
Hanna, 2015). Ovanstående räknas även som ett etiskt mål för omvårdnad och skall vara 
densamma för alla patienter oavsett sjukdom, kön, etnisk bakgrund eller social status 
(Matiti et al., 2007; Saxena & Hanna, 2015). 
 
Känslan av att vara värd eller värdig påverkar återhämtning eftersom upprätthållandet av 
värdigheten stärker och främjar den emotionella komforten till situationen en person 
befinner sig i (Klingemann, 2017), därför är det viktigt att en person i en sårbar och 
maktlös position som “patient” har en känsla av värdighet (Johansson & Wiklund- Gustin, 
2016). Precis på samma sätt som sjuksköterskan ska främja hälsa ska hon även främja 
patienten känsla av mening i den situationen patienten befinner sig, och med god 
omvårdnad stärks patientens känsla av självrespekt och värdighet (Lin & Tsai, 2011). Trots 
att värdighet är ett brett och frekvent använt begrepp inom vården och 
omvårdnadsvetenskapen är det tydligt att det inte alltid respekteras, precis som att lagen 
om de mänskliga rättigheterna inte riktigt följs i praktiken (Matiti et al., 2007). 
 
Problemformulering 
Personer med substansmissbruk är en vanligt förekommande patientgrupp inom den 
somatiska hälso- och sjukvården eftersom missbruket medför en risk för följdsjukdomar 
(McCreaddie, et al., 2010). Denna grupp människor är stigmatiserade i vårt samhälle men 
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också inom hälso- och sjukvården (Sleeper & Bochain, 2013). Rädslan att som patient bli 
stigmatiserad av sjukvårdspersonal gör att patienter med ett substansmissbruk drar sig för 
att söka vård (Saxena & Hanna, 2015). Att stigmatisera och nedvärdera människor är att gå 
ifrån lagen om att alla människor ska bli behandlade med lika värde och respekt (Ventura 
et al., 2012). Det leder till att människans självrespekt försämras och det i sin tur leder till 
att personen stigmatiserar sig själv (Klingemann, 2017; Wakeman & Rich, 2017). Brist på 
respekt och värdighet riskerar sänka kvaliteten på omvårdnaden och patientens 
återhämtning (Johansson & Wiklund- Gustin, 2016; Klingemann, 2017; Lin & Tsai, 2011). 
Genom att avskräcka personer som lider av substansmissbruk från att söka vård, ökar 
risken för att deras somatiska tillstånd förvärras (Lloyd, 2012). Med tanke på hur detta är 
en växande folksjukdom kan konsekvenserna handla mellan liv och död för dessa personer 
(Olsen & Sharfstein, 2014). Därför finns behovet att belysa faktorer som påverkar 
sjuksköterskors inställning gentemot patienter med substansmissbruk inom den somatiska 
hälso- och sjukvården. Genom att göra en allmän litteraturöversikt sammanställde 
författarna befintlig forskning och redovisade det i det föreliggande arbetet. 
 
SYFTE 
  
Syftet var att undersöka faktorer som påverkar sjuksköterskors inställning till patienter 
med substansmissbruk inom somatisk hälso- och sjukvård. 
 
METOD 
 
Val av Metod 
 
Författarna valde att genomföra en allmän litteraturstudie för att genom sökning och kritisk 
granskning beskriva och sammanställa det nuvarande kunskapsläget inom valt 
forskningsområde, och på så sätt besvara det föreliggande arbetets syfte (Forsberg & 
Wengström, 2016; Polit & Beck, 2017). Med denna metod finns det, beroende på arbetets 
syfte, tillgång till en mängd publicerad forskningslitteratur inom samma område vilket gör 
att förståelsen för valt forskningsproblem från olika perspektiv kan bli bredare. Befintlig 
forskning inom ämnet ger argument för ytterligare studier, en allmän litteraturstudie kan 
även belysa eventuella informationsluckor, och väcka frågor om varför 
forskningsproblemet fortfarande är aktuellt (Polit & Beck, 2017). 
 
Urval 
 
Inklusionskriterier 
Inklusionskriterier som valdes var; vetenskapliga artiklar som besvarade arbetets syfte. 
Artiklar inte äldre än 10 år, för att få en överblick av det aktuella forskningsläget. 
Författarna inkluderade artiklar skrivna på svenska eller engelska då det var de språk 
författarna behärskade (Polit & Beck, 2017). Undersökningsgruppen som inkluderades var 
sjuksköterskan inom den somatiska hälso- och sjukvården, som inkluderar legitimerade 
eller specialistutbildade sjuksköterskor. De inkluderade sjuksköterskorna arbetade både 
inom primärvården, och på medicinska och kirurgiska avdelningar på sjukhus, med fokus 
på kroppsliga sjukdomar och skador. Författarna valde att inte begränsa sjuksköterskornas 
ålder i sökningarna, detta för att få ett brett urval av sjuksköterskor i alla åldrar och med 
varierande arbetserfarenhet. Primärkällor användes, vilket är att föredra då det är 
beskrivningar av studier som skrivits av de forskare som utförde studien och data i 
resultatet är primärdata och inte en sammanställning av en annan forskares resultat (Polit & 
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Beck, 2017). Artiklarna som valdes var av både kvantitativ och kvalitativ design. 
Kvantitativ design innebär användning av någon form av strukturerad mätning eller 
observation för att få svar på de forskningsfrågor som ställs, ett bra exempel på detta är 
enkäter. Kvantitativ design ger även möjligheten att göra mätningar på större grupper än 
när en kvalitativ design används. En kvalitativ design görs när det saknas kunskap om hur 
situationer eller fenomen upplevs subjektivt, det är vanligt med intervjuer vid denna metod 
(Danielson, 2017). Både kvantitativa och kvalitativa studier inkluderades som ett 
komplement till varandra. Kvantitativ ansats gav författarna ett bredare perspektiv, medan 
kvalitativ ansats gav en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med 
patienter med ett substansmissbruk. Ännu ett kriterium var artiklar som var peer reviewed, 
vilket innebär att artikeln är granskad av en sakkunnig person inom ämnesområdet 
(Vetenskapsrådet, 2011). 
 
Exklusionskriterier 
Då det föreliggande arbetet syftade till att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors 
inställning till patienter med substansmissbruk inom den somatiska hälso- och sjukvården, 
uteslöts artiklar som handlade om sjuksköterskor som arbetade på psykiatrisk klinik eller 
missbruksmottagningar. 
 
Datainsamling 
 
För datainsamling användes databaserna CINAHL - Complete, PubMed och PsycINFO då 
det är de största databaserna för omvårdnad, biomedicin samt beteendevetenskap och 
psykisk hälsa, enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2017). 
Genom sökning i de tre databaserna begränsades risken för att material förbisågs vilket 
stärkte arbetets vetenskapliga kvalitet. Olika typer av sökord användes för att få så många 
relevanta studier som möjligt. För att välja sökord från databasernas tog författarna hjälp 
utav en bibliotekarie med hög kompetens och utbildning inom databassökningar. 
Bibliotekarien försåg författarna med relevanta sökord och gav råd om hur de för bästa 
möjliga resultat skulle kombineras. 
 
Databassökning 
Som sökstrategi tillämpades så kallad blocksökning då författarna utifrån syftet sökte i 
block, exempelvis var Nurses attitudes och Substance abusers två block som först söktes 
var för sig, för att sedan kombineras för ett slutgiltigt resultat (SBU, 2017). De booleska 
operatorerna användes sedan för att expandera eller avgränsa sökningarna (Polit & Beck, 
2017). “AND” användes för att få artiklar som hade minst ett ord ur varje block. “OR” 
används för att expandera sökningen och för att få resultat som innehåller antingen den ena 
eller andra söktermen. Termen “NOT” används för att smalna av sökningen. Författarna 
valde att inte använda den booleska termen “NOT” då risken att missa viktiga artiklar 
ökade (Polit & Beck, 2017). Författarna använde heller inte den booleska termen “OR”, då 
författarna fann artiklar av relevans med den booleska termen “AND”. De sökord 
författarna använde var: Nurse attitudes, substance abuse, substance abusers, attitudes of 
health personnel samt substance-related disorders. Författarna valde även att inkludera 
söktermen alcohol abuse för få andra sökresultat att jämföra med, samt att de ansåg att 
alkoholmissbruk föll in under termen substance abuse, med stöd från bakgrunden. 
Sökorden kombinerades för att få en variation i resultaten, detta presenteras noggrant i 
Tabell 1 presentation av databassökning som ett krav på hög tillförlitlighet (SBU, 2017). 
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Manuella sökningar genomfördes i referenslistan i de inkluderade artiklarna, detta för att 
inte missa artiklar av betydelse (Forsberg & Wengström, 2016). Den manuella sökningen 
resulterade inte i några relevanta fynd. 
 
 
 
Tabell 1. Presentation av databassökning  
 
Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
lästa 

abstrakt 

Antal 
lästa 

artiklar 

Antal 
inkludera 
artiklar 

CINAHL  
2018-04-
19 

Nurse attitudes (CINAHL 
Headings) AND substance 
abusers (CINAHL headings) 

15 14 11 7 

CINAHL 
2018- 04- 
25 

Substance abuse(CINAHL 
Heading) AND Nurse 
Attitudes (CINAHL 
Heading) 

35 10 2 2 

CINAHL 
2018-05-
07 

Attitude of health 
personnel(CINAHL 
Heading) AND Substance 
Abuse(CINAHL Heading) 

85 17 2 1 

CINAHL 
2018-05-
07 

Nurse attitudes(CINAHL 
Heading) AND Alcohol 
abuse(CINAHL Heading) 

10 7 3 3 

PsycINFO 
2018-04-
19 

attitude of health personnel 
AND substance -related 
disorders  

235 17 2 1 

PubMed Attitude of Health 
personnel(MeSH Terms) 
AND Alcoholism (MeSH 
Terms) 

143 5 2 1 

TOTALT 490 89 27 15 
 
 
Databearbetning  
 
Artiklarna kvalitetsgranskades enligt Sophiahemmets matris (Bilaga A) för sortering, 
granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier, modifierad utifrån Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). Kvalitetsgranskningen gick ut på att avgöra hur 
relevanta artiklarna var i förhållande till syftet och ökade därmed även trovärdigheten i 
resultatet (SBU, 2017). Artiklarnas syfte, urval, metod och resultat granskades, för att 
avgöra artiklarnas relevans till det föreliggande arbetet. Artiklar som bedömdes som klass I 
eller klass II inkluderades i resultatet i det föreliggande arbetet för att nå önskad 
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vetenskaplig kvalitet. De inkluderade artiklarna presenterades sedan i en matris (Bilaga B) 
på ett tydligt och överskådligt sätt i enlighet med Friberg (2017). 
 
Dataanalys 
 
Sökningarna gjordes av författarna tillsammans och samtliga titlar på de artiklar som 
hittades lästes igenom. De artiklar med titlar som tydligt inte besvarade syftet exkluderas, 
detta var det första urvalet i analysen (Friberg, 2017). Abstrakten på de artiklar som då 
återstod lästes sedan igenom av båda författarna. 27 artiklar skrevs ut i fulltext, författarna 
skrev ut en varsin kopia av varje artikel (Friberg, 2017). Resultatdelen i artiklarna lästes ett 
flertal gånger av båda författarna, för att minimera risken för feltolkningar samt för att 
försäkra sig om att de inte missat något relevant. Till hjälp använde författarna sig även av 
ett lexikon för att ytterligare minska risken för feltolkningar. Artiklarna lästes sedan av 
författarna på varsitt håll, detta för att undvika att påverkas av varandra, och de delar i 
resultatet som svarade på det föreliggande arbetets syfte markerades med 
överstrykningspennor. Likheter och olikheter i artiklarnas resultat identifierades och 
skildes åt genom att markeras med olika färger. Markeringarna jämfördes samt 
diskuterades i omgångar tills författarna i samråd identifierade två huvudteman samt sex 
subteman. Den färdiga analysen presenterades på ett tydligt och läsbart sätt i det 
föreliggande arbetets resultat. Texten skrevs utifrån de analyserade artiklarna för att skapa 
en ny helhet och göra det förståeligt för läsaren (Friberg, 2017). Totalt inkluderas 15 
artiklar i resultatet. 
 
Forskningsetiska överväganden  
 
Forskningsetik innebär att bygga upp, stimulera och upprätthålla medvetenheten och 
diskussionen om hur forskaren bör handla (Vetenskapsrådet 2017). Sandman och 
Kjellström (2017), skriver om att en studie måste uppfylla tre kriterier för att kallas etisk: 
“den handlar om väsentliga frågor, den har god vetenskaplig kvalitet och genomförs på ett 
etiskt sätt”.	
	
Artiklarna som användes i litteraturstudien hade en tydlig metod som gjorde det möjligt för 
andra att göra samma forskning och få samma resultat, artiklarna var alltså skrivna enligt 
god forskningssed vilket innebär öppenhet och prövbarhet (Helgesson, 2015). I enlighet 
med detta refererade författarna tydligt till källan med Sophiahemmet Högskola 
modifierade American Psychological Association [APA]. De artiklar som valdes uppfyllde 
kravet att inget av det som skrevs på något sätt riskerade att kränka sjuksköterskan. Det 
skulle vara tydligt att sjuksköterskorna som deltog hade fått information om i vilket syfte 
studien gjordes och att de när som helst kunde välja att avbryta deltagandet utan någon 
som helst konsekvent följd. Artiklarna av kvalitativ metod där personer hade intervjuats 
hade både spelats in och transkriberats så att all information som användes i studien inte 
var skriven för att på något sätt vinkla texten. Materialet som användes var offentligt och 
publicerat material och var så kallat peer reviewed. Forskarna till de artiklar som användes 
hade gjort etiska överväganden, vilket innebär att de vägt nyttan av studien i förhållande 
till eventuell skada och fått godkännande från etiska kommittéer (Kjellström, 2017; 
Vetenskapsrådet, 2017). Arbetet skrevs i neutral ton och inga studier exkluderades för att 
få det resultat som önskades (Kjellström, 2017). Det Kjellström (2017) beskriver som 
oredlighet, är att lura läsaren genom att enbart presentera den data som stödjer en eventuell 
hypotes. Oredlighet kan också innebära att författarna avsiktligt manipulerar eller 
förvränger det vetenskapliga arbetet genom att exempelvis hitta på data och källmaterial. 
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Ännu en aspekt av vad som kallas oredlighet kan vara plagiat, att lägga beslag på andras 
idéer utan att ge erkännande till upphovsmannen (Kjellström, 2017). Hela arbetet skrevs 
med dessa etiska riktlinjer och principer i åtanke.	
 
RESULTAT 
 
Syftet med föreliggande arbete var att belysa faktorer som påverkar sjuksköterskors 
inställning till patienter med substansmissbruk i somatiska hälso- och sjukvården. Två 
huvudteman identifierades: Kompetensutveckling och stöd med subteman utbildning, 
kunskap, kollegialt stöd och Sjuksköterskors erfarenheter med subteman negativa 
erfarenheter, personliga erfarenheter samt ålder och erfarenhet av patientgruppen. 
 
Kompetensutveckling och stöd 
 
Kompetensutvecklande faktorer såsom utbildning, kunskap och kollegialt stöd visade sig 
ha stor betydelse för vilken inställning sjuksköterskorna hade gentemot att arbeta med 
patienter med ett substansmissbruk (Nilsen, Stone och Burleson, 2013, Chu & Galang, 
2013; Ford, Bammer & Becker, 2008, Mitchell et al., 2017; Chang & Yang, 2012; Natan, 
Beyil & Neta, 2009). Samt deras förmåga att tillämpa ett professionellt förhållningssätt och 
ge patientgruppen adekvat omvårdnad och behandling (Chang & Yang, 2012; Chu & 
Galang, 2013; Ford et al., 2008). Medan brist på utbildning, kunskap och kollegialt stöd 
sågs leda till negativa inställningar (Kelleher & Cotter, 2009; Monks, Topping & Newell 
2012; Morgan, 2014; Nilsen et al., 2013), visade sig adekvat utbildning och kunskap i 
kombination med stöd från kollegor, ha positiv inverkan på sjuksköterskornas inställningar 
och därmed också omvårdnaden för patientgruppen (Chang & Yang, 2012; Chu & Galang, 
2013; Ford et al., 2008; Natan, Beyil & Neta 2009). 
 
Utbildning	
Flera studier rapporterade att sjuksköterskor upplevde att de inte fått den utbildning som 
krävs för att identifiera patienter med substansmissbruk, hantera deras abstinensbesvär 
samt att ge dessa patienter adekvat smärtlindring (Chang & Yang, 2012; Ford et al., 2008; 
Kelleher & Cotter, 2009; Mitchell et al., 2017; Monks et al., 2012; Morgan 2014; Morley, 
Briggs, & Chumbley, 2015; Neville & Roan, 2014; Nilsen et al., 2013; Vargas & Luis, 
2008). Det var få sjuksköterskor som fått någon specifik utbildning om substansmissbruk, 
vare sig under grundutbildningen eller på sina arbetsplatser (Chang & Yang, 2012; Chu & 
Galang, 2013; Crothers & Dorian, 2011; Ford et al., 2008; Kelleher & Cotter, 2009; Monks 
et al., 2012; Neville & Roan, 2014). Den otillräckliga utbildningen om patienter med ett 
substansmissbruk ledde till att sjuksköterskorna hade en lägre förmåga och var ovilliga att 
engagera sig i patientgruppen (Chang & Yang, 2012; Ford, 2011; Monks et al., 2012). 
Detta i sin tur ledde till en kunskapsbrist som påverkade sjuksköterskornas professionella 
ansvar som innebär att främja hälsa genom motiverande rådgivning och 
patientundervisning (Kelleher & Cotter, 2009; Monks et al., 2012).	
 
Kunskap 	
I en studie av Nilsen et al., 2013, uppgav sjuksköterskor att patienter med 
substansmissbruk är en avancerad patientgrupp som kräver specifik kunskap och hög 
klinisk kompetens. Bristande kunskap om missbruksproblematik manifesterades genom 
synen på substansmissbruk, då sjuksköterskorna istället såg substansmissbruk som en 
konsekvens av svaghet och brist på självkontroll (Kelleher & Cotter, 2009; Vargas & Luis, 
2008). De menade att substansmissbruk var ett personligt val och inte en sjukdom, att 
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patienter med ett substansmissbruk fick skylla sig själva och att de hade ett eget ansvar för 
den situation de befann sig i (Kelleher & Cotter, 2009). Dessa negativa inställningar 
gentemot patienter med ett substansmissbruk gjorde att det uppstod en konflikt med 
sjuksköterskornas professionella förhållningssätt. Deltagarna i studierna rapporterade 
svårigheter med att se personen bakom sjukdomen vilket ansågs vara en viktig del av 
omvårdnaden för att identifiera patienters sårbarhet och behov (Monks et al., 2012). I flera 
studier tog sjuksköterskorna själva upp att det på arbetsplatsen existerade en negativ 
inställning gentemot patienter med ett substansmissbruk (Kelleher & Cotter, 2009; Monks 
et al., 2012; Morgan, 2014), och att de var medvetna om att det fanns en länk mellan 
otillräcklig kunskap och den negativa inställningen (Monks et al., 2012). Sjuksköterskorna 
såg patienter med ett substansmissbruk som en svår och krävande patientgrupp som tog 
upp mycket av deras tid och därmed tid från andra patienter som de ansåg hade ett större 
behov av omvårdnad. Detta resulterade i att sjuksköterskorna såg patienterna som slöseri 
med tid och plats (Ford, 2011; Monks et al., 2012; Morley et al., 2015; Natan et al., 2009; 
Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskorna upplevde sig mer stressade, mentalt trötta och 
dränerade då de hade hand om patienter med ett substansmissbruk (Monks et al., 2012; 
Morley et al., 2015). Sjuksköterskorna menade även att kunskapsbristen resulterade i en 
motvillighet att diskutera problem med patienten relaterade till missbruksproblematik trots 
att det ingick i den initiala bedömningen vid inskrivning på avdelningen. Denna 
begränsade interaktion och ytliga bedömning ledde till att sjuksköterskorna inte 
uppmärksammade patientens behov, i synnerhet de behov som var relaterade till patientens 
missbruk, såsom identifiering och hantering av abstinensbesvär (Monks et al., 2012). 
Andra sjuksköterskor i samma studie uppgav att de kände sig mer bekväma med att hantera 
patientgruppen om de sökte hjälp för somatiska sjukdomar. Precis som att okunskap 
resulterade i en negativ inställning med negativa konsekvenser för omvårdnaden, 
resulterade god kunskap i självförtroende och högre grad av engagemang och omvårdnad 
för patientgruppen (Nilsen et al., 2013). 
 
De sjuksköterskor, som ansåg sig ha tillräckliga kunskaper kring substansmissbruk, hade 
mer självförtroende och kände sig mer bekväma med att arbeta med den specifika 
patientgruppen. Detta ökade sjuksköterskornas empati och medkänsla samt bidrog till en 
mer positiv inställning (Chang & Yang, 2012; Chu & Galang, 2013; Ford et al., 2008; 
Natan, Beyil & Neta 2009). Vissa sjuksköterskor hade vetskapen om att substansmissbruk 
är en sjukdom, som patienten själv inte har kontroll över men som med hjälp kan 
behandlas. Detta gjorde att sjuksköterskor såg det som sitt professionella ansvar att ge 
likvärdig respekt och omvårdnad till alla patienter (Crothers & Dorrian, 2011; Kelleher & 
Cotter, 2009; Neville & Roan, 2014; Nilsen et al., 2013; Vargas & Luis 2008). 
Sjuksköterskorna menade att denna patientgrupp i många fall också har komplexa psykiska 
och sociala problem och såg därför det som en möjlighet till att arbeta mer personcentrerat 
och betrakta patienten med en helhetssyn (Morley et al., 2015). Den positiva inställningen 
ledde till ett mer engagerat vårdande som överensstämmer med omvårdnadens ideologi om 
människors rätt till jämlik vård. Att se personen bakom sjukdomen främjade ett 
professionellt förhållningssätt och skapade en miljö där interaktioner med patienter med ett 
substansmissbruk var mer positiva (Chu & Galang, 2013; Ford et al., 2008; Monks et al., 
2012; Neville & Roan, 2014).	
 
Kollegialt stöd	
En del studier visade att kunskap utan kollegialt stöd inte hade någon signifikant påverkan 
på sjuksköterskornas inställning till att arbeta med patienter med substansmissbruk (Chu & 
Galang, 2013; Ford et al., 2008; Nilsen et al., 2013). Bittencourt och de Vargas (2014) 
menar att det praktiska stödet i arbetet och tillämpningen, är minst lika viktig som den 
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teoretiska kunskapen gällande patienter med ett substansmissbruk. Stöd från kollegor med 
specialiserade kunskaper om droger och alkohol visade sig förbättra sjuksköterskors 
inställning, självförtroende och uppfattade kunskap (Chu & Galang, 2013; Ford et al., 
2008, Mitchell et al., 2017). Genom stöd från specialiserade sjuksköterskor kunde 
sjuksköterskorna få hjälp med att skilja det professionella omvårdnadsansvaret från sina 
personliga åsikter då de arbetade med patientgruppen (Chang & Yang, 2012). Chu och 
Galang (2013) menade att stöd från kollegor även behövdes för att skapa en trygghet hos 
sjuksköterskorna. Tryggheten gjorde att de kunde ge omvårdnad till den specifika 
patientgruppen och om de upplevde obehag eller svårigheter var de medvetna om att de 
hade kollegor att vända sig till för hjälp och stöd (Chu & Galang, 2013; Ford et al., 2008; 
Morgan, 2014; Neville & Roan, 2014). Kollegialt stöd tillsammans med tydliga och 
evidensbaserade riktlinjer gällande bedömning och omhändertagandet av patienter med 
substansmissbruk, gjorde att förekomsten av situationer där sjuksköterskan kände sig 
maktlös och hotad minskade (Chu & Galang, 2013; Ford et al., 2008; Kelleher & Cotter, 
2009; Monks et al., 2012). Sjuksköterskorna uttryckte själva avsaknad av kollegialt stöd 
och behovet av förändring inom organisationen. Genom att lägga tyngd på det kollegiala 
stödet ökade sjuksköterskors möjlighet till att utöva sin professionella roll även i 
situationer där det eventuellt uppstod konflikter, hot och våld (Monks et al., 2012; Morgan, 
2014). Denna känsla av trygghet och möjlighet att ta sitt professionella ansvar som ett 
resultat av kollegialt stöd, påverkade sjuksköterskornas inställning till att arbeta med 
patienter med ett substansmissbruk positivt (Chu & Galang, 2013; Ford et al., 2008). 
	
	
Sjuksköterskors erfarenheter	
Erfarenhet sågs också påverka sjuksköterskors inställningar gentemot patienter med ett 
substansmissbruk (Chu och Galang 2013). De sjuksköterskor som hade upplevda negativa 
erfarenheter hade i högre grad förutfattade meningar och negativa inställningar gentemot 
patientgruppen, vilket i sin tur ledde till brister i omvårdnaden (Ford, 2011; Monks et al., 
2012; Morley et al., 2015; Natan et al., 2009; Neville & Roan, 2014). De sjuksköterskor 
som hade personliga erfarenheter av patientgruppen samt de sjuksköterskor som var äldre, 
hade längre arbetslivserfarenhet och erfarenhet av patientgruppen, kunde se personen 
bakom sjukdomen, vilket ledde till en mer positiv inställning som möjliggjorde för god 
omvårdnad (Chang & Yang, 2012; Crothers & Dorrian, 2011; Morgan, 2014). 
 
Negativa erfarenheter	
I valda studier beskrev sjuksköterskor att de i sin kontakt med patientgruppen utsatts för 
oförutsägbara beteenden såsom hot, våld och manipulation. Sjuksköterskorna uttryckte att 
det var dessa upplevelser som påverkade och färgade deras åsikter om patientgruppen 
(Ford, 2011; Monks et al., 2012; Morley et al., 2015; Natan et al., 2009; Neville & Roan, 
2014). Sjuksköterskornas rädsla att utsättas för hot och våld påverkade deras förmåga och 
hindrade dem från att utföra den omvårdnad patienten var i behov av (Ford 2011; Natan et 
al., 2009; Neville & Roan, 2014). En annan aspekt som påverkade kontakten med 
patientgruppen var att sjuksköterskorna uppfattade patienterna som manipulativa vilket 
resulterade i att sjuksköterskorna förlorade förtroendet för patienterna. Uppfattningen om 
patienter med ett substansmissbruk som oärliga verkade ge upphov till negativa stereotyper 
vilket förstärkte sjuksköterskornas negativa inställning (Ford, 2011; Monks et al., 2012; 
Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskors negativa inställning och förutfattade meningar om 
att patienterna endast sökt vård i jakt på droger visade sig bidra till att patientens behov 
inte blev tillgodosedda. Detta kunde bland annat leda till att patienten fick otillräcklig 
smärtbehandling eller lämnade avdelningen och skrev ut sig själva innan de medicinska 
problemen kommit till en lösning (Monks et al., 2012; Morgan, 2014; Natan et al., 2009). 
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Personliga erfarenheter	
Medan negativa erfarenheter visade sig påverka sjuksköterskors inställning negativt fanns 
det studier som visade att erfarenheter av patientgruppen även kunde påverka 
sjuksköterskors inställning positivt (Chu och Galang 2013). De sjuksköterskor som hade 
personliga erfarenheter av vänner eller anhöriga som haft ett substansmissbruk visade sig 
bidra till en mer positiv inställning gentemot patientgruppen. Att ha en nära vän eller 
släkting med substansmissbruk gav ett annat perspektiv på situationen och patienterna 
accepterades och betraktades som människor snarare än som missbrukare. Denna positiva 
inställning integrerades i sjuksköterskornas arbetssätt vilket resulterade i att de kunde 
interagera med patienten, ge stöd utan att döma och i enlighet med omvårdnadens ideologi 
utföra en likvärdig vård till alla patienter (Chang & Yang, 2012; Monks et al., 2012). 
Sjuksköterskors personliga alkoholvanor visade sig också ha betydelse för vad de hade för 
inställning gentemot patienter som missbrukade alkohol. De sjuksköterskor som själva 
konsumerade alkohol hade en mer positiv inställning än de sjuksköterskor som inte gjorde 
det. En del sjuksköterskor ansåg även att måttliga mängder alkohol hade bra effekter. I 
vissa sociala sammanhang kunde alkoholens ångestdämpande och avslappnande effekt 
vara en fördel (Crothers & Dorrian, 2011; Vargas & Luis, 2008).	
 
Ålder och år inom professionen	
Ålder visade sig också spela en betydande roll för sjuksköterskornas inställning gentemot 
patienter med substansmissbruk, de äldre sjuksköterskorna hade generellt en mer positiv 
inställning än de yngre (Chang & Yang, 2012; Crothers & Dorrian, 2011; Morgan, 2014). 
Högre ålder tillsammans med längre arbetslivserfarenhet, och även erfarenhet av den 
specifika patientgruppen, gav sjuksköterskorna en förståelse för att människors livsstil 
reflekteras av vad människor varit med om (Morgan, 2014), vilket även ökade empatin och 
medkänslan för dessa patienter (Chu & Galang, 2013). 
 
DISKUSSION 
 
Resultatdiskussion 
 
Föreliggande arbete syftade till att belysa faktorer som påverkade sjuksköterskors 
inställning till patienter med substansmissbruk inom somatisk hälso- och sjukvård. 
Resultaten visade att faktorer som påverkade inställningen hos sjuksköterskorna var bland 
annat kunskap och utbildning om patienter med substansmissbruk. Inställningen var även 
beroende av om sjuksköterskorna hade kollegialt stöd och tydliga riktlinjer kring 
omhändertagandet av tidigare nämnd patientgrupp. Ett viktigt fynd var att 
sjuksköterskornas rädsla för att utsättas för hot, våld och manipulation bidrog till att 
sjuksköterskorna hade en negativ inställning. Slutligen visade resultatet att faktorer som 
gav upphov till en positiv inställning var sjuksköterskans ålder och erfarenhet inom 
professionen samt eventuella personliga erfarenheter av substansmissbruk, exempelvis att 
de hade nära släktingar eller vänner med substansmissbruk.	
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskorna var i behov av kunskap gällande missbruk 
och patienter med substansmissbruk (Ford et al., 2008; Kelleher & Cotter, 2009; Monks et 
al., 2012; Morgan 2014; Morley et al., 2015; Neville & Roan, 2014; Nilsen et al, 2013; 
Vargas & Luis, 2008). Sjuksköterskorna uppgav även att de var medvetna om att det 
existerade en negativ inställning gentemot patientgruppen och att det fanns en länk mellan 
den negativa inställningen och den rådande kunskapsbristen (Monks et al., 2012). Detta 
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kan förklaras med det Adlaf et al., (2009) säger om människors tendens till att anamma 
samhällets befintliga inställning till fenomen när en grundläggande kunskap saknas. Som 
tidigare nämnt så var sjuksköterskorna medvetna om den bakomliggande orsaken till de 
negativa inställningar och att det påverkade omvårdnaden av dessa patienter. Trots detta 
framkom det inget om sjuksköterskornas personliga ansvar att förvärva den kunskap som 
behövs för att kunna ge en fullgod omvårdnad till patientgruppen. Informatik och 
evidensbaserad vård är två av sex kärnkompetenser som Knebel och Greiner (2003) 
beskriver att sjuksköterskan ska besitta. Dessa kärnkompetenser innebär att sjuksköterskan 
bör söka information och att hålla sig uppdaterad om klinisk evidens samt att självmant 
delta i lärande och forskningsverksamheter. Detta anser vi visar på att sjuksköterskan 
också har ett eget ansvar för att ta del av den information som skulle kunna behövas i 
mötet med patientgruppen samt att den negativa inställningen inte endast kan grunda sig i 
bristfällig utbildning. Detta i sin tur kan kopplas till Fleck (2015) och Lloyds (2012) 
förklaring om att sjuksköterskor är människor i första hand och kan därför påverkas av den 
rådande stigmatiseringen i samhället av personer med substansmissbruk. Men vi anser trots 
detta att sjuksköterskor som genomgått en utbildning och blivit behöriga att ge 
grundläggande omvårdnad har ett professionellt ansvar att förhålla sig till som innefattar 
att ge omvårdnad till alla människor oavsett patientens etnicitet, kön, social status eller 
ålder samt oavsett vad för psykiska eller fysiska sjukdomar de lider av (SSF, 2009). 
Eftersom vissa sjuksköterskorna i resultatet inte ansåg att substansmissbruk är en sjukdom, 
utan mer ett tecken på svag vilja och karaktär, kan det förklara den bristfälliga omvårdnad 
dessa patienter får. Detta anser vi också kan ifrågasättas då bland annat WHO sedan 1974 
identifierar substansmissbruk som en sjukdom.	
 
Det framkom även i resultatet att stödet från kollegor med befintlig kunskap om patienter 
med substansmissbruk gjorde det enklare för sjuksköterskan att parera sina personliga 
värderingar och detta i sin tur ledde till att sjuksköterskans inställning blev mer positiv 
(Chang & Yang, 2012). Med god kunskap om patienter med substansmissbruk menade 
sjuksköterskorna att deras inställning blev mer positiv och de kunde behålla sitt 
professionella förhållningssätt gentemot dessa patienter (Chu & Galang, 2013; Ford et al., 
2008). Patienternas komplexa psykiska och sociala problem sågs även som en möjlighet 
till att arbeta mer personcentrerat (Morley et al., 2015).  När sjuksköterskorna inte 
engagerade sig i patienterna var de heller inte uppmärksamma på patientens unika behov 
(Monks et al., 2012). Detta enligt Ekman (2014) visar på att de sjuksköterskor som har en 
mer positiv inställning såg personen bakom sjukdomen vilket ökar chansen för att 
patienten ska uppleva hälsa. Genom att sjuksköterskan tar del av patientens berättelse kan 
sjuksköterskan få en förståelse vad hälsa innebär för varje enskild patient. Det möjliggör en 
individanpassad vård då sjuksköterskan kan planera vården utefter patientens unika behov, 
vilket stärker kvaliteten på omvårdnaden samt ökar chansen för att patienten ska uppleva 
hälsa. Bara genom att belysa mening i samvaron och främja känslan av värdighet kan 
sjuksköterskan hjälpa patienter uppleva hälsa (Lin & Tsai, 2011). Detta anser vi går 
förlorat när sjuksköterskor har en negativ inställning och inte engagerar sig i patienterna 
vilket kan stärkas med vad patienterna själva uppgett. När patienterna har varit inlagda på 
sjukhus har de upplevt att sjuksköterskorna inte sett dem som personer utan som 
“missbrukare”, vilket inte påverkat deras självrespekt och värdighet positivt (Lindgren et 
al., 2016; Lloyd, 2012). Patienterna har även upplevt att de slösat viktiga resurser från 
sjukhuset och andra patienter (McCreaddie et al., 2010). När patienterna istället blev 
bemötta utan generaliserade fördomar och istället bemötta som individer uppgav patienter 
att de kände sig som jämlikar med sjuksköterskan och känslan av värdighet stärktes 
(Lindgren et al., 2016; Sleeper & Bochain, 2013). Rädslan för att bli stigmatiserade av 
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vårdpersonal har lett till att patienterna undviker att söka vård vilket i sin tur också riskerar 
att patienternas somatiska tillstånd förvärras (Klingemann, 2017; Saxena & Hanna, 2015). 
Med hänsyn till de allvarliga sjukdomar, skador samt komplikationer som kan bli en följd 
av substansmissbruk och hur vanligt förekommande patientgruppen är i den somatiska 
hälso- och sjukvården anser vi att den allmänna och rådande stigmatiseringen av 
substansmissbruk, och vilka konsekvenser som medföljer, är oroväckande. 
	
Trots att det finns tydliga riktlinjer, principer och lagar är det tydligt att det inte råder en 
jämlik vård i Sverige. Eftersom alla människor är unika innebär inte jämlik vård att alla 
människor ska få samma vård, det betyder istället att alla människor ska behandlas lika och 
ha samma förutsättningar till hälsa och vård oavsett vad de lider av för sjukdom (Ekman et 
al., 2014). Patienter med substansmissbruk upplever sig stigmatiserade inom hälso- och 
sjukvården, där det är meningen att de ska få hjälp (Ekman et al., 2014). Detta leder till att 
patienterna undviker att söka vård och deras hälsotillstånd riskerar att förvärras 
(Klingemann, 2017; Saxena & Hanna, 2015). Detta resultat tyder endast på att forskning 
kring ämnet behövs, varför även detta arbete genomförts. 
 
Metoddiskussion 
 
En allmän litteraturstudie tillämpades för att få en omfattande översikt över det nuvarande 
kunskapsläget gällande sjuksköterskors inställning gentemot patienter med 
substansmissbruk (Polit & Beck, 2017). En kvalitativ intervjustudie hade givit oss en mer 
djupgående insikt från sjuksköterskors upplevda erfarenheter (Henricsson & Billhult 2017; 
Polit & Beck, 2017). Fördelen med att vi genomförde en allmän litteraturöversikt var att vi 
kunde använda oss av artiklar av både kvantitativ och kvalitativ metod. De kvantitativa 
studier gav oss ett stort omfång material samt ett globalt perspektiv gällande vad som 
påverkar sjuksköterskors inställning till patienter med substansmissbruk. De kvalitativa 
studierna gav oss en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av 
att arbeta med patientgruppen, trots att vi själva inte utförde en intervjustudie (Friberg, 
2017).	
 
Urvalsprocess och tillvägagångssätt vid datainsamlingen beskrevs noggrant i arbetet, vilket 
höjer arbetets reproducerbarhet och överförbarhet (Henricson & Billhult, 2017).	
Ett av inklusionskriterierna i sökningarna var att artiklarna skulle vara publicerade det 
senaste decenniet (2008-2018). En nackdel med att göra denna typ av avgränsning kan ha 
varit att relevanta artiklar som publicerats innan 2008 förbisågs (Polit & Beck, 2017). Men 
samtidigt försäkrade avgränsningen oss om att artiklarna var i enlighet med den senaste 
forskningen. En språklig avgränsning gjordes till artiklar på svenska och engelska vilket 
var nödvändigt då det var de språk författarna behärskade. Språkliga barriärer är en risk vid 
litteraturöversikt som kan medföra feltolkningar och missförstånd. För att minimera risken 
för feltolkningar och missförstånd och öka trovärdigheten och validiteten, lades mycket tid 
på översättning av artiklarna samt att ett lexikon användes till hjälp (Henricson, 2017). 
Artiklarna som inkluderades i resultatet omfattar studier gjorda i fem av sju världsdelar. En 
aspekt att beakta med detta är om det är möjligt att överföra forskning gjord på patienter i 
andra länder till patienter i Sverige. Kanske hade det inneburit vissa fördelar att endast 
begränsa sig till svenska studier. Trots skillnader mellan sjukvårdssystem mellan olika 
länder kunde vi se att de inkluderade artiklarnas resultat liknade varandra oavsett i vilket 
land studien utförts. Detta tyder på en viss grad av generaliserbarhet och att det är möjligt 
att överföra till andra delar av världen, vilket i sin tur ökar trovärdigheten i arbetet 
(Henricson, 2017).	
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Ett annat inklusionskriterium var att artiklarna som användes skulle vara godkända av en 
etisk kommitté, detta för att minimera risken för oredlighet. Alla deltagare i både 
kvantitativa och kvalitativa studier skulle ha fått information om i vilket syfte studien 
gjordes samt att de hade rätt att tacka nej att delta eller oavsett orsak eller tillfälle avbryta 
sitt deltagande utan någon konsekvens (Henricsson, 2017). Vi valde att inte ha med 
begränsningar beträffande sjuksköterskornas ålder, för att få med så varierat material som 
möjligt med hänseende till ålder och arbetslivserfarenhet. 
 
Att göra sökningar i flera olika databaser ökade arbetets validitet.	Att samma studier 
dessutom återkom i sökningar i de olika databaserna och under olika 
sökordskombinationer ökar enligt (Rosén, 2017) arbetets sensitivitet och därmed 
reliabiliteten. Sökningarna gjordes i tre databaser: CINAHL, PubMed och PsycINFO och i 
resultatet inkluderades 15 artiklar. Enligt Friberg (2017) krävs ett tillräckligt stort antal 
artiklar av god kvalité för att anses vara trovärdig och på grund av databasernas varierande 
innehåll fick vi även fram artiklar med varierande men relevanta innehåll. För att få fram 
artiklar som besvarade vårt syfte tog vi hjälp av en bibliotekarie med god kunskap inom 
databassökning. I databaserna PubMed och PsycINFO använde vi söktermer som “Attitude 
of Health personnel” och “substance-related disorders”. Eftersom CINAHL har egna 
CINAHL-Headings kunde vi använda söktermer som “Nurse attitudes”, “substance abuse” 
och “substance abusers”. Totalt sex sökningar gjordes med olika kombinationer vilket 
Henricsson (2017) menar är centralt i en litteraturöversikt för att inte riskera att artiklar 
som besvarar syftet missas av författarna. Sökorden valdes noggrant ut av författarna samt 
Sophiahemmet bibliotekarier. Flera av de artiklar som inkluderades i resultatet dök upp vid 
olika kombinationer av sökningarna. Detta innebär att sökorden som användes var 
relevanta och träffsäkra, vilket även det stärker arbetets reliabilitet (Rosén, 2017). 
Kvalitetsgranskningen av artiklarna genomfördes i enlighet med bedömningsunderlaget 
från Sophiahemmet Högskola för vetenskaplig klassificering och kvalitet av Berg, Dencker 
och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), vilket stärker resultatets 
tillförlitlighet. Av de 15 inkluderade artiklarna bedömdes 11 vara av klass I och resterande 
fyra bedömdes vara av klass II. De artiklar som författarna ansåg vara av klass III 
exkluderades även om de ansågs besvara det föreliggande arbetets syfte, även detta stärker 
arbetets tillförlitlighet (Friberg, 2017).	
 
För att kvalitetssäkra analysen på samma sätt som artiklarna och därmed ytterligare stärka 
tillförlitlighet, lades mycket tid ned på att granska artiklarna. Först analyserades artiklarna 
av författarna var för sig för att sedan gemensamt finna delarna som skulle inkluderas i det 
föreliggande arbetets resultat. Enligt Henricsson (2017) har även de handledningstillfällen 
vi hade under skrivprocessen tillsammans med handledare och andra studenter stärkt 
tillförlitligheten av föreliggande arbete då författarna kontinuerligt fick förbättringsförslag 
och konstruktiv kritik beträffande i vilken utsträckning resultatet besvarade syftet med 
arbetet. 
 
Vad Kjellström (2017) kallar för oredlighet innebär bland annat att lura läsaren och endast 
presentera den data som stödjer en eventuell egen teori. Det kan inte uteslutas att 
författarnas eventuella förförståelse för valt problem har påverkat analysen och resultatet, 
men detta har undvikits genom att hela tiden reflektera över eventuell förförståelse och på 
så sätt begränsat påverkan på resultatet (Polit & Beck, 2017). Enligt Kjellström (2017) 
innebär oredlighet även plagiering, att lägga beslag på andras idéer utan att referera tillbaka 
till upphovsmannen, även detta riskeras då man gör litteraturöversikter. Detta har undvikits 
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genom att tydligt refererar enligt Sophiahemmet Högskolas modifierade American 
Psychological Association- mall (APA). 
 
Slutsats 
 
I resultatet framkom det att sjuksköterskor saknar kunskap om patienter med 
substansmissbruk samt det kollegiala stöd och tydliga riktlinjer som krävs för att kunna ge 
patienterna en god omvårdnad. Istället får patienterna bristande omvårdnad och deras hälsa 
riskeras. Det är av stor vikt att sjuksköterskor inom den somatiska hälso- och sjukvården 
erbjuds utbildning samt har tydliga riktlinjer att följa gällande vården kring personer med 
substansmissbruk. 
 
Klinisk tillämpbarhet 
Det föreliggande arbetets resultat kan leda till en bättre förståelse för vilka faktorer som 
påverkar sjuksköterskans inställning, samt vikten av sjuksköterskors inställning och 
förhållningssätt till patienter med ett substansmissbruk inom den somatiska hälso- och 
sjukvården. Detta i sin tur skulle kunna leda till fortsatt forskning om de bidragande 
faktorerna till sjuksköterskornas inställning. Det skulle även kunna leda till en utveckling 
av pedagogiska metoder såsom kollegialt stöd och utbildning för att påverka 
inställningarna positivt och i sin tur säkerhetsställa att patienter med substansmissbruk får 
en god omvårdnad. 
 
Fortsatta studier 
För att ytterligare öka kunskapen om vilka konsekvenser sjuksköterskornas inställning och 
beteende gentemot patienter med ett substansmissbruk har för omvårdnaden skulle 
fördjupningsstudier behövas. Det kan till exempel röra sig om intervjustudier för att 
kartlägga patientgruppens erfarenheter av bemötande och omhändertagande inom den 
somatiska hälso- och sjukvården. Eftersom utbildning visade sig ha stor betydelse för 
sjuksköterskornas förväntningar och beteende vad beträffar patienter med ett 
substansmissbruk, är det angeläget att även fördjupa kunskapen inom det området. 
Exempel på sådan forskning kan vara att studera vad verksamma sjuksköterskor uppfattar 
har varit hjälpsamt i deras egen utbildning för att bättre förstå och acceptera 
patientgruppen. Även kartläggningsstudier för att hitta sätt att identifiera enheter som är i 
stort behov av vidareutbildning och kollegialt stöd är nödvändigt och skulle kunna 
förbättra omvårdnadssituationen för patienter med ett substansmissbruk.
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