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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Mötet ligger till grund för skapandet av ett partnerskap inom personcentrerat omvårdnad. 

Personcentrerad omvårdnad ska vara vårdpersonalens utgångspunkt i den kliniska 

verksamheten. Substanssyndrom är ett skadligt användande av substanser. Personer med 

substanssyndrom upplever ofta stigmatisering, såväl inom sjukvården som i samhället. När 

dessa personer dessutom har smärta när de kommer till vården uppstår svårigheter i både 

bemötandet och behandlingen. 

 

Syfte  

 

Syftet med studien var att beskriva mötet mellan vårdpersonal och personer med 

substanssyndrom. 

 

Metod  

 

Studien är en litteraturöversikt. Databassökningar gjordes i CINAHL, PsychINFO och 

PubMed. 16 vetenskapliga artiklar som svarade mot syftet inkluderades i resultatet efter att 

de kvalitetsgranskats och genomgått en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 

 

Det finns ett problematiskt förhållningssätt inom vården mot personer med 

substanssyndrom präglat av stigmatisering vilket gör mötet komplicerat. Vårdpersonalens 

negativa känslor mot personer med substanssyndrom grundar sig i bland annat sociala 

strukturer, tidigare negativa erfarenheter och okunskap. Vårdpersonalen försökte att inte 

vara stigmatiserande. Personer med substanssyndrom får färre resurser tilldelade och 

upplever ett stort stigma när de söker vård. Kvinnor med substanssyndrom upplever mer 

stigma i mötet med sjukvården än män med substanssyndrom. Personer med 

substanssyndrom upplevde att vårdpersonalen inte lyssnade på dem och inte tog deras 

behov på allvar. 

 

Slutsats 

 

Mötet mellan vårdpersonal och patient med substanssyndrom är komplext på flera olika 

sätt. Personcentrerad omvårdnad behöver vara i fokus och en miljö utan stigma är 

nödvändig för att mötet ska bli lyckat.   

 

Nyckelord: Mötet, Personcentrerad omvårdnad, Stigma, Substanssyndrom, 

Vårdupplevelse. 
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INLEDNING 

Personer med substanssyndrom kallas ofta i vardagligt tal för beroendepatienter eller 

missbrukare. Oliver et al. (2012) visar att stigmatiseringen som personer med 

substanssyndrom upplever skapar problem i mötet med vårdpersonal. Personer med 

substanssyndromssymptom tas inte på lika stort allvar som andra patientgrupper samt att 

personer med substanssyndrom inte alltid får adekvat behandling (Oliver et al., 2012). 

Daibes, Al-Btoush, Marji och Rasmussen (2017) visar att vårdpersonal hade en negativ 

attityd gentemot personer med substanssyndrom. I den här studien är ambitionen att ta reda 

på mer om mötet mellan vårdpersonal och personer med substanssyndrom.  

 

BAKGRUND 

Mötet i personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad (PCO) bygger på att vårdpersonalen skapar ett partnerskap 

tillsammans med personen och dennes närstående genom möten. Partnerskap är relationen 

mellan vårdpersonal och personen som söker vård, samt eventuella närstående (Daley, 

2012; Young & Siegel, 2016). PCO är det ramverk som sjuksköterskor utbildas i för att på 

ett professionellt sätt interagera med de personer som är i behov av vård (Bartz, 2010). I 

PCO tas den unika personen i beaktning och vikten av god kommunikation inom 

partnerskapet betonas av Savundranayagam (2012). Kommunikationen behöver anpassas 

till mottagaren så att personen känner sig hörd och respekterad (Scammell, 2017). PCO ska 

engagera personen och dess anhöriga i omvårdnaden samt lyfta fram och prioritera deras 

egna målsättningar. PCO ökar kvaliteten på omvårdnaden och minskar vårdkostnaderna. 

Det är viktigt att vårdpersonalen vågar lyssna på personen, inger tillit och respekterar 

personen hen ska bilda ett partnerskap med (Daley, 2012). 

  

För att personen ska kunna bli delaktig i sin vård och fatta välgrundade beslut gällande sin 

vård krävs det att vårdpersonalen informerar personen om vad som kommer att hända och 

vilka möjliga alternativ som finns med deras för- respektive nackdelar. Inom PCO är det 

viktigt att vården planeras tillsammans med personen (Scammell, 2017). 

 

Vårdpersonalens förmåga att skapa ett partnerskap med personen i mötet och samtalen 

avgör den efterföljande vårdkvaliteten (Daley, 2012). Under tiden då vårdpersonalen har 

hand om en person sker flera möten och i dessa mötens samtal byggs partnerskapet vidare. 

Aktivt lyssnade bygger på intresse för personen och ökar förståelsen för dennes behov och 

fördjupar partnerskapet. En god relation till vårdpersonalen inger trygghet vilket är viktigt 

för hur personen upplever kvaliteten på vården. Även kön spelar en viktig roll i hur ett 

samtal blir. En konversation mellan två kvinnor är annorlunda från en mellan två män, 

precis som att en konversation mellan olika kön kommer att vara annorlunda (Andersson, 

2013). 

  

Det första mötet är grunden, där vårdpersonalen skapar förutsättningar för den fortsatta 

vården med alla involverade parter. Det handlar inte bara om den verbala 

kommunikationen, utan den kroppsliga kommunikationen är minst lika viktig. Betydelsen 

av bemötandet från vårdpersonalen ska inte underskattas (Fossum, 2013).  
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Hur vårdpersonalen tar emot personen, kroppshållningen, ögonkontakten, om hen har ett 

vänligt och artigt bemötande med en form av bekräftande karaktär för att bygga en 

ömsesidig respekt blir av största vikt att alla ska känna sig inkluderade och hörda (Fossum, 

2013). 

  

Mötet mellan vårdpersonal och patient är ofrånkomligt präglat av en ojämn 

maktfördelning. Genom att som vårdpersonal öppna upp för samtal och lyssna på vad 

personen har att säga formas en patientberättelse och ett avstamp för att gemensamt kunna 

planera vården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Svårigheter i kontakten kan uppstå 

redan vid första mötet när vårdpersonalen omedvetet genom till exempel sitt kroppsspråk 

är avigt inställd. Även om vårdpersonalen i fråga uttrycker sig professionellt, är 

kroppsspråket också en viktig faktor. Att som vårdpersonal försöka dölja sitt ogillande 

gentemot en viss patientgrupp är sällan lyckat. Detta sker inte medvetet men är ett resultat 

av de fördomar gentemot en patientgrupp som vårdpersonal kan bära med sig. Det är 

viktigt att vårdpersonalen skapar ett förtroende mellan sig och sin patient, för att 

omvårdnaden ska bli bra (Fossum, 2013). 

  

När ett personcentrerat förhållningssätt ska implementeras i en verksamhet är det viktigt att 

ta vissa saker i beaktande. Inställningen om att målet med vård och omvårdnad är det 

medicinskt mätbara resultatet behöver ändras till att bli personens upplevelser och önskade 

resultat. Ett holistiskt synsätt behöver anammas som tar i beaktning inte bara de 

medicinska utan även de psykologiska och sociala faktorerna runt en person (Daley, 2012). 

Sjuksköterskan har en viktig roll i implementerandet av PCO inom vården eftersom det är 

en del av hennes kärnkompetenser (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).     

 

Substanssyndrom 

Substanssyndrom är ett skadligt användande av substanser som till exempel narkotika, 

alkohol och läkemedel. Användandet påverkar sedan personen negativt både fysiskt, 

psykiskt och socialt (Allgulander, 2014). De flesta människor kan nyttja alkohol och andra 

substanser utan att hamna i missbruk, substanssyndrom uppkommer efter regelbundet 

användande när personen inte längre fungerar socialt (Compton & Chang, 2016). 

Substanssyndrom är namnet på diagnosen, men i denna studie har begreppet missbruk 

använts för att benämna det faktiska intagandet av substanser. 

 

När beroendeframkallande substanser når hjärnan frisätts signalsubstanser, framförallt 

dopamin men även GABA, glutamat, serotonin, acetylkolin och endorfiner. Opiater binder 

sig till receptorer i thalamus och aktiverar det nedåtgående smärthämmande bansystemet 

precis som kroppsegna opioder gör vid en smärtupplevelse. Vid regelbundet intag för 

substansen vänjer sig kroppen och det blir ett förhöjt tröskelvärde för att belöningssystemet 

ska aktiveras. Det krävs då större doser för att personen ska känna samma effekt 

(Allgulander, 2014). 

 

Utöver sitt substanssyndrom har denna patientgrupp ofta psykiska sjukdomar i bakgrunden 

(Mackesy-Amiti, Donenberg, & Ouellet, 2012). Personer med substanssyndrom kan vara 

extra känsliga för att inte vara välkomna. Känslan av utanförskap hos denna patientgrupp 

är djup rotat hos många av dem (Oliver et al., 2012). 

 

Enligt Baldacchino, Gilchrist, Fleming och Bannister (2009) kan det uppstå problem med 

tolkningen av vårdbehovet för vårdpersonal när hen stöter på en person med 
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substanssyndrom. Problemen kan vara mångfacetterade, en oro att personen bara söker 

vård för att tillgodose sitt substansberoende samt aspekten att personen kan vara påverkad 

av någon substans när hen blir bedömd (Baldacchino et al., 2009). Allt substansberoende är 

dock inte illegalt, en del personer behöver höga doser av substanserna för att klara av sitt 

vardagliga liv. Personerna som är beroende av substanserna legalt får opioder på recept för 

till exempel smärta på grund från en skada eller sjukdom (Broussard & Broussard, 2008).   

 

Vårdpersonalen behöver bedöma om personen kan motta den aktuella 

standardbehandlingen, om vården kommer att hjälpa personen och inte stjälpa denne i sitt 

missbruk. Vårdpersonalen behöver också ha i åtanke att läkaren eventuellt måste komma 

att bedöma personen personligen innan smärtlindring kan ges, det vill säga att läkemedel 

på generell ordination kanske inte är lämplig. Läkarna kan i sin bedömning tendera att 

basera sina beslut på tidigare erfarenheter och fördomar gentemot denna patientgrupp. 

Personerna med denna problematik anses söka vård enbart för att tillfredsställa sitt 

missbruk (Baldacchino et al., 2009).  

 

Vårdpersonalen bör hjälpa personen förstå sitt hälsotillstånd samt behovet att fatta beslut 

om den fortsatta vården, men även informera personen om fördelar och nackdelar av olika 

typer av behandlingar med hänsyn till personens aktuella hälsotillstånd (Bradley & 

Kivlahan, 2014). Dunn (2012) menar att vårdpersonal ska verka för en jämlik behandling 

för alla sina patienter. En del personer med substanssyndrom kommer att ha en nedsatt 

eller ingen förmåga att ta till sig av informationen om eventuella behandlingsalternativ. I 

de fall där personen inte aktivt kan delta i vården på grund av sitt nedsatta hälsotillstånd får 

gemensamma beslut fattas i samråd med närstående (Bradley & Kivlahan, 2014). 

 

Stigmatisering 

Stigma är en negativ klassificering av en annan person. Stigma kan uttryckas i form av en 

persons handlingar och ord eller i större sociala strukturer som status och makt. 

Stigmatisering är processen som leder fram till stigma (Scheff, 2014). En patientgrupp som 

ofta möts av stigma är personer med substanssyndrom. De bemöts ofta sämre än personer 

med annan psykisk ohälsa som till exempel schizofreni eller depression (Hsiao, Lu & Tasi, 

2015).  

 

En person med substanssyndrom som vill få vård kan vara rädd för att stigmatiseras och 

därför inte informera vårdgivaren om sitt substanssyndrom. Det bör inte ses av vårdgivaren 

som ett svek av personen om denne inte vill delge sitt beroende. Det bör istället ses som ett 

misslyckande från vårdgivarens sida att inte ha lyckats skapa tillräckligt bra förutsättningar 

för tillit och samtal med personen. Ömsesidig respekt är en förutsättning för 

personcentrerad vård (Wåhlin, Finn & Andréasson, 2016). 

 

Det finns en ovilja bland personer med substanssyndrom att söka vård, vilket beror på 

olika anledningar. Stigmatiseringen som de kan utsättas för från vårdpersonal, samt skam 

och skuld över sitt tillstånd. Substanssyndrom är en sjukdom med mycket skam vilket leder 

till en underliggande ovilja att prata om sjukdomen (Liberto & Fornili 2013).  

Förutom rädslan att stigmatiseras finns det även rädsla att abstinenssymptomen inte 

kommer att tas på allvar eller att bli underbehandlad (Liberto & Fornili 2013). Minskat 

stigma ökar riskerna för personer vilja att testa droger. Medan ett ökat stigma har en 

hämmande effekt på personer med substanssyndrom att söka vård när de behöver det 

(Palamar, 2013). 
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En vanlig uppfattning om personer med substanssyndrom är att de är besvärliga. Ofta på 

grund av att patientgruppen har en mängd bakomliggande problem och sjukdomstillstånd 

utöver sitt missbruk. Personer med substanssyndrom tenderar att söka vård oftare än andra 

patientgrupper och är ofta påverkade av olika droger, till exempel alkohol, när det söker 

vård (Liberto & Fornili, 2013). Det kan göra bemötandet och omhändertagandet av dessa 

personer extra svårt. Enligt Morgan (2012) har vårdpersonal en negativ inställning till 

personer med substanssyndrom och saknar kunskap om personer med dessa problem, 

vilket kan leda till sämre kvalitet på omvårdnaden. Ranes (2017) menar att vårdpersonal 

lätt glömmer bort de andra medicinska aspekterna när det framkommer att en person lider 

av substanssyndrom. 

 

Vårdpersonal kan ofta känna en frustration på grund av att personer med substanssyndrom 

ofta inte är följsamma i de vårdåtgärder de erbjuds. Denna motvilja till följsamhet hos 

många inom denna patientgrupp kan skapa en känsla av hjälplöshet hos vårdpersonal som 

vårdar dessa personer. Frustrationen och hjälplösheten som drabbar viss vårdpersonal kan 

göra att deras förmåga och vilja att ge omvårdnad till personer med substanssyndrom 

försämras (Morley, Briggs, & Chumbley, 2015). 

 

Engagerad vårdpersonal är en viktig del för att förhindra stigmatisering. Det kan krävas en 

omställningsprocess från gamla vanor och kulturer på arbetsplatsen. Det är viktigt att skapa 

möjligheter för vårdpersonal att komma med nya idéer och förslag samt skapa en atmosfär 

där alla känner sig delaktiga i det nya arbetssättet. Det gäller att alla personalgrupper 

jobbar gemensamt från de högsta cheferna till omvårdnadspersonalen. Vid en omställning 

till en ny vårdkultur krävs det att det genomsyrar hela organisationen. Det är även viktigt 

att ledarskapet är tydligt med de nya prioriteringarna och att det inte finns kvar gamla 

regler och tillvägagångssätt som försvårar övergången till ett nytt förhållningssätt. 

(Bokhour et al., 2018). 

 

Smärta hos personer med substanssyndrom 

International Association for the Study of Pain (IASP) har gett ut den aktuella definitionen 

av smärta och beskriver det enligt följande: “smärta är en obehaglig sensorisk och 

emotionell upplevelse förenad med verklig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som 

sådan skada” (Norrbrink & Lundeberg, 2014, s. 11). 

 

Smärtskattning är en viktig komponent i behandlingen av smärta. Det krävs ett neutralt 

förhållningssätt från personalen för att få en smärtskattning som stämmer och är jämförbart 

över tid (Norrbrink, Lund & Lundeberg, 2014). Eftersom smärta är en individuell 

upplevelse är det inte optimalt att någon annan smärtskattar åt den som har ont. Det finns 

då en risk att egna åsikter och fördomar färgar resultatet som då blir mindre tillförlitligt. 

Felaktigt skattad smärta kan göra att fel typ av behandling sätts in vilket då riskerar att inte 

hjälpa personen (Norrbrink & Lundeberg, 2014). 

 

Ett problem som kan uppstå är när egna åsikter färgar informationen om smärtans karaktär 

och intensitet mottages från personen. Den angivna smärtan som personen uppger sig lida 

av ska inte bedömas eller värderas av vårdpersonalen (Dougherty, 2012). Vårdpersonalen 

bör ej väga in sina egna erfarenheter av hur ont personen bör ha utifrån aktuellt trauma 

eller sjukdomstillstånd som personen är drabbad av (Quinlan-Colwell, 2013). Personen ska 

aldrig behöva validera sin upplevda smärta (Gillon & Muller, 2017). Alla personer har sina 
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egna erfarenheter och förmågor, de hanterar och känner smärta olika (Norrbrink et al., 

2014). Läkare kan vara dömande och ovilliga att ordinera smärtlindring i form av till 

exempel opioder till personer med substanssyndrom (Baldacchino et al., 2009).  

 

För att kunna hjälpa personer med substanssyndrom som kommer i kontakt med vården 

och är i behov av smärtlindring är det en fördel om vårdpersonalen vet hur hen ska 

smärtskatta och behandla samt utvärdera smärtbehandlingen. Om fördomar som ibland 

förekommer gentemot personer med substanssyndrom kan övervinnas och istället skapa 

förståelse för personer med substanssyndrom och deras behov är mycket vunnet. Genom 

att skapa en relation med personen byggd på tillit och korrekt dokumentation som grund 

kan det skapas en mer solid bas för smärtbehandling. Vårdpersonalen ska skapa en mer 

realistisk föreställning kring smärtbehandlingen hos patientgruppen med substanssyndrom, 

till exempel att personen upplever smärtan som hanterbar, där lindrande av smärtan står i 

fokus och inte en total frånvaro av smärta. Sammantaget kan allt detta leda till bättre 

smärtbehandling för denna patientgrupp (Pillet & Eschiti, 2008). 

 

Personer med substanssyndrom i behandling upplever mer oro, ångest, depression och 

smärta än personer utan substanssyndrom (Wiest, Colditz, Carr, Asphaung, McCarty & 

Pilkonis, 2014). 

 

I en studie med amerikanska krigsveteraner kunde man se att personer med smärta och 

substanssyndrom generellt hade högre skattad smärta trots insatt behandling än de som inte 

hade substanssyndrom. Studien yrkar på vidare forskning kring smärtskattning vid 

substanssyndrom (Randleman, Douglas, DeLane, & Palmer, 2014). 

 

Problemformulering 

Människors inställning till varandra påverkar deras möte, i synnerhet om det råder en 

maktobalans mellan personerna (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Fossum (2013) 

menar att negativa attityder kan försvåra mötet och det är viktigt att sjuksköterskan har ett 

personcentrerat förhållningssätt gentemot sina personer. Följden av ett icke lyhört möte 

kan bli sämre omvårdnad och fördomar mot en patientgrupp riskerar att försämra den 

personcentrerade omvårdnaden. Allgulander, (2014) menar att personer med 

substanssyndrom är personer som nyttjar till exempel narkotika och alkohol på ett sätt som 

påverkar personen negativt både fysiskt, psykiskt och socialt. Oliver et al. (2012) menar att 

om missuppfattningar och stigmatisering av personer med substanssyndrom leder till inte 

optimal behandling för personer med substanssyndrom. Oliver et al. (2012) menar vidare 

det kan leda till ökat missbruk och till och med skapa en situation där personen faller 

tillbaka i sitt missbruk. Personer med substanssyndrom möts ofta av stigma och det kan 

påverka hela vårdsituationen med bemötande, diagnostisering, behandling och 

inställningen till att få vård (Hsiao et al., 2015).  

Personer med substanssyndrom beskriver obehagskänslor vid vårdkontakt på grund av 

rädslan att bli underbehandlade i både sin smärta och sin abstinens (Liberto & Fornili 

2013). 

 

SYFTE  

Syftet med studien var att beskriva mötet mellan vårdpersonal och personer med 

substanssyndrom. 

 



6 

     

Frågeställningar 

Hur påverkas mötet om personen med substanssyndrom även har smärta? 

Är stigma en faktor i mötet med personer med substanssyndrom? 

Vad har vårdpersonalen och personerna med substanssyndrom för olika perspektiv på 

mötet? 

 

METOD  

Val av Metod 

Vi valde att göra vårt självständiga arbete i form av en litteraturöversikt med relevanta 

forskningsartiklar inom områdena möte och substanssyndrom. Genom att gå igenom och 

på nytt analysera tidigare forskningsresultat i området kring substanssyndrom i relation till 

smärtskattning försökte vi utöka vår förståelse av ämnet, samt att sammanställa rådande 

kunskap inom forskningsområdet. För att göra en litteraturöversikt krävs en noggrann 

genomgång av redan publicerat material (Polit & Beck, 2017). Meningen med en 

litteraturöversikt är att ge läsaren en överblick på den aktuella forskningen (Forsberg & 

Wengström, 2015).   

 

Urval  

För att få fram relevanta forskningsartiklar gjordes databassökningar och manuella 

sökningar. För att inkluderas behövde artikeln vara peer-reviewed. På de flesta sökningar 

valdes en bakre tidsgräns, augusti 2008. Eftersom forskningsresultat är en färskvara var 

dock ingen artikel äldre än tio år. Ett minimum av 15 artiklar skulle inkluderats till 

resultatet för att få en önskvärd bredd på underlaget. Som språkbegränsning valdes att 

artiklarna skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Inga artiklar med låg kvalitet kom 

att inkluderats eftersom de i en litteraturstudie gör att resultatet blir mindre trovärdigt 

(Forsberg & Wengström, 2015). En välgjord litteraturöversikt ska göra det möjligt för 

läsaren att själv granska om all relevant forskning har tagits i beaktning (Rosén, 2017). 

Endast artiklar som uppfyllde urvalskriterierna nedan inkluderades. 

 

Urvalskriterier 

Inklusionskriterier: vetenskapliga artiklar som var peer-reviewed, kvantitativa och 

kvalitativa artiklar, flera typer av substanser (narkotika, alkohol, läkemedel), artiklarna 

skulle beröra mötet mellan vårdpersonal och personer med substanssyndrom. 

  

Exklusionskriterier: artiklar som handlar om personer utan substanssyndrom eller med ett 

beroende bestående av spel, mat, sex eller shopping. Artiklar på andra språk än engelska 

och svenska. Sekundärkällor. 

 

Datainsamling 

Vi har valt att söka artiklar i flera databaser, Cumulative Index to Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), Psychology information (PsycINFO) och PubMed. CINAHL 

har omvårdnad som huvudämne, PsychInfo fokuserar på psykologi och beteendevetenskap 

och PubMed har både medicin- och omvårdnadsartiklar i sin databas. Artiklarna till 

resultatet samlades in under augusti och september 2018. Söktermerna till 

CINAHLsökningarna är framtagna från CINAHLheadings. Söktermerna till PsychINFO är 
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framtagna från Thesaurus of Psychological Index. Söktermerna till PubMed är framtagna 

från Karolinska Institutets Medical Subject Headings(MESH)-databas. Utifrån syftet 

valdes lämpliga sökord. I tabell 1 nedan finns vår statistik för preliminär databassökning 

med databas, datum, sökord, antal träffar, antal lästa abstrakt, antal lästa artiklar samt antal 

inkluderade artiklar. Ordet AND användes för att begränsa sökningarna och få fram träffar 

med mer specifikt resultat.  

 

Sökningar som inte har genererat några artiklar eller inte lett till artiklar som inkluderats i 

den här studien redovisas inte i tabellen nedan. Sökord som “person centered care” och 

“meeting” i kombination med “addict” eller “drug users” ledde inte till några relevanta 

träffar i databaserna. Eventuella sökdubletter redovisas bara en gång i antal lästa abstrakt, 

antal lästa artiklar samt antal inkluderade artiklar i tabellen nedan.  

 

Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed, PsychINFO och CINAHL i 

kronologisk ordning. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

Pubmed 

30/8 

Social stigma 

AND drug 

users 

182 15 6 4 

Pubmed  

30/8 

Similar articles 
 

1 1 1 

PsychINFO 

7/9 

Drug users  374 27 8 2 

PsychINFO 

7/9 

Drug users 

AND Pain 

96 7 3 1 

PsychINFO 

13/9 

stigma AND 

drug abuse 

AND pain 

13 4 2 2 

PsychINFO 

13/9 

nursing AND 

drug abuse 

AND stigma 

25 8 3 2 

CINAHL 

13/9 

nurse AND 

addict 

28 5 5 3 

CINAHL 

13/9 

nurse AND 

drug users 

88 15 3 1 

TOTALT 806 82 31 16 

 

Fritextsökning 

I och med det begränsade antal lämpliga artiklar som hittades breddades sökmetoden med 

hjälp av fritextsökningar i databaserna. Utvalda sökord blev: stigma, drug abuse, pain, 

nursing, addict, nurse och drug users. Sju artiklar inkluderades med hjälp av fritextsökning.  
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Dataanalys  

Databearbetning 

Artiklarna som genererades av databassökningarna granskades i flera led mot syftet innan 

de kunde inkluderas i den här studiens resultat. Först kontrollerades artikelns titel mot 

syftet.  Rosén (2017) delar upp urvalet i två delar, grovsållning som baseras på lästa 

abstrakt samt ett urvalsförfarande som baseras på hela artiklar. Alla artiklar som verkat 

vara av intresse har beställts och lästs i fulltext. 

 

Först lästes abstrakten. De artiklar som i sitt abstrakt svarade mot vårt syfte gick vidare i 

processen och resultaten granskades då mot studiens syfte. De artiklar som fortfarande var 

aktuella kvalitetsgranskades och lästes sedan i sin helhet tillsammans för att förstå 

materialet på djupet. Artiklarna har redovisats, analyserats och strukturerats genom att 

dokumentera syfte, metod och resultat i en matris, se bilaga B. Totalt inkluderades 16 

artiklar.  

 

För att kvalitetsgranska och vetenskapligt klassificera artiklarna har Sophiahemmets 

Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering använts, se bilaga A. 

Bedömningsunderlaget är modifierat utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011).  

 

Analysmetod 

Som analysmetod valdes en kvalitativ innehållsanalys. Med en kvalitativ analysmetod 

delades materialet upp ytterligare i analysenhet, domän, meningsenhet, kod, subkategori 

och kategori. Danielson (2017) beskriver de olika delarna enligt följande: analysenhet är 

det som undersöks i studien samt den insamlade datan. Domän är ett område inom 

analysen. Meningsenhet ska kondensera materialet och är kortare delar av materialet som 

svarar mot syftet. Kod är ett fåtal ord som ytterligare kondenserar meningsenhten. En 

subkategori representerar en grupp med koder och kategori är grupper av subkategorier. En 

kategori ska visa vad texten innehåller (Danielson, 2017). De olika delarna färgkodades.  

 

Två huvudkategorier identifierades och blev bärande för resultatet: vårdpersonalens 

perspektiv och personer med substanssyndromsperspektiv. En tabell skapades med 

analysdelar för att skapa en överblick, se exempel i tabell 2 nedan. Analysenhet och domän 

diskuterades muntligen men skrevs inte ner i den slutgiltiga tabellen. Artikelnummer i 

tabell 2 togs fram genom att sortera de inkluderade artiklarna i alfabetisk ordning efter 

första författarefternamnet och därefter numrera dem.  Det som framkommit i analysen 

diskuterades muntligt innan det sammanställdes till den här studiens resultat.  

 

Tabell 2. Exempel från analysschemat. 

Artikelnummer Meningsenhet Kod Subkategori Kategori 

1 Vårdpersonal hade 

svårt att behandla 

upplevd smärta hos 

personer med 

substanssyndrom, de 

ville ha konkreta 

bevis. 

Misstro. Människosyn. Vårdpersonalens 

perspektiv. 
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14 Personer med 

substanssyndrom var 

rädda att uppfattas 

som drogsökande om 

de bad om 

smärtlindring när de 

hade ont.  

Utebliven 

vård. 

Resurser. Personer med 

substanssyndroms 

perspektiv.   

 

Forskningsetiska överväganden  

Alla valda artiklar till resultatet är peer-reviewed vilket innebär att andra forskare har 

granskat artikeln innan den publiceras för att säkerställa att den vetenskapliga metoden är 

korrekt och att forskningen uppfyller grundläggande kvalitetskrav (Polit & Beck, 2017). 

Kjellström (2017) lyfter en av delarna ur Helsingforsdeklarationen som belyser tanken att 

forskning bör kontrolleras av oberoende personer.  

 

Objektivitet är både eftersträvansvärt och nödvändigt inom forskning. Resultat som inte är 

objektiva anses ha brister (Helgesson, 2006). Genom studiens gång har det regelbundet 

diskuteras hur det går att förhindra att egna erfarenheter och förväntningar färgar studiens 

resultat. Eftersom studien är ofinansierad och utan sponsorer kommer inga politiska eller 

ekonomiska aktörer påverka resultatet. Helgesson (2006) belyser att när framgång ska 

mätas finns det alltid en risk för fusk, något som inom forskningen kan leda till att 

felaktiga och direkt farliga resultat publiceras. Förhoppningen med en noggrann 

referenshantering har varit att ge läsaren en möjlighet att själva kontrollera materialet som 

studien grundar sig på. Genom att kontinuerligt under studiens gång skriva ner alla 

referenser som använts har risken för att missa en referens minimerats.   

 

RESULTAT  

Resultatet härrör sig från en kvalitativ analys av 16 vetenskapliga artiklar. Resultatet är 

indelat i två synvinklar, vårdpersonalens perspektiv och personer med substanssyndroms 

perspektiv. Det framkom att personer med substanssyndrom upplever stigma samt att de 

tenderar att inte få adekvat hjälp när de söker vård. En del av de inkluderade artiklarna 

utgår från sjuksköterskans roll men i några artiklar nämns även annan vårdpersonal, därför 

beslutades det att använda begreppet vårdpersonal i den här studiens resultat.   

 

Vårdpersonalens perspektiv 

Vårdpersonal beskrev att det i mötet inte fanns tid att sätta sig in i och gå igenom den ofta 

komplexa sjukdomshistorien som många personer med substanssyndrom har (Chang, 

Dubbin & Shim, 2016). I mötet var vårdpersonal oroliga för att bli manipulerade av 

personer med substanssyndrom eller för att utsättas för våld. (Berg, Arnsten, Sacajiu & 

Karasz, 2009; Chan, Stoové & Reidpath, 2008; Lago, Peter & Bógus, 2017; Natan, Beyil 

& Neta, 2009). Vårdpersonal var även rädda att bli kontaminerade av blodsmitta (Chan et 

al., 2008; Natan et al., 2009). 

 

Vårdpersonal beskriver att de går in i mötet med negativa känslor gentemot personer med 

substanssyndrom (Chang et al., 2016; de Vargas & Luis, 2008; Gilchrist, et al., 2011; 
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Mora-Rios et al., 2017; Natan et al., 2009; Rao et al., 2009). De negativa känslorna som 

vårdpersonal kände gentemot patientgruppen härrör från sociala kontexter utanför 

yrkesutövningen. Vårdpersonal påverkades av hur samhället i stort ser på personer med 

substanssyndrom. Den sociala kontexten utanför yrket skapade en grund hos vårdpersonal 

med negativa förutfattade meningar gentemot personer med substanssyndrom som bars 

med in i yrkeslivet (Chan et al., 2008: McCreaddie et al., 2010; Mora-Rios et al., 2017). 

Vårdpersonal hade även negativa känslor från tidigare erfarenheter inom yrket i kontakten 

med personer med substanssyndrom. För vårdpersonal som i olika grad hade negativa 

attityder gentemot personer med substanssyndrom var det svårt att behålla ett 

personcentrerat förhållningssätt (Chan et al., 2008; Chang et al., 2016; Pauly et al., 2015).  

 

Vårdpersonal arbetade aktivt i varierande grad för att motverka stigmatiseringen av 

personer med substanssyndrom. Om de negativa attityderna gentemot personer med 

substanssyndrom förblev oemotsagda har det visat sig att dessa attityder förstärks och 

sprider sig bland personalen (Chang et al., 2016). Sambandet mellan personer med 

substanssyndroms upplevda stigma och icke likvärdig vård går att se i artiklarna. Med icke 

likvärdig vård menas att personer med substanssyndrom inte fått samma behandling som 

en person som inte har substanssyndrom. Den negativa attityden som vårdpersonal hade 

gentemot personer med substanssyndrom försvårande mötet mellan patient och 

vårdpersonal (Natan et al., 2009; McCreaddie, et al., 2010; Mburu, et al., 2018). 

 

Vårdpersonal beskriver hur de medvetet gav personer med substanssyndrom icke likvärdig 

vård (Chang et al., 2016; Krokmyrdal & Andenæs, 2015; Natan et al., 2009; de Vargas & 

Luis, 2008). Den vården som gavs personer med substanssyndrom rättfärdigades med att 

det fanns begränsade resurser och att patientgruppen var svårbehandlad och ofta kom 

tillbaka till vårdgivarna utan att ha uppnått några hälsoförbättringar (Chang et al., 2016; 

Krokmyrdal & Andenæs, 2015; Natan et al., 2009; de Vargas & Luis, 2008). Vårdpersonal 

var rädda för lagliga påföljder om de behandlade smärta hos personer med 

substanssyndrom med opioder (Berg et al., 2009).  

 

Vårdpersonal ser det som ett slöseri med samhällsresurser att behandla personer med 

substanssyndrom (Chan et al., 2008; Chang et al., 2016; de Vargas & Luis, 2008). 

Vårdpersonal anser att personer med substanssyndrom inte bör få specialistsjukvård 

eftersom de ändå inte tror att personerna kommer att bli bättre. Mötet blir format av 

uppgivenhet och förakt från vårdpersonalens sida (Chang et al., 2016). Vårdpersonal 

prioriterar vårdbehovet hos andra patientgrupper före det hos personer med 

substanssyndrom vid stor arbetsbelastning (Chang et al, 2016; Pauly, McCall, Browne, 

Parker & Mollison, 2015).  

 

Stigmatiseringen av en patientgrupp försvårar mötet och ett personcentrerat 

förhållningssätt (Chang et al., 2016; McCreaddie et al., 2010). 

 

Personer med substanssyndroms perspektiv 

Personer med substanssyndrom förutsatte att vårdpersonal skulle visa medlidande och inte 

stigmatisera dem i mötet. De ansåg att vårdpersonal som inte var professionella i det 

avseendet inte skulle inte arbeta inom vården (McCreaddie et al., 2010). Stigman som 

personer med substanssyndrom upplever är inte enbart subjektiva känslor utan ett fenomen 

som bekräftas av vårdpersonalen själva (Chan et al., 2008; Chang et al., 2016; McCreaddie 

et al., 2010; Vargas & Luis, 2008). Personer med substanssyndrom känner ofta skam över 
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sitt missbruk och förstod att deras missbruk hade negativa konsekvenser för dem själva och 

närstående (McCann, Mugavin, Renazaho & Lubman, 2016; Lago et al., 2017). En del 

personer med substanssyndrom känner inte en mening med tillvaron vilket försvårar mötet 

och den fortsatta vården (Mora-Rios et al., 2017).  

 

Genus har betydelse för mötet. Kvinnor med substanssyndrom upplevde sig mer 

stigmatiserade av vårdpersonal och samhället i jämförelse med män med substanssyndrom 

(Mora-Rios et al., 2017; Mburu et al., 2018). Kvinnor upplevde ett fortsatt stigma långt 

efter att de slutat använda substanser (Lee et al., 2017). När kvinnor sökte vård var de 

rädda för att träffa någon de kände eftersom det fanns ett utbrett stigma från släkt och 

vänner. Kvinnors negativa erfarenheter av sjukvården resulterade i att de slutade söka vård 

(Mburu et al., 2018). 

 

Personer med substanssyndrom kände sig ofta i underläge vid kontakten med sjukvården 

vilket ledde till obehagskänslor i mötet (Mburu et al., 2018). Personerna beskriver rädslan 

att inte bli tagna på allvar när det gäller sin upplevda smärta eller sina abstinensbesvär och 

kände sig konstant underbehandlade. Rädsla präglade mötet för personer med 

substanssyndrom. Personerna med substanssyndrom beskrev att de bemöttes med 

nedsättande kommentarer och att det fanns en ovilja att lyssna på dem (McCreaddie et al., 

2010; Pauly, McCall, Browne, Parker & Mollison, 2015; Summers et al.2018). Personer 

med substanssyndrom lämnar vårdplatsen mot medicinsk inrådan i högre utsträckning än 

andra patientgrupper på grund av den upplevda underbehandlingen (Mburu et al., 2018; 

Summers et al., 2018).  

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att mötet med personer med substanssyndrom påverkas av stigmatiseringen 

de utsätts för. Stigmatiseringen av personer med substanssyndrom är vanligt 

förekommande bland vårdpersonal. Mötet påverkar inte bara upplevelsen utan även 

resultatet av omvårdnaden. Fossum (2013) menar att det första mötet sätter stämningen för 

det kommande partnerskapet. Det går inte att få en bra kontakt om vårdpersonalen går in i 

ett möte med förutfattade meningar, vilket vårt resultat visar att vårdpersonal gör. Personen 

påverkas negativt även i fortsatta kontakter om hen fått ett negativt bemötande. Personer 

som inte fått personcentrerad omvårdnad tappade tillit. Även vårdpersonalen tar med sig 

sina erfarenheter från första mötet med dessa personer och det har en effekt på hur de 

bemöter nästa patient med substanssyndrom vilket Baldacchino et al. (2009) visar. 

Studiens resultat visar att mötet blir påverkat om vårdpersonal har förutfattade meningar. 

Studiens resultat visar även att personer med substanssyndrom inte upplevde 

personcentrerad omvårdnad när de mötte vårdpersonal med förutfattade meningar om deras 

sjukdom.  

 

Resultatet visar att när alla människors lika värde inte respekteras blir det svårt att 

genomföra personcentrerad omvårdnad. Daley (2012) menar att personcentrerad 

omvårdnad är en stöttepelare för att skapa en god relation med personen. Resultat i vår 

studie visar på att detta inte efterlevs hos vårdpersonalen i kontakten med personer med 

substanssyndrom och omvårdnaden såväl som mötet blir lidande.  

 



12 

     

Resultatet visar att vårdpersonal aktivt försöker arbeta mot stigmatisering. Daley (2012) 

belyser vikten av att vårdpersonal respekterar sina patienter. Hälso- och sjukvården bör 

därför sträva efter att vara en frizon där stigmatisering mot personer med substanssyndrom 

inte förekommer. När personal uppmärksammas kring stigmatisering och får vidare 

kunskaper i form av till exempel utbildningar blir de mer förberedda att ta emot dessa 

personer vilket Bokhour et al. (2018) visar.  

 

Resultatet visar att substanssyndrom är en sjukdom som inte tas på allvar. Den ses som ett 

karaktärsdrag och personer med substanssyndrom blir underbehandlade. Det är ett 

tankesätt som inte appliceras på andra sjukdomar. Detta stärks av Hsiao et al. (2015) som 

menar att vårdpersonal värderar substanssyndrom lägre än andra psykiatriska sjukdomar. 

Quinlan-Colwell (2013) lyfter att liknande symptom bör behandlas lika, oavsett vem som 

upplever dem. 

 

I resultatet syns att smärta hos personer med substanssyndrom ofta blev underbehandlad 

vilket resulterade i onödigt lidande för personerna. Pillet & Eschiti (2008) visar att om 

vårdpersonalen har utbildning i hur personer med substanssyndrom ska smärtskattas får 

behandlingen bättre effekt. Personer med substanssyndrom och smärta kommer att få en 

bättre vårdupplevelse om vårdpersonalen har en realistisk bild av personen och 

behandlingens mål.  

 

Resultatet visar att vårdpersonalens attityder även kommer från sociala kontexter utanför 

arbetet. Synen på andra människor grundar sig i ett samhällsproblem där alla människors 

lika värde inte alltid efterlevs och som spiller över i alla samhällssektorer. Vården är en 

stor samhällssektor med en stor genomströmning av människor. Bokhour et al. (2018) 

belyser vikten av att vårdpersonalen har en gemensam värdegrund.  

 

Resultatet visar att personer med substanssyndrom känner sig utsatta i samhället och i 

kontakt med vårdpersonal. Personerna med substanssyndrom beskylls som orsak till sin 

sjukdom och möts med förutfattade meningar. Resultat visar att personer med 

substanssyndrom ofta möts av nervärderande kommentarer. Oliver et al. (2012) visar att 

personer med substanssyndrom har en stark känsla av utanförskap i samhället.  

 

Metoddiskussion 

Valet av metod föll på en litteraturöversikt i hopp om att få en så bred kunskapsbas som 

möjligt kring mötet mellan sjuksköterskor och personer med substanssyndrom. Det 

övervägdes först att göra en intervjustudie men för att kunna få ett brett perspektiv med fler 

deltagare och ett längre tidsperspektiv valdes litteraturöversikt som metod. I enlighet med 

Henricson (2017) valdes en induktiv design vilket innebär att analysen utgått från texten i 

de inkluderade artiklarna.   

 

Artiklar av medelkvalitet och artiklar med deltagare under 18 år har inkluderats då det 

fortfarande funnits förhållandevis få relevanta artiklar. Ingen av de inkluderade artiklarna 

har publicerats längre tillbaks i tiden än 10 år, men i några av de äldsta inkluderade 

artiklarna har intervjuerna utförts något till några år innan publiceringen. När resultaten 

ändå bedömts som relevanta för vårt syfte har de artiklarna behållits. Målet med urvalet var 

att hitta relevanta artiklar som besvarade studiens syfte men som fortfarande höll 

tillräckligt hög kvalitet för att göra studiens resultat tillförlitligt.   
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Under datainsamlingsprocessen började sökningen efter artiklar med att bara använda 

standardiserade termer så som CINAHL-headings, termer i Thesaurus of Psychological 

Index och MESH-termer. När behovet att bredda sökningarna uppstod valdes att utföra 

några fritextsökningar för att hitta fler lämpliga artiklar. Sökningarna inleddes med 

neutrala sökord om mötet mellan vårdpersonal och personer med substanssyndrom. Då det 

inte dök upp några träffar i databaserna valdes istället att söka med ordet stigma. Stigma är 

en negativ aspekt av mötet som dök upp i bakgrunden. Det sökordet genererade många fler 

träffar. Artiklarna handlade dock inte enbart om stigma utan även andra aspekter av mötet 

och därför svarar den här studien mot syftet. Artiklarna kvalitetsgranskades tillsammans 

för att stärka trovärdigheten i kontrollen i enlighet med Henricsons (2017) 

rekommendationer.  

 

På grund av den föreliggande bristen av artiklar har artiklar från hela världen kommit att 

inkluderats. Detta är egentligen inte optimalt då kulturella faktorer kan influera mötet av 

personer med substanssyndrom. Det har dock setts en röd tråd i samtliga inkluderade 

artiklar och en avvägning gjordes att ändå inkludera de relevanta artiklar som fanns till 

förfogande. Man kan även argumentera för att en internationell bredd av artiklar som alla 

pekar i samma riktning kan öka trovärdigheten i resultatet.  

 

Under analysprocessen diskuterades alla tankar muntligt i hopp om att minska eventuella 

subjektiva tolkningar av texten. De olika förförståelserna kommer från verksamhetsförlagd 

utbildning och arbetslivserfarenhet på olika avdelningar inom vården. För att undvika att 

de inverkat på studiens resultat har de försökt att kontinuerligt lyftas genom diskussion för 

att främja objektivitet som Henricsson (2017) rekommenderar.  Förförståelsen har varit att 

mötet mellan personer kompliceras om mötet inte sker fördomsfritt. För att öka 

trovärdigheten har Henricsons (2017) rekommendationer följts att under studiens gång 

granska arbetet vid flera grupphandledningstillfällen för att ytterligare höja kvaliteten på 

studien.  

 

Under studiens gång har etiska frågeställningar diskuterats muntligt. Bland de inkluderade 

artiklarna finns artiklar som inte uttryckligen nämner att de blivit etiskt granskade av en 

kommitté eller nämnd. Tidskrifterna som artiklarna kommer ifrån har dock haft etiska krav 

för att artiklarna ska få publiceras. När artiklarna lästes hade vi även det etiska 

grundläggande principerna och de forskningsetiska kraven i åtanke: icke-skada principen, 

autonomiprincipen, rättviseprincipen, göra-gott principen, informationskravet, 

nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet.    

 

Slutsats  

Vårt resultat visar på att mötet mellan vårdpersonal och person med substanssyndrom är 

komplicerat och komplext. Studien strävar efter att sammanställa forskning inom området 

och belyser en kunskapsbrist kring bemötandet av personer med substanssyndrom. Om ett 

personcentrerat förhållningssätt och en atmosfär utan stigma uppnås kan personer med 

substanssyndrom söka hjälp och få adekvat behandling. Dessutom leder det till en ökad 

medvetenhet och ett professionellt förhållningssätt bland vårdpersonal. 

 

Fortsatta studier  

Det är en brist på studier som rör personer med substanssyndrom och smärta. Hur 

omvårdnaden för dessa personer ska personcentreras och kvalitetssäkras kräver vidare 
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forskning. Det skulle vara intressant att göra en studie om hur människor ur olika utsatta 

grupper som äldre, personer med utländsk härkomst, kvinnor, personer med psykiska 

sjukdomar och barn kan ha liknande svårigheter i kontakten med vården. 

 

Klinisk tillämpbarhet  

Denna studie belyser mötet med personer som har substanssyndrom ur både personens eget 

perspektiv och ur sjuksköterskans perspektiv. Den belyser vikten av medvetenhet och 

kunskap när man som ska vårda dessa personer och hur stor betydelse personcentrerad 

omvårdnad har. Vikten av första mötet och att bemöta personen på ett öppet och okritiskt 

sätt är något den här studien uppmanar till. Mötet är grunden för följsamheten i den 

fortsatta vården och måste prioriteras. 
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                                                           BILAGA A 

Tabell 3. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 
 

I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig 

statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial ( CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder inklusive behandlingsteknik. 

Antalet patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförandet och tveksamma 

statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförandet och tveksamma 

statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något som 

redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för 

att besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning 

av protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, 

metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförandet och tveksamma 

statistiska metoder. 



    

II 

    

     

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 

Avvsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller).  

Klart beskriven kontext (sammanhang). 

Motiverat urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess 

och analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

    

III 

     

                                           BILAGA  B 

Tabell 4. Matris över inkluderade artiklar  

 

 

Författare  

År (för 

publikation)  

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ  

Kvalitet 

Berg, K. M., 

Arnsten, J. H., 

Sacajiu, G., & 

Karasz, A.  

2009.  

USA. 

Providers’ 

Experiences 

Treating Chronic 

Pain Among 

Opioid-Dependent 

Drug Users. 

 

Att utforska vårdgivares 

strategier när de ska 

diagnostisera och 

behandla smärta hos 

personer med 

substanssyndrom. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Vårdgivare till 

heroinmissbrukare eller före 

detta heroinmissbrukare 

som arbetade i ett 

behandlingsprogram. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Fenomenologisk. 

16 

(0) 

 

I mötet med sina patienter 

hade vårdgivarna svårt att 

lita på de som hade 

substanssyndrom. 

K  

II 

Chan, K. Y., 

Stoové, M. A., & 

Reidpath, D. D.  

2008. 

Stigma, social 

reciprocity and 

exclusion of 

HIV/AIDS patients 

with illicit drug 

Att utforska social 

ömsesidighet i 

sjuksköterskors 

bemötande av personer 

som injicerar droger och 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval:  Sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter med 

erfarenheter av HIV/AIDS 

patienter, två sjuksköterskor 

20 

(0) 

Personer som söker vård för 

HIV/AIDS upplevs som 

olika värdiga vård av 

personalen beroende på om 

de använt droger eller inte. 

K 

II 

 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

    

IV 

     

Författare  

År (för 

publikation)  

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ  

Kvalitet 

Thailand.  histories: A study of 

Thai nurses 

attitudes. 

lever med HIV/AIDS. i urvalsgruppen hade ingen 

erfarenhet av patienter med 

HIV/AIDS. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Innehållsanalys 

med temaidentifiering. 

Personer som använt droger 

sågs som oansvariga fuskare 

som utsatte samhället för 

sociala- och ekonomiska 

skador. 

Chang, J., 

Dubbin, L., & 

Shim, J.  

2016. 

USA. 

Negotiating 

substance use 

stigma: the role of 

cultural health 

capital in provider-

patient interactions. 

Att undersöka hur 

stigma mot personer 

med substanssyndrom 

formar mötet mellan 

vårdgivare och patient. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Patienter med 

koronara sjukdomar eller 

diabetes typ 2, samt deras 

vårdgivare. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Deduktiv ansats. 

23 

(8) 

 

Det saknas ofta tid i mötet 

för att hinna prata igenom 

substanssyndromets 

komplexitet hos personen. 

Synen att personer med 

substanssyndrom inte är 

värda sjukvårdens resurser 

gör mötet svårt. 

K 

II 

de Vargas, D., & 

Luis, M. A. V. 

Alcohol, alcoholism 

and alcohol addicts: 

Att lära sig mer om 

attityder och 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Sjuksköterskor valda 

10 

(0) 

Sjuksköterskor har inget 

förtroende för alkoholister, 

K 

II 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 

    

V 

     

Författare  

År (för 

publikation)  

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ  

Kvalitet 

2008. 

Brasilien. 

conceptions and 

attitudes of nurses 

from district basic 

health centers. 

uppfattningar som 

sjuksköterskor har mot 

personer som dricker 

alkohol eller är 

alkoholister.   

från alla skift som arbetade 

på sjukhus som hade öppet 

dygnet runt. 

Datainsamling: -

semistrukturerade 

intervjuer. 

Analys: Tematisk analys. 

de anser att vården är 

bortkastad då personen 

troligtvis kommer falla 

tillbaka till drickande när de 

kommer hem. 

Gilchrist, G., 

Moskalewicz, J., 

Slezakova, S., 

Okruhlica, L., 

Torrens, M., 

Vajd, R., & 

Baldacchino, A.  

2011. 

Spanien. 

Staff regard towards 

working with 

substance users: a 

European multi-

centre study. 

Att jämföra hur 

vårdpersonal ser på att 

arbeta med olika 

patientgrupper i olika 

sjukvårdsmiljöer i 

europeiska länder. 

Design: En flercenterstudie 

med tvärsnittsjämförelse.  

Urval: Läkare, psykiatriker, 

psykologer, sjuksköterskor 

och undersköterskor som 

arbetade inom olika fält på 

åtta utvalda europeiska 

sjukhus. Datainsamling: 

Enkät. 

Analys: Deskriptiv 

statistikanalys och post-hoc 

analys. 

866 

(0) 

Vårdpersonal anser det vara 

lägre status på att arbeta med 

personer som har 

substanssyndrom. 

Vårdpersonal har en 

nedsättande syn mot 

personer med 

substanssyndrom jämfört 

med personer som har t.ex. 

depression eller diabetes. 

P 

I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare  

År (för 

publikation)  

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ  

Kvalitet 

Krokmyrdal, K. 

A., & Andenæs, 

R. 

2015. 

Norge.  

Nurses’ competence 

in pain management 

in patients with 

opioid addiction: A 

cross-sectional 

survey study. 

Att undersöka norska 

sjuksköterskors 

kunskaper i att behandla 

smärta hos patienter 

med substanssyndrom. 

Design: Kvantitativ studie. 

Urval: Sjuksköterskor vid 

två offentliga stadssjukhus. 

Datainsamling: Enkäter. 

Analys: Tvärsnittsanalys. 

98 

(0) 

Över 60 procent av 

sjuksköterskorna trodde inte 

på personens vårdbehov om 

denne också hade 

substanssyndrom. 

P 

I 

Lago, R. R., 

Peter, E., & 

Bógus, M. C. 

2017. 

Brasilien. 

Harm Reduction 

and Tensions in 

Trust and Distrust in 

a Mental Health 

Service: A 

qualitative 

Approach. 

Att undersöka relationen 

mellan patienter med 

substanssyndrom och 

deras vårdgivare samt 

närstående. Fokus på 

skademinskning, tillit 

och feministisk etik. 

Design: Mixed method. 

Urval: Personer med 

substanssyndrom med 

komplexa vårdbehov samt 

deras vårdpersonal som 

arbetat minst 6 månader på 

en specialistavdelning för 

psykisk ohälsa. 

Datainsamling: 

Observationer i fyra 

månader samt 

semistrukturerade 

intervjuer. 

15 

(0) 

 

3 typer av misstro 

identifierades, både i 

behandlingen i sig men även 

mellan parterna. 

K 

I 

P 

I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare  

År (för 

publikation)  

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ  

Kvalitet 

Analys: Retroduktiv 

analysmetod. 

Lee, N,. & Boeri, 

M.  

2017. 

USA. 

Managing stigma: 

Women drug users 

and recovery 

services. 

Att undersöka hur 

kvinnor utvecklar 

substanssyndrom samt 

hur de återgår till en 

normal vardag trots 

fortsatt stigma efter att 

de slutat använda 

droger. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Kvinnor över 18 som 

använt metamfetamin 

kontinuerligt i minst sex 

månader och bor i en förort. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 

Analys: Grounded theory. 

20 

(0) 

 

Mammor med 

substanssyndrom utstår extra 

mycket stigma. Även hos 

personer som försöker sluta 

eller har slutat lever stigmat 

kvar i samhället. 

K 

II 

Mburu, G., Ayon, 

S., Tsai, A. C., 

Ndimbii, J., 

Wang, B., 

Strathdee, S., & 

Seeley, J.  

2018.  

“Who has ever 

loved a drug addict? 

It’s a lie. They think 

a `teja’ is as bad 

person”: Multiple 

stigmas faced by 

women who inject 

drugs in coastal 

Att undersöka behov 

och sociala 

sammanhang hos 

kvinnor som injicerar 

droger. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Kvinnor i åldern 18–

49 som injicerat droger de 

senaste 90 dagarna innan 

studien började. 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer och 

45 

(0) 

 

Kvinnor som injicerar droger 

möter mer stigma än män. 

Deltagarna upplevde en 

negativ attityd från 

personalen och att de fick 

sämre vård än patienter med 

andra sjukdomar. 

K 

I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare  

År (för 

publikation)  

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ  

Kvalitet 

Kenya. Kenya. fokusgrupper. 

Analys: Tematisk analys. 

McCann, T. V., 

Mugavin, J., 

Renzaho, A., & 

Lubman, D. I.  

2016. 

Australien. 

Sub-Saharan 

African migrant 

youths’ help-

seeking barriers and 

facilitators for 

mental health and 

substance use 

problems: a 

qualitative study. 

Att identifiera hinder för 

att söka professionell 

hjälp för psykisk ohälsa 

hos unga subsahariska 

invandrare. 

Design: Kvalitativ studie. 

Urval: Unga subsahariska 

afrikanska invandrare med 

psykisk ohälsa eller 

substanssyndrom samt deras 

närstående och 

nyckelpersoner i deras 

kulturella samhälle. 

Datainsamling: Intervjuer, 

individuellt eller i 

fokusgrupper. 

Analys: Tematisk analys. 

69 

(0) 

Fyra hinder identifierades: 

stigma kring psykisk ohälsa, 

okunskap om mental ohälsa 

hos föräldrarna, avsaknad av 

kulturell kompetens hos 

professionell personal och 

kostnaden för vård. 

K 

I 

McCreaddie, M., 

Lyons, I., Watt, 

D., Ewing, E., 

Croft, J., Smith, 

M., & Tocher, J.  

Routines and 

rituals: A grounded 

theory of pain 

management of 

drug users in acute 

Att undersöka patienters 

och sjuksköterskors 

strategier vid smärta hos 

droganvändande i en 

akutsjukvårdsmiljö. 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Engelsktalande 

patienter med 

substanssyndrom och heroin 

som huvuddrog. Med egen 

33 

(0) 

 

Det är svårt för 

sjuksköterskor att adressera 

smärta hos den här 

patientgruppen. 

Huvudproblemen ligger i att 

K 

II 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare  

År (för 

publikation)  

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ  

Kvalitet 

2010.  

Storbritannien. 

care settings. rapporterad smärta på en 

akutvårdsavdelning. 

Datainsamling: 

Semistruktuerad intervju 

Analys: Grounded theory. 

smärtan inte tas på allvar och 

att behandlingens effektivitet 

inte är tillräcklig 

Mora-Rios, J., 

Ortega-Ortega, 

M., & Medina-

Mora, M. E.  

2017. 

Mexiko. 

Addiction-Related 

Stigma and 

Discrimination: A 

Qualitative Study in 

Treatment Centers 

in Mexico City 

 

Att undersöka stigma 

och diskriminering mot 

personer som har 

substanssyndrom i 

Mexico. 

Design: Mixed method 

Urval: Patienter med 

substanssyndrom inskrivna 

på rehabiliteringscenter 

samt personal från dessa.  

Datainsamling: Intervjuer, 

fokusgrupper och enkäter.  

Analys: Tematisk analys. 

35 

(0) 

 

Alla patienter som 

intervjuats var eniga om att 

stigma och diskriminering 

var vanligt förekommande 

från personalen. Flera ur 

personalen menade att de 

hade för lite utbildning i hur 

man bäst bemöter personer 

med substanssyndrom. 

K II 

P II 

Natan, A. B., 

Beyil, V., & 

Neta, O. 

2009. 

Nurses’ perception 

of the quality of 

care they provide to 

hospitalized drug 

addicts: Testing the 

Att studera attityder mot 

patienter med 

substanssyndrom utifrån 

ett specifikt 

förhållningssätt kallat 

Design: Kvalitativ 

enkätstudie. 

Urval: 135 sjuksköterskor 

från internmedicinska 

avdelningar på centrala 

135 

(0) 

 

Sjuksköterskorna hade 

negativa attityder mot 

personer med 

substanssyndrom. De som 

hade en negativ syn 

P 

I 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare  

År (för 

publikation)  

Land (där 

studien 

genomfördes) 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ  

Kvalitet 

Israel Theory of Reasoned 

Action. 

“Theory of Reasoned 

Action”. 

sjukhus i Israel. 

Datainsamling: Enkäter. 

Analys: Deskriptiv statistik 

analys och 

regressionsanalyser. 

uppskattade att vården de 

gav till dessa patienter höll 

lägre standard jämfört med 

vården de gav till andra 

patientgrupper. 

Pauly, B., 

McCall, J., 

Browne, A. J., 

Parker, J., & 

Mollison, A.  

2015. 

Toward Cultural 

Safety Nurse and 

Patient Perceptions 

of Illicit Substance 

Use in a 

Hospitalized 

Setting. 

Vad bidrar till en säker 

och uppskattad 

vårdmiljö för patienter 

med substanssyndrom? 

Design: Kvalitativ design, 

med etnografisk 

forskningsmetod. 

Urval: Patienter som använt 

illegala droger samt 

sjuksköterskor vid två större 

sjukhus 

Datainsamling: Intervjuer. 

Analys: 

Tolkningsbeskrivning 

(engelska: interpretive 

description). 

34 

(0) 

 

Personer med 

substanssyndrom är oroliga 

för att vara patienter i 

akutsjukvården på grund av 

upplevt stigma från 

vårdpersonalen. 

K  

II 

Rao, H., 

Mahadevappa, 

A study of 

stigmatized attitudes 

Att studera stigma mot 

de sjukdomar där 

Design: Randomiserad 

kvantitativ studie.  

108 

(0) 

Personer med alkohol- eller 

opiatmissbruk mötte mest 

RCT 

II 



Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ 

studie (K)  

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare  

År (för 

publikation)  

Land (där 

studien 
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Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ  

Kvalitet 

H., Pillay, P., 

Anraham, A., & 

Luty, J. 

2009. 

Storbritannien. 

towards people with 

mental health 

problems among 

health professionals. 

negativa attityder i 

mötet är vanligast. 

Urval: Vårdpersonal på fyra 

olika kliniker i sydöstra 

England. 

Datainsamling: Enkäter. 

Analys: Mann-Whitney test. 

stigma. 

Summers, P- J., 

Hellman, J. L., 

MacLean, M. R., 

Rees, V. W., & 

Wlkes, M. S.  

2018. 

USA. 

Negative 

experiences of pain 

withdrawal create 

barriers to abscess 

care for people who 

inject heroin. A 

mixed method 

analysis. 

Att undersöka hu 

patienter som injicerar 

heroin upplevde sin 

vård. 

Design: Mixed-method. 

Urval: personer över 18 år 

som pratar engelska och 

injicerar heroin bosatta i 

Boston eller Sacramento. 

Datainsamling: Intervjuer 

och enkäter. 

Analys: Induktiv 

analysmetod vid 

intervjuerna, den 

kvantitativa datan 

analyserades i Stat 13. 

157 

(0) 

 

Personer med 

substanssyndrom upplever 

att personalen saknar 

kunskap och 

behandlingsstrategier för 

abstinensbesvär. De upplever 

sig även bli inadekvat 

smärtlindrade. 

K II 

CCT II 

 

 


