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SAMMANFATTNING 
 
Bakgrund   
 
Personer med ett beroende av narkotika eller alkohol påträffas inom hela hälso- och 
sjukvårdssektorn, och blir idag utsatta för diskriminering och stigmatisering. I mötet med 
patienter med substansberoende har sjuksköterskan ett ansvar att utöva omvårdnad med 
respekt och värdighet på lika villkor. Personer introduceras till narkotika och alkohol via 
den miljön de växer upp i där närstående och vänner har stort inflytande men det kan även 
vara genetik som gör att ett beroende skapas. Beroende påverkar människan negativt till 
följd av påfrestningar på hälsan, men även socialt och ekonomiskt. 
 
Syfte  
 
Syftet var att belysa de faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd gentemot patienter 
med ett substansberoende, där substanserna berör alkohol eller narkotika.  
 
Metod  
 
En allmän litteraturöversikt valdes för att sammanställa hur forskningsläget ser ut inom ett 
specifikt ämnesområde. Sökningar efter vetenskapliga artiklar utfördes i databaserna 
CINAHL och PubMed. 15 stycken artiklar valdes ut för granskning och analys. Artiklarna 
lästes igenom för att sedan analyseras och kvalitetsgranskas. Inkluderade artiklar 
sammanställdes i en matris. 
 
Resultat 
 
Sammanställning av resultat indikerade på fyra huvudfaktorer beträffande sjuksköterskans 
attityd; fördomar och stigmatisering, kliniska och personliga erfarenheter, kunskap och 
rädsla. Sjuksköterskor uttryckte att deras attityd påverkades av dessa faktorer vilket i sin 
tur bidrog till att sämre omvårdnad. 
 
Slutsats 
 
Faktorer som påverkade sjuksköterskans attityd gentemot patienter med ett 
substansberoende var bland annat att sjuksköterskan besatt mindre kunskap, hade fördomar 
och stigmatisering samt kände rädsla gentemot patienter med ett substansberoende men 
även faktorer som sjuksköterskans personliga och kliniska erfarenheter. 
 
Nyckelord: Attityd, Omvårdnad, Stigma, Substansberoende 
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Inledning 
I detta arbete uppmärksammas mötet mellan sjuksköterskan och patienten med 
substansberoende där den huvudsakliga problematiken berör beroende i relation till alkohol 
och narkotika. Efter att situationer observerades på olika verksamhetsförlagda 
utbildningsplatser inom psykiatrin väcktes intresset för att lyfta fram om det finns problem 
eller brister i mötet av patienter med beroende på vårdavdelning som påverkar 
omvårdnaden. Då detta intresse kom från vår verksamhetsförlagda utbildning på psykiatrin 
är det intressant att se hur det ser ut inom medicinska vårdavdelning eller liknande inom 
övriga sjukvården. 

 
BAKGRUND 

Wiklund Gustin (2014) förklarar att i Sverige finns det uppemot en miljon svenskar som 
har en alkoholproblematik. Cirka 300 000 personer är i ett alkoholberoende och cirka 700 
000 är i riskbruk av alkohol som senare riskerar att hamna i ett beroende. När det kommer 
till narkotika saknas det statistik över antalet missbrukare som finns i Sverige, dock har 
antalet patienter med alkohol- eller narkotikarelaterade diagnoser som vårdas på sjukhus 
ökat. En stor del av dessa personer är så kallade blandmissbrukare där flera olika 
substanser brukas (Wiklund Gustin, 2014).   
 
Beroende  

Ett beroende är något som utvecklas med tiden. Begreppet beroende kan kopplas till olika 
beroendeframkallande substanser, som alkohol eller olika typer av narkotika, men ett 
beroende kan även handla om spelberoende, shoppingberoende eller sexberoende. Ett 
beroende kan innebära att övriga aktiviteter och intressen inte prioriteras som ens hälsa 
eller relationer, då beroendet det viktigaste i ens liv. Förlust av kontroll i samband med ett 
beroende är något som är vanligt förekommande, vilket bland annat kan innebära att det 
uppstår ett starkt behov av att tillgodose beroendet. Till följd av behovet att tillfredsställa 
beroendet kan resultatet bli att ens ekonomi, arbete och boende drabbas. Beteendet av att 
ständigt vara ute efter att uppnå en viss effekt som substansen ger, kan i sin tur leda till 
negativa konsekvenser för ens hälsa (Sussman & Sussman, 2011).  
 
För att bedöma om en har ett beroende av alkohol eller narkotika kan olika 
bedömningsinstrument, så kallade screeninginstrument, tillämpas för att undersöka om det 
finns ett problem (Socialstyrelsen, 2017). AUDIT (alcohol use disorders identification test) 
är ett självskattningsinstrument som används i syfte att se om ett alkoholproblem 
föreligger. DUDIT (drug use disorders identification test) för narkotika fungerar på samma 
sätt som AUDIT. Dessa bedömningsinstrument används för att se om ett problem finns 
efter en sammanställning av poängen från självskattningen, då en så korrekt diagnos kan 
ställas för att bidra till att rätt behandling kan tillämpas (Socialstyrelsen, 2017). Ett 
substansberoende kan även diagnostiseras genom att vissa kriterier under ett års tid ska 
vara uppfyllda. Genom det medicinska klassificeringssystemet ICD-10 kan ett 
substansberoende definieras. Det finns utifrån ICD-10 sex olika kriterier varav minst tre av 
dessa bör vara uppfyllda för att det ska kunna klassas som ett beroende (World Health 
Organization, u.d). 
 
 
 
 



 

Dessa sex kriterier är: 
1. Starkt sug av substansen.  
2. Svårigheter att kontrollera sitt intag av substansen.  
3. Abstinenssymtom.  
4. Toleransökning.  
5. Ointresse för allt annat utom sitt substansbruk.  
6. Trots skador sker en fortsatt konsumtion av substansen.  
Dessa kriterier gäller alla typer av substansbruk (World Health Organization, u.d). 
 
Skillnaden mellan missbruk och beroende 
Johansson och Wirbing (2005) förklarar att missbruk och beroende är två begrepp som ofta 
förväxlas med varandra men skiljer sig åt. Missbruk är något som kan variera i styrka och 
förekomst av användandet medan beroende är ett stadigvarande problem och kräver att 
personer i ett beroende av en substans tar helt avstånd från att bruka det, eftersom de inte 
kan sluta i perioder som vid ett missbruk. Ett missbruk behöver inte alltid leda till ett 
beroende (Johansson & Wirbing, 2005). Det är viktigt att ha förståelse för skillnaden 
mellan missbruk och beroende då det skiljer sig i vilken typ av behandling som är 
lämpligast att tillämpa (Johansson & Wirbing, 2005). I samhället används missbruk och 
beroende som samma begrepp för att beskriva personen som har problem med 
beroendeframkallande substanser. Beroende på vilken typ av substans, om det berör 
alkohol eller narkotika, i vilken utsträckning substansen används och vem de påverkar 
utöver personen som brukar substansen själv, skapar olika acceptans och inställning hos 
människor (Johansson & Wirbing, 2005). Riskbruk är något som ofta benämns inom 
alkoholanvändning, men är inte en diagnos. Riskbruk är när någon har en hög 
alkoholkonsumtion än vad genomsnittet är eller ett intensivt intag av alkohol som sker 
minst en gång i månaden (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Substanser och dess konsekvenser 
Substans är ett begrepp som i detta arbete syftar till substanser med en psykoaktiv 
påverkan, som alkohol och narkotika. Användandet av dessa psykoaktiva substanser är det 
som i sinom tid kan skapa ett beroende (World Health Organization, u.d) 
En psykoaktiv påverkan innebär enligt Statens offentliga utredningar [SOU] (2016:93) att 
människan som brukar en eller flera substanser, uppnår en effekt som dämpar eller 
stimulerar det centrala nervsystemet, som i sin tur innebär påverkan på människans 
sinnesstämning eller mentala funktioner. 
 
Alkohol 
Alkohol är en beroendeframkallande, psykoaktiv substans som används sedan många år 
tillbaka i många kulturer runt om i världen. En ohälsosam alkoholkonsumtion kan ta stor 
skada på individen och även påverka människor i omgivningen negativt på olika sätt.  
Över 200 sjukdomar och skador orsakas av alkoholkonsumtion. Ett flertal hälsoproblem 
och psykiska sjukdomstillstånd riskerar utvecklas i samband med ett alkoholbruk. Förutom 
risk för att utveckla ett alkoholberoende ökar även risken för utveckling av fysiska 
sjukdomar som levercirros, cancer och hjärt-kärlsjukdomar (World Health Organization, 
2018). Ytterligare en hälsofara som kan bidra till allvarliga fysiologiska konsekvenser är 
alkoholkonsumtion under graviditet, då en gravid kvinna som brukar alkohol kan orsaka 
komplikationer för barnet i magen som för tidig födsel eller fetalt alkoholsyndrom (World 
Health Organization, 2018). Ett ohälsosamt alkoholbruk kan vidare orsaka sjukdomar och 
ekonomiska belastningar för individen, vilket i sin tur även kan leda till påverkan på det 
sociala livet. Familj, vänner, kollegor och andra människor i omgivningen påverkas och 



 

kan ta skada, men även samhället i stort. Ett skadligt alkoholbruk resulterar därmed i både 
sociala och ekonomiska påfrestningar för individen (World Health Organization, 2018).  
 
Narkotika 
Narkotika förklaras enligt Statens offentliga utredningar [SOU] (2016:93) som ett begrepp 
som antingen kan syfta till olika läkemedel, narkotika av kemiska substanser, en beredning 
eller narkotika som baseras på växter som brukas för syftet att missbruka eller uppnå 
berusning. Enligt SOU (2016:93) är det en negativ utveckling som noteras när det kommer 
till eget bruk av narkotika, då antalet patienter med narkotikaberoende som vårdas samt 
antalet dödsfall relaterat till narkotikabruk har ökat. Antalet avlidna har under en period 
mellan år 2011 till 2014 ökat med 59 procent och från år 2013 ökade antalet vårdade 
patienter med 12 procent. När det gäller utveckling kopplat till kön finns det ingen skillnad 
mellan män och kvinnor, men bland de som vårdas och de som avlider konstateras det att 
majoriteten av dessa är män. Abstinensbesvär är ytterligare en av de kroppsliga negativa 
konsekvenser som påverkar personens hälsa vid ett minskat eller uteslutande intag av den 
beroendeframkallande substansen. Dessa abstinenssyndrom kan bland annat innebära 
psykiska symtom som depression och ångest (Chartoff & Carlezon, 2014). 
 
Orsaker till beroende 
Hjärnans så kallade belöningssystem är en av orsakerna till att ett beroende utvecklas. I 
samband med att belöningssystemet aktiveras frisätts signalämnen som dopamin, GABA, 
serotonin, glutamat samt endorfiner. Vid intag av alkohol är det dessa signalämnen som 
frisätts (Allgulander, 2014). Substanser som alkohol eller narkotika kan därmed ge en 
känsla av lust och välbehag, vilket kan göra att personer oftare söker sig till substansen för 
att nå effekten. Detta kan även kallas för en positiv förstärkning, där personen belönas med 
en känsla av att må bra. Vid andra tillfällen talas det om en negativ förstärkning, för att 
istället få känslan av obehag och lidande att minska (Kåver, 2016). Genetik har även sedan 
länge forskats på huruvida genetiska faktorer har en koppling till utvecklandet av ett 
alkohol- eller narkotikaberoende. Personer vars familjemedlemmar har ett beroende 
undersöks, varpå data från studier samlas in (Wang, Kapoor & Goates, 2012). I Wang et al. 
(2012) studie framgår det att det finns en tydlig koppling mellan genetik och beroende av 
alkohol och andra substanser. Vidare framgår det att personer vars familjemedlemmar med 
ett alkohol- eller narkotikaberoende har en högre risk att själva drabbas av ett beroende, än 
personer som inte har substansberoende i familjen (Wang et al., 2012). Omgivning i 
kombination med gener visar sig vidare ha en påverkan på huruvida en person börjar bruka 
beroendeframkallande substanser. Omgivningen innefattar det sociala umgänget, där 
användandet av substanser uppmuntras att användas (Kendler et al., 2013; Wang et al., 
2012).  
 
Beroende kan även skapas när en patient har en eller flera typer av psykiska sjukdomar och 
psykisk ohälsa i sitt hälsotillstånd, även kallat samsjuklighet (Compton, Cottler, Ben 
Abdallah, Phelps, Spitznagel & Horton, 2000). Det är vanligt att personer med en psykisk 
sjukdom även har ett beroende, ungefär 30 till 50 procent av de som vårdas på sjukhus har 
samsjuklighet. Enligt Socialstyrelsen (2017) finns det ett antal studier som visar på att 
personer med en psykisk sjukdom har en större risk att utveckla ett beroende än personer 
utan en psykisk sjukdom. Även personer med psykisk ohälsa har en högre risk att utveckla 
ett beroende. De vanligaste bland psykisk ohälsa och psykiska sjukdomar i samsjuklighet 
med beroende är depression och ångest, ADHD, bipolär sjukdom, psykossjukdomar eller 
personlighetsstörning (Socialstyrelsen, 2017). Patienter med samsjuklighet med en psykisk 
sjukdom eller med psykisk ohälsa variera i hur komplicerat eller svår den är och samtidigt 



 

lider av andra vårdrelaterade problem eller sjukdomar, vilket kräver ytterligare insatser och 
stöd från hälso- och sjukvården.  Därmed kan det krävas att flera verksamheter samspelar 
för att tillgodose med vård och behandling för tillstånden som finns i samsjukligheten och 
för andra tillstånd som uppstår i samband med samsjukligheten (Socialstyrelsen, 2017). 
 
Sjuksköterskans ansvarsroll 

International Council of Nurses [ICN] (2017) beskriver att sjuksköterskans profession har 
fyra grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskan arbetar efter. Dessa är att främja 
hälsa, att återställa hälsa, förebygga sjukdom och att lindra lidande. International Council 
of Nurses (2017) förklarar även att sjuksköterskan har ett professionellt ansvar emot 
patienten att respektera deras önskan och bevara deras rättigheter. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) behöver sjukvården uppfylla vissa krav för att tillgodose en 
bra vård. Bland annat att vården enligt lag ska utövas med respekt för den unika 
människan, på lika villkor för alla och tillämpas med värdighet för varje människa. Hälso- 
och sjukvårdspersonal har i uppgift att upprätthålla ett bra partnerskap med patienten (SFS, 
2014:821). Vården ska inte på något sätt påverkas av sjuksköterskans egna uppfattning 
angående patientens etnicitet, religion, funktionshinder, sexuella läggning eller kön. Vård 
ska ske på lika villkor och vara anpassad efter patientens omvårdnadsbehov, detta gäller 
för alla sjuksköterskor inom sjukvården, oavsett vårdavdelning (International Council of 
Nurses, 2017).  
 
Personcentrerad omvårdnad 
Personcentrerad omvårdnad syftar till att se människan bakom patienten, att låta patienten 
få vara delaktig i sin egen vård genom att vara lyhörd, bekräfta och respektera patientens 
upplevelse av hälsa och sjukdom, då patienten är expert på sitt egna mående och hälsa 
(Ekman et al., 2011). Det finns tre begrepp som ska vara till hjälp för att säkerställa en 
personcentrerad omvårdnad i längsta möjlig mån, dessa är; patientberättelse, partnerskap 
och dokumentation (Ekman et al., 2011). Dessa betydelsefulla begrepp inom 
personcentrerad omvårdnad preciseras, detta för att få en djupare förståelse för vad 
personcentrering är. Genom patientberättelsen, där patienten syn på sin hälsa och sina 
villkor är fokus i omvårdnaden och inte sjukdomen eller diagnosen, skapas ett partnerskap 
mellan sjuksköterskan och patienten.  
 
I patientberättelsen lyfts patienten fram som expert på sig själv, sin sjukdom och sina 
symtom. Patienten redovisar hur dessa påverkar vardagen och utgör därmed hur vården ska 
vara (Ekman et al., 2011). Ett partnerskap bildas när sjuksköterskan är lyhörd och 
engagerad i vad patienten vill förmedla om sitt tillstånd. Därefter utformas en vårdplan 
som är anpassad efter hur patienten vill ha det genom att göra patienten delaktig i 
utformning och utförande. Partnerskap definieras genom att dela information, 
beslutsfattande och samtycke mellan båda parterna, att skapa en tillit och trygghet för 
patienten gentemot sjuksköterska och omvårdnaden (Ekman et al., 2011). Slutligen krävs 
det att sjuksköterskan dokumenterar vad som har bestämts med patienten utifrån patientens 
erfarenheter och önskningar gällande vård och värderingar. Dokumentationer gör att annan 
sjukvårdspersonal som kan komma att vårda patienten kan se hur patienten vill ha det och 
därmed underlätta omvårdnaden, vilket är viktigt (Ekman et al., 2011). 
 
Mötet 
Varje dag sker flera möten i vården mellan sjuksköterska och patient (Andersson, 2014). 
Starten för en vårdrelation börjar med hur sjuksköterskan bemöter patienten, vilket avgör 



 

huruvida patienten känner sig respekterad och uppmärksammad av sjuksköterskan. 
Därmed är bemötande en viktig del och starten för en fortsatt god vård (Fossum, 2014). 
Alla vårdmöten är unika och därmed behöver sjuksköterskan kunna vara flexibel och ha en 
god kommunikativ förmåga att anpassa sig språkligt och kroppsligt mellan olika patienter 
(Andersson, 2014). Bemötande är ett begrepp som är svårdefinierat, men kan förklaras 
genom hur kroppsspråk och kommunikationen i mötet med en annan människa fungerar 
(Fossum, 2014). Sjukvården ämnar till att vara för alla, visa värdighet för den unika 
människan och bevara hälsan, vilket kan skapas genom att sjuksköterskan har en god 
kommunikativ förmåga samt att förmedla information, visa respekt i bemötande och vara 
lyhörd gentemot patienten (Broca & Ferreira, 2012). En god dialog i mötet mellan parterna 
gör att omvårdnaden kan förbättras och utföras utan att patienten känner sig obekväm eller 
mindre värd, vilket kan förhindras genom ett välfungerande partnerskap. Kommunikation 
är därmed en viktig byggsten för att skapa en relation mellan sjuksköterskan och patienten. 
Kommunikationen gör att patienten kan känna sig delaktig i beslutstagande av sin egen 
vård (Broca & Ferreira, 2012).  
 
Stigmatisering 
Stigma används som en social stämpling där personer som avviker från vad som är anser är 
normalt eller förväntas av en, blir avvisad eller diskriminerade av samhället i stort (Weiss, 
Ramakrishna & Somma, 2006). Weiss et al. (2006) förklarar att den hälsorelaterade stigma 
definieras som något som är uteslutande, avvisande och skuldbeläggande. I Ahern, Stuber 
och Galea (2007) studie framgår det att de flesta personer i samhället och även 
sjuksköterskor har stigmatiserade åsikter gentemot patienter med substansberoende, som 
att dessa patienter inte går att lita på samt att de anses som farliga. Deltagarna i studien 
beskriver att de ofta undviker människor på gatan om de ser ut som att de har ett 
substansberoende. Enligt van Boekel, Brouwers, van Weeghel och Garretsen (2013) 
översiktsartikel visar sig patienter med substansberoende blir mer stigmatiserade av 
sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal är andra grupper inom psykisk ohälsa. Det 
förklara även Chan, Stoové och Reidpath (2008) då enligt sjuksköterskorna som deltog i 
studien ansåg att bruka narkotika är dåligt och därmed kommer patienterna att 
stigmatiseras, vilket sjuksköterskorna var öppna om att de gjorde. I relation till åsikterna 
om stigmatisering, kunde stigmatisering gentemot patienterna som brukar substanser inom 
ses som något som var acceptabelt och etiskt korrekt att göra. Sambandet mellan 
stigmatisering och diskriminering är enligt Ahern et al. (2007) en orsak till att en sämre 
hälsa förekommer, vilket grundar sig att patienter med substansberoende väntar med att 
söka vård eller inte söker vård alls för att de är rädda att bli diskriminerade av 
stigmatiseringen (Weiss et al., 2006). 
 
Omvårdnad vid ett beroende 

Vid injicering av en beroendeframkallande substans ökar risken att drabbas av 
infektionssjukdomar och kräver behandling inom flera delar av hälso- och sjukvården, inte 
endast på en psykiatrisk vårdavdelning. Därmed har sjuksköterskan som kommer i kontakt 
med patienter som injicerar beroendeframkallande substanser en betydelsefull roll i att 
vägleda, upptäcka och behandla infektionen som uppstått (Socialstyrelsen, 2017). 
Inom beroendevård finns det två olika behandlingsalternativ som kan tillämpas enligt 
Socialstyrelsen (2017), dessa är psykologisk och psykosociala behandling. Inom den 
psykosociala behandlingen är samtal, rådgivning och information något som tillämpas. 
Inom den psykologiska behandlingen tillämpas intrapsykisk processer som behandlings 
(Socialstyrelsen, 2017). Vården av patienter med substansberoende är mer än bara att 



 

behandla det fysiska problemet för beroende med exempelvis mediciner utan även psykiskt 
då sjuksköterskan behöver föra samtal och lyssna på patienten, se efter patientens behov 
och önskningar för att patienten ska må bra, utan att inta en dömande hållning till vad som 
sägs. Att inte ha en dömande attityd vid samtal för att kunna se efter de behov patienten 
har, där patienten känner sig hörd och sedd av sjuksköterskan och där patienten kan 
uttrycka sina känslor, vilket kan bidra till att patienten väljer att avbryta användandet av 
substansen (Wiklund Gustin, 2014). 
  
Omvårdanden behöver anpassas efter patientens förutsättningar, önskemål och 
erfarenheter, vilket gör att sjuksköterskan behöver besitta en bredare kunskap om 
behandlingsalternativ (Socialstyrelsen, 2017). Partnerskapet mellan patienten och 
sjuksköterskan en viktig del för att resultatet av behandling ska bli positiv och att patienten 
kommer ut ur sitt aktiva beroende (Jørgensen & Rendtorff Dahl, 2017). Att sjuksköterskan 
har en tuff men rättvis attityd är enligt patienterna nödvändigt för att det ska hjälpa dem i 
rätt riktning (Clancy, Oyefeso och Ghodse, 2007). Att vara flexibel och lyhörd är även 
viktigt för att behandlingen ska få ett positivt resultat. Partnerskapet bygger på en god 
kommunikation, respekt och ärlighet mellan båda parter (Jørgensen & Rendtorff Dahl, 
2017; Socialstyrelsen, 2017). Varje patient är unik och därmed behöver sjuksköterskan 
anpassa varje möte med patienter inom beroendevården efter vilken situation som 
patienten befinner sig (Clancy et al., 2007). Det gör att kravet på bred kunskap behövs för 
att kunna anpassa, vara lyhörd och en god kommunikativ förmåga blir extra viktigt 
(Socialstyrelsen, 2017). För att kunna säkerställa att patienten får den omvårdnad som 
planerats är det en förutsättning att omvårdnadsplanen dokumenteras, vilket är viktigt i en 
personcentrerad omvårdnad, angående de val och metoder som har valts ut i samråd med 
patienten, men även för att kunna utvärdera hur behandlingen har funkat (Socialstyrelsen, 
2017).  
  
För att uppnå en gynnsam återhämtningsprocess är det patientens relation till vårdpersonal 
såväl som till andra patienter en viktig del (Nordfjærn, Rundmo & Hole, 2009). Att bli 
uppmuntrad av sjuksköterskan och de andra patienterna ses som något positivt. 
Sjuksköterskans inställning genom stöttning samt sjuksköterskans tillgänglighet för 
patienterna visar sig vara betydelsefull utifrån patienternas egna upplevelse när det 
kommer till återhämtning från beroendet (Nordfjærn et al., 2009). Jørgensen & Rendtorff 
Dahl, (2017) studie framgår det att sjuksköterskan upplever att bygga ett partnerskap med 
patienten och göra patienten delaktig i sin vård som svårhanterligt och tidskrävande, men 
att det är värt det i slutändan. Anledningen till varför det känns svårhanterligt och 
tidskrävande tros bero på att sjuksköterskan behöver anpassa sin kunskap och samtidigt få 
patienten att förstå. Patienter som lider av psykisk ohälsa som beroende eller missbruk, 
upplevs mer krävande då de inte kan delta aktivt på samma sätt (Jørgensen & Rendtorff 
Dahl, 2017). Genom kommunikation har sjuksköterskan en möjlighet att skapa ett 
vårdande partnerskap, där sjuksköterskan kan förmedla att hon finns till för patienten och 
att skapa tillit och förtroende hos patienten. Kommunikation kan leda till att patienten med 
beroende vågar öppna upp sig och dela med sig av sin historia samt förklara hur beroendet 
påverkar patienten. Detta ger en möjlighet för sjuksköterskan att se personen bakom 
beroendet och lindra lidandet. Kommunikationen skapar en värdighet hos patienten när 
patienten blir lyssnad på och behandlad med respekt (Thorklidsen, Eriksson & Råholm, 
2015).  
 
Miljön som patienterna befinner sig i anses vara viktig, då det kan upplevas positivt att 
behandlas med andra patienter då de motiverar varandra när de alla befinner sig i samma 



 

situation, vilket även gör att de får en bättre förståelse för varandra (Nordfjærn et al., 
2009). Ett gott bemötande skapas genom att sjuksköterskan agerar efter en av de 
grundläggande idéerna till vårdandet, att minska lidande (Nåden & Eriksson, 2004).  
 
Mindfulness genom meditation har en god påverkan för tillfrisknandet i ett 
beroendetillstånd enligt Bowen, Witkiewitz, Chawla och Grow (2011) översiktsartikel. När 
känslan av att få ett återfall inträffar visar sig meditation hjälpa patienter att hantera 
situationen, där olika faktorer som stress, negativa händelser eller viljan att bruka 
substansen igen minskar eller undviks (Bowen et al., 2011).  
 
Problemformulering  

Enligt statistiken är substansberoende, där substanserna berör alkohol eller narkotika, ett 
växande problem i det svenska samhället och därmed kommer fler med ett beroende att 
vårdas på vårdavdelningar. Patienter med substansberoende har ofta en samsjuklighet i 
botten och är således en utsatt patientgrupp både socialt och ekonomiskt. Dessa patienter 
bedöms som en grupp med stora hälsokonsekvenser till följd av substansbruket, och 
patienterna kan därmed riskera att bli ytterligare utsatta relaterat till de faktorer som kan 
påverka sjuksköterskan i mötet med patienten. När mötet brister mellan sjuksköterska och 
patient kan det innebära att partnerskapet påverkas negativt vilket i sin tur kan resultera i 
att omvårdnad och behandling inte blir ultimat och att patienten inte känner sig delaktig i 
sin vård.  
  
Även om sjuksköterskan ska visa respekt och ge lika vård för alla kan sjuksköterskan 
påverkas av stigmatisering och kan då gå in med förutfattade meningar om en person med 
ett substansberoende, är något som då kommer att påverka mötet vilket i sin tur kan skapa 
problem för patienten. Detta gör det därmed relevant att ta reda på vilka faktorer som kan 
bidra till att sjuksköterskans attityd påverkas i mötet med patientens, då det är en viktig del 
av patientens omvårdnad.  
 
SYFTE  

Syftet var att belysa de faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd gentemot patienter 
med ett substansberoende, där substanserna berör alkohol eller narkotika.  
 
METOD  

Val av Metod 

Till arbetet valdes en allmän litteraturöversikt som metod. En litteraturöversikt bedömdes 
vara adekvat för att svara på arbetets syfte. Detta eftersom att metoden sammanställer den 
forskning inom ett specifikt område som har publicerats sedan tidigare (Forsberg & 
Wengström, 2016). Litteraturöversikt har som syfte ge en övergripande eller redogöra hur 
kunskapsläget ser ut inom ett visst ämne (Forsberg & Wengström, 2016). En induktiv 
ansats tillämpades till valda metoden, då de valda artiklarna för arbetet inte utgick från en 
teori, som det görs vid en deduktiv ansats, utan från de levda erfarenheterna (empiri) och 
observationer som forskningspersonerna hade. Genom observationerna kan en slutsats 
skapas (Henricson, 2017). Artiklar som användes till arbetet har varit både kvalitativa och 
kvantitativa, vilket Friberg (2017) menar på att i en litteraturöversikt inte behöver göras 
några avgränsningar på. 



 

 
Urval  

Inklusionskriterier 
Artiklar som inkluderades i arbetets resultat var originalartiklar och peer-reviewed för att 
öka trovärdigheten och samtidigt bevara den vetenskapliga kvaliteten hos denna 
litteraturstudie. I enlighet med Polit & Beck (2017) användes endast artiklar som var 
originalartiklar och peer-reviewed, då de har blivit kvalitetsgranskade av ämnesexperter 
före publicering. De vetenskapliga artiklar som inkluderades var skrivna på engelska, då 
engelska är ett språk som vi båda har goda kunskaper inom och behärskar väl. Enligt 
Friberg (2017) är engelska det språk som används inom vetenskap, för att majoriteten skall 
kunna ta del av forskningen.  
 
Artiklarna som inkluderades hade publicerats i ett intervall mellan åren 2008–2018. 
Vetenskapliga artiklar äldre än tio år exkluderades av den anledningen att evidens som 
eftersträvas ska vara så aktuell som möjligt (Friberg, 2017). Artiklar med fokus på 
patienter med substansberoende där alkohol och/eller narkotika är substanserna, med 
utgång från både yrkesverksamma sjuksköterskor och blivande sjuksköterskors perspektiv 
var av intresse. Alla länder som studierna utfördes i var relevanta för detta arbete, för att 
substansberoende är inte endast ett problem inom Sverige utan återkommer inom flera 
delar av världen. Både specialiserade psykiatriska avdelningar och generella 
vårdavdelningar är av intresse för att vidga perspektivet på ämnet 
  
Exklusionskriterier 
Artiklar genomförda som en litteraturöversikt exkluderades bort, då de inte är 
vetenskapliga originalartiklar, vilket de behöver vara vid den valda metoden för detta 
arbetet (Polit & Beck, 2017). Artiklar där undersökningarna enbart fokuserade på 
tobaksberoende, sexberoende eller spelberoende valdes bort. Även artiklar riktade mot 
professioner som läkare, fysioterapeuter och dietister exkluderades. 
 
 
Datainsamling  

Databassökning utfördes i databaserna PubMed och CINAHL (Cumulative Index to 
Nursing and Allied Health Literature). Dessa databaser användes då de anses vara 
relevanta för att hitta artiklar där forskningen är fokuserad på omvårdnaden (Polit & Beck, 
2017). Genom att utföra sökning i flera databaser ökar validiteten och även trovärdigheten 
för arbetets resultat, då chansen att finna fler vetenskapliga artiklar som kan användas ökas 
(Henricsson, 2017). PubMed motsvarar databasen MEDLINE men är gratis för alla med 
internettillgång. PubMed är en bred sökdatabas inom områden främst riktad till medicin 
och omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). PubMed är den primära källan för 
biomedicinsk litteratur (Polit & Beck, 2017). CINAHL är en databas som innefattar 
tidskrifter och artiklar inom omvårdnad, där de flesta artiklarna är skrivna på engelska 
(Polit & Beck, 2017).  
 
Sökord 
Till studien användes sökord som skulle hjälpa till att finna artiklar som kunde svara på 
studiens syfte. För att hitta relevanta artiklar tog författarna hjälp av en bibliotekarie på 
Sophiahemmet högskola som kunde hjälpa till med ny insikt på området för hur sökning i 
databaserna kunde utföras. Att ta hjälp valde ta hjälp av bibliotekarierna ansågs hjälpa för 



 

att hitta nya sökord och att avgränsa vår sökning utefter de inklusionskriterierna som fanns 
till arbetet, då de är experter på sitt yrke och databassökning är specifikt ett av deras 
kunskapsområden (Friberg, 2017). De sökord som användes för att få fram relevanta 
artiklar var; substance use disorders, substance-related disorders, attitude of health 
personnel, communication, nursing, nurse’s role, nurse-patient relations, stigma and social 
stigma. 
 
Databassökning 
För att kunna specificera sökningarna användes sökorden som MeSH-termer, som är till 
för att användas i PubMed, och CINAHL-Headings som i sin tur används i databasen 
CINAHL. Sökorden användes olika beroende på vilken databas de användes i, då 
sökordens kan skilja sig åt men ändå ha samma betydelse. I PubMed användes sökorden 
substance related disorders, nurse-patient relations, attitude of health personnel och social 
stigma i olika kombinationer. Samma gällde även för CINAHL, dock kunde vissa sökord 
skilja sig åt som att till CINAHL användes substance use disorders och stigma istället. 
Även i CINAHL användes sökorden i olika kombinationer.  
 
De MeSH-termer och CINAHL-Headings som valdes ut kombinerades med booleska 
operatorn AND i enlighet med Forsberg & Wengström (2016). Användning av operatorn 
AND gjorde att sökningen begränsades till att få fram artiklar som innehöll de valda 
sökorden som kombinerades på olika sätt (Forsberg & Wengström, 2016).  
 
Sökavgränsningarna som användes i arbetet var olika beroende på vilken databas som 
användes. I databasen CINAHL användes sökavgränsningar som att artiklarna inte fick var 
äldre än 2008, de skulle vara peer-reviewed, vara på engelska och vara en research article. 
För PubMed användes sökavgränsningarna som att artiklarna skulle vara 10 år gamla och 
skrivna på engelska. Eftersom de inte gick att sökavgränsa artiklarna till att de skulle vara 
peer-reviewed fick författarna noggrant läsa den information som fanns om artikeln eller ta 
hjälp av Sophiahemmets bibliotekarie. I tabell 1 presenteras hur databassökningarna gick 
till.  
 
Tabell 1. Presentation av databassökning i PubMed och CINAHL.  

Databas 
Datum 

Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

CINAHL 
3/9 -2018 

 (MH "Substance Use Disorders+") AND (MH "Nurse-
Patient Relations")  

 48 11 6  4 

CINAHL 
4/9- 2018 

(MH "Substance Use Disorders+") AND  
(MH "Nurse Attitudes")  

 100  9  2   1 

CINAHL 
4/9-2018 

(MH "Attitude of Health Personnel") AND  
(MH "Stigma") AND  
(MH "Substance Use Disorders+")   

24 6 2   2  

PubMed 
4/9 -2018 (substance related disorders/nursing[MeSH Terms]) 

AND attitude of health personnel[MeSH Terms]  

121 12 4   1 



 

Databas 
Datum Sökord 

Antal träffar Antal lästa 
abstrakt 

Antal lästa 
artiklar 

Antal 
inkluderade 
artiklar 

PubMed 
4/9 -2018 ((substance related disorders[MeSH Terms]) AND 

attitude of health personnel[MeSH Terms]) AND nurse-
patient relations[MeSH Terms]  

53 4 2 2 

PubMed 
4/9-2018 ("Social Stigma"[Mesh]) AND "Substance-Related 

Disorders/nursing"[Mesh]  

9 3 2  1 

CINAHL  
25/10-
2018 

substance use disorders AND nursing role  93 1 1 1 

TOTALT  463  52  24  12 

 
Manuell sökning 
En manuell sökning gjordes även i CINAHL, där funktionen ‘’Find Similar Results’’ 
tillämpandes. Där påträffades tre vetenskapliga artiklar som ansågs vara av intresse och 
kunde svara på arbetets syfte. De tre artiklarna granskades och de resulterade i att samtliga 
tre vetenskapliga artiklar användes till resultatet. Dessa artiklar var Ortega och Ventura 
(2013), Björkman, Angelman och Jönsson (2007) samt Ford (2011). 
 
Databearbetning 

Artiklar vars titlar upplevdes kunna besvara syftet på ett adekvat sätt dokumenterades och 
undersöktes vidare. Först lästes artiklarnas syfte och abstraktet, detta för undersöka om de 
kunde vara av intresse för arbetet. Artiklarna som fortfarande var intressanta lästes sedan 
igenom som en helhet individuellt av båda författarna och sedan tillsammans, där 
artiklarna även diskuterades mellan oss för att se om vi uppfattat artiklarna på samma sätt 
för att feltolkningar skulle undvikas. Detta gjorde att reliabiliteten kunde stärkas 
(Henricsson, 2017). Efter att artiklarna undersökts vidare kunde några artiklarnas 
exkluderas då arbetes resultatet inte svarade mot detta arbetets syfte. När de relevanta 
artiklar inkluderas, kvalitetsgranskades och klassificerades de noggrant i enlighet med 
Sophiahemmet högskola bedömningsunderlag (se bilaga A) som är utfärdat är modifierat 
utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) samt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 
Första granskades och sammanfattades samtliga artiklars kvalité och klassificering 
individuellt, där de sedan gjordes en gemensam bedömning för att se om den individuella 
bedömningen blev liknande efter att de granskats från varsitt håll, i syfte att sträva efter en 
ökad objektivitet (Henricsson, 2017). Om vi inte var hade liknande åsikter diskuterades 
artiklarna tillsammans för att sedan gemensamt komma överens om dess kvalité och 
klassificeringen. Artiklarnas resultat av kvalitet och klassificering presenterades i en 
översiktsmatris (se bilaga B). Till vårt arbete inkluderades 15 vetenskapliga artiklar som 
överensstämde med syftet till vårt arbete och de inklusionskriterier som fanns. Det var inte 
någon artikel som exkluderas av anledningen att de hade en låg kvalité, då vi bedömde att 
de relevanta artiklarna vara av medel kvalité till hög kvalité.  
 
 



 

Dataanalys  

I enlighet med Friberg (2017) utfördes analysen av artiklarna efter analysstegen, då i 
enlighet med det första analyssteget, läste artiklarna om ett flertal gånger för att kunna få 
en klarhet i artiklarnas betydelse och skapa förståelse för artikeln som en helhet (Friberg, 
2017). Detta steg behövs upprepas då vissa artiklarnas resultat var svårare att förstå än 
andra och behövdes diskuteras mer för att få en förståelse för resultatet. Områden i 
resultatet markerades för att sedan sammanfattades individuellt och sedan kunna jämföra 
sammanfattningarna med varandra, för att vara säkra på att ingenting fattas när detta 
arbetes resultat skulle sammanställas. Detta för att arbetet skulle bli mer trovärdigt. I vissa 
fall hade tolkning av texten inte helt uppfattats på samma sätt eller att det var svårtolkade 
och därmed blev svåra att sammanfatta. Då fördes en diskussion fram där en muntlig 
analysering av innehållet utfördes och tillslut skapades en förståelse för artikelns resultat, 
som överensstämde mellan båda partnerna. Efter att innehållet analyserats dokumenterades 
de valda artiklarna, i enlighet med det andra analyssteg. Till arbetet utfördes 
dokumentationen i en matris (bilaga B), där aspekter som syfte, metod och resultat 
presenterades men även vilken kvalitet och klassificering artiklarna hade presenterades. 
Matrisen användes i syfte att förtydliga och få en översikt om varje studies innebörd och 
för att skapa en struktur över artiklarna (Friberg, 2017). När alla artiklar hade analyserats 
och sammanställts jämfördes, i enlighet med det tredje steget, de olika artiklarna med 
varandra för att se vilka likheter och skillnader som fanns i artiklarnas resultat. För att se 
vilka likheter och skillnader som fanns markerades stycken i resultatet med olika färger för 
att sedan dela in dem och sortera ut dem efter vad varje artikel hade gemensamt och vad 
som skiljde dem åt. Detta utfördes i syfte att kunna se vad som karakteriserade de olika 
artiklarna och utifrån detta skapades de olika kategorier, vilket det fjärde analys steget gick 
ut på, som var gemensamma nämnare för de artiklar som valdes ut. Kategorierna som 
utfärdades från analysen kom att avgöra hur resultatet för studien strukturerades upp 
(Friberg, 2017).   
 
Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik finns till för att forskningen skall värna om de personer som deltar i 
forskningen och se efter att deras värdighet, autonomi samt integriteten bevaras. Etiska 
överväganden tas ställning till både före och under tiden en forskning genomförs 
(Kjellström, 2017). Enligt Helgesson (2015) ska inte forskningens intresse värderas högre 
än skyddsintresset för de frivilliga forskningspersonerna. När forskning verkställs så finns 
det olika krav på hur det ska utföras. I enlighet med Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra 
huvudkrav, även kallat forskningsetiska principer, som måste följas. De fyra huvudkraven 
är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  
 
Informerat samtycke är exempelvis en viktig princip där deltagarna kan garanteras att deras 
medverkan för forskningen är av fri vilja. Det skapar en tillförlitlighet för forskningen 
(Helgesson, 2015). Till detta arbete var målet att se till att samtliga artiklar som använts till 
arbetet har följt de olika forskningskraven i största möjligaste mån, där artiklarna skulle 
exempelvis vara godkända av en forskningsetisk kommitté, som är till för att värnar om 
forskningspersonernas integritet, autonomi och värdighet skyddats vid forskningen 
(Vetenskapsrådet, 2002). Lagen om etikprövning som avser människor innehåller 
bestämmelser om hur forskning får utföras på människor (2003:460) och forskning på 
deras biologiska avfall samt de samtycke som behövs från forskningspersonerna till att de 
deltar i forskningen. Genom att de fyra etiska huvudkraven efterföljs kan de personer som 



 

deltar känna sig trygga med att personuppgifter inte kan spåras samt att deras uppgifter inte 
får utnyttjas på annat håll för något annat syfte (SFS 1998:204). 
 
Detta arbetet förhöll sig till en god forskningssed genom att arbetet inte plagierades för att 
få andras arbeten att framstå som vårt eget, utan en omformulering gjordes av texten som 
användes (Helgesson, 2015). Egen formulering utfördes för att minska risken för plagiat. I 
enlighet med Helgesson (2015) orsakar förvrängning av den data som tas fram att resultatet 
ej blir tillförlitligt, därmed har vi valt att undvika detta i största möjligaste mån genom att 
en egen formulering av artiklarnas resultat skapats. All data från varje resultat av valda 
artiklar har presenterats i detta arbete då enligt Forsberg och Wengström (2016) är det inte 
etisk försvarbart att påverka resultatet genom att endast presentera de delar som stödjer ens 
egna åsikt. Risken för feltolkning övervägdes då det fanns begränsning av det engelska 
språket hos båda författarna, vilket gjorde att vi valde att översattes ord eller meningar som 
var svåra att förstå för att förstå vad resultatets betydelse var. 
 

RESULTAT  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa de faktorer som påverkar sjuksköterskans 
attityd gentemot patienter med ett substansberoende, där substanserna berör alkohol eller 
narkotika. I vårt resultat identifierades fyra huvudkategorier: fördomar och stigmatisering, 
kliniska och personliga erfarenheter, kunskap samt rädsla. Resultatet skapades genom att 
analysera och bearbeta evidens från de inkluderade 15 vetenskapliga artiklarna, varpå 
dessa artiklar sammanställdes och presenterades i en matris (bilaga B).  
 
Fördomar och stigmatisering 

Lovi och Barr (2009) förklarade i sin studie att sjuksköterskor ofta hade en negativ attityd 
gentemot patienter med substansberoende, i form av opassande och dömande uppfattning 
gällande denna patientgrupp. Det framgick att denna inställning av stigma gjorde att vissa 
sjuksköterskor inte ville ha något med dessa patienter att göra. Enligt Lovi och Barr (2009) 
visade det sig att sjuksköterskorna ansåg att patienterna med substansberoende inte var 
sjuka på riktigt då de betraktade beroendet som självförvållat. Sjuksköterskorna upplevde 
att patienterna inte borde få samma hjälp av sjukvården att bli frisk från beroendet (Lovi & 
Barr, 2009). Patienterna blev ofta anklagade obefogat av sjuksköterskorna för att ha stulit 
eller förstört saker om någonting fattades eller var sönder, då det vanligtvis brukar vara 
dessa patienter som gör sådant enligt sjuksköterskorna, vilket gjorde att patienterna då blev 
ytterligare utsatta för stigmatisering (Lovi & Barr, 2009). I en annan studie framgick det 
även att patienter med substansberoende visade sig bli mindre stigmatiserade av 
utomstående personer om patienterna hade tagit avstånd eller sökte hjälp för sitt beroende 
samt var yrkesverksamma, jämfört med de som fortfarande befann sig i ett aktivt 
substansberoende (Rao et al., 2009). 
 
I Ortega och Ventura (2013) studie förklarades det att sjuksköterskor ofta kopplade 
patienter med substansberoende med hög social risk, som hemlöshet. Sjuksköterskor 
stigmatiserade ofta substansberoende patienter genom att de såg patienter med 
substansberoende som personer som endast ville njuta för stunden och inte bidrog 
tillräckligt i sin behandling för att bli bättre. Något som ökade den stigmatiserade bilden av 
patienten var den kliniska hanteringen av abstinensbesvär som ofta uppstod vid inläggning. 
Detta då patienterna kunde bli aggressiva och därmed var det ibland nödvändigt med 



 

fastlåsning samt administrering sederande läkemedel, vilket även upplevdes som mest 
komplext (Ortega & Ventura, 2013). 
 
Vidare belyste Morley, Briggs och Chumbley (2015) hur patienter med substansberoende 
med en smärtproblematik utsattes för risk att deras smärta skulle bli underskattad och 
underbehandlad. Detta då patienterna ansågs försämra arbetsmiljön och bedömdes vara 
svårhanterliga att arbeta med, eftersom de inte var villiga att ta ansvar för sin omvårdnad. 
Patienterna betraktades som manipulativa då sjuksköterskorna inte kunde lite på om de 
hade en verklig smärta eller bara var sökande efter läkemedel. Dessa funderingar uppstod 
med anledning av att sjuksköterskorna hade problem att förstå sig på patienterna vars 
agerande inte ansågs vara normalt. Patienterna bedömdes även vara aggressiva samt 
ohygieniska vilket gjorde att sjuksköterskorna blev motvilliga att ge omvårdnad. Vissa 
sjuksköterskor poängterade emellertid att oavsett om patienter med substansberoende 
generaliseras som motsträviga, svårhanterliga, aggressiva eller ohygieniska, hade 
patienterna i samband med smärta olika omvårdnadsbehov och borde således vårdas 
därefter (Morley et al., 2015).  
 
Abram (2018) beskrev vidare att det var vanligt förekommande att sjuksköterskor 
upplevde mentala påfrestningar i att vårda patienter med substansberoende, varpå Natan, 
Beyil och Neta (2009) förklarade att sjuksköterskornas kvalitet av omvårdnad var sämre 
gentemot patienter med substansberoende än övriga patienter, då patienterna betraktades 
som svårhanterliga och därmed även distraherade rutinerna på avdelningen. Det framgick 
att sjuksköterskor som hade en mer stereotypisk åsikt kring patienter med 
substansberoende gav sämre omvårdnad till dessa än till andra patientgrupper med 
anledning att sjuksköterskan ansåg att dessa patienter hade försatt sig i sin egna situation 
och förtjänar inte samma typ av omvårdnad. Patienter med substansberoende bedömdes 
enligt Björkman, Angelman, och Jönson (2008) som den patientgrupp inom psykisk ohälsa 
som sjuksköterskorna i studien hade mest negativa attityder gentemot. De grundade sig på 
att sjuksköterskorna ansåg att patienterna var oförutsägbara, aggressiva och svåra att 
kommunicera med. 
 
Kliniska och personliga erfarenheter 

Några studier introducerade den positiva attityd sjuksköterskor kunde ha gentemot 
patienter med substansberoende och dess påverkan på omvårdnaden (Chang & Yang, 
2013; Chu och Galang, 2013; Harling & Warren, 2012; Natan et al. 2009; Monks et al. 
2013; Rao et al., 2009). En avgörande betydelse för sjuksköterskors positiva attityd 
gentemot patienterna, var vad det hade för tidigare erfarenhet av patienter med 
substansberoende (Björkman et al., 2008; Chang & Yang, 2013; Harling & Turner, 2012; 
Monks et al., 2013). Vilken ålder sjuksköterskorna hade var enligt Harling och Turner 
(2012) något som påverkade den attityd som fanns gentemot substansberoende patienter, 
där de som var yngre hade en mer neutral eller positiv syn på substansbruk än den äldre 
generationen. Detta var för att de yngre sjuksköterskorna hade växt upp i ett samhälle där 
det var mer acceptabelt att bruka substanser som alkohol eller narkotika jämfört med den 
äldre generationens sjuksköterskor (Harling & Turner, 2012).  
 
En annan faktor till positiva attityder var sjuksköterskornas erfarenheter av 
substansberoende och vad som krävdes för att kunna ge omvårdnad till denna patientgrupp 
(Harling & Turner, 2012; Monks et al. 2013). I enlighet med (Chang & Yang, 2013; 
Monks et al., 2013) hade de sjuksköterskor med personliga erfarenheter till 



 

substansberoende i sin familj eller umgängeskrets, en mer positiv attityd till att vårda 
patienter med substansberoende. De personliga erfarenheterna bidrog till en bättre attityd 
mot dessa patienter. Genom att sjuksköterskan inte dömde patienten för sitt tillstånd, utan 
ville integrera och ge en god omvårdnad då sjuksköterskan såg människan bakom 
beroendet, något som vidare resulterade i en mer positiv och harmonisk miljö för patienten 
att vårdas inom (Monks et al. 2013).  
 
Enligt (Natan et al. 2009; Rao et al. 2009) kunde en positiv presentation av patienter med 
substansberoende medföra att sjuksköterskorna fick en positiv attityd till att vårda dem. 
Det beskrevs även att de sjuksköterskor som ville bidra till omvårdnad av hög kvalitet hade 
ett mer positivt förhållningssätt till patienter med substansberoende. Johansson och 
Wiklund Gustin (2015) menade att patienter med substansberoende var sårbara individer 
och denna sårbarhet konstateras som en orsak till lidande. Sjuksköterskorna kopplade 
samman patienternas sårbarhet med låg självkänsla och skam, samt att patienterna tycktes 
ha svårigheter att relatera till andra och begränsa sig själva. Abram (2018) förtydligade 
vidare att skam och skuld var vanligt förekommande hos patienter med substansberoende. 
Det framgick även att sjuksköterskorna upplevde att patienterna kunde ha en viss jargong 
enligt Johansson och Wiklund Gustin (2015) för att på så sätt dölja sin sårbarhet. Denna 
jargong kunde utåt uppfattas negativt, vilket gjorde att sjuksköterskorna försökte se 
människan bakom fasaden och kände på så sätt igen patientens lidande. Detta gjorde även 
att sjuksköterskorna kunde skapa en förståelse för hur patienten lindrar sitt lidande genom 
substansanvändning. Allt detta bidrog till att sjuksköterskor erhöll en bättre attityd. Vidare 
rapporterade Chu och Galang (2013) i sin studie att neutrala förhållningssätt även förekom, 
där de beskrev hur sjuksköterskorna varken var negativt eller positivt inställda till att vårda 
patienter med substansberoende. 
 
Kunskap 

Fler studier (Abram, 2018; Chang & Yang, 2013; Ford, 2011; Ford, Bammer & Becker, 
2009; Harling & Turner, 2012; Lovi & Barr, 2009; Monks et al., 2013; Morgan, 2012; 
Ortega och Ventura, 2013) sågs kunskap som något värdefullt samt att kunskap och 
utbildning utgjorde en betydande faktor för hur omvårdnaden av patienter med 
substansberoende utformades, samt hur sjuksköterskans attityd gentemot denna 
patientgrupp påverkades.  
 
I Monks et al. (2013) studie skildrades okunskap som en av de bidragande faktorerna som 
påverkade både omvårdnaden och vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient med ett 
beroende. Detta förklarades som en osäkerhet hos sjuksköterskorna. Det framgick även att 
omvårdnaden blev otillräcklig, då sjuksköterskorna bland annat hade en bristande 
professionell förståelse för uttryck av specifika narkotika. Denna okunskap och följande 
osäkerhet kunde sjuksköterskorna uppleva extra tydligt när det gällde dessa patienters 
specifika behov relaterat till deras beroende av narkotika, som exempelvis att kunna 
hantera patienter med abstinens (Monks et al., 2013). Sjuksköterskorna ansåg dock enligt 
Natan et al. (2009) att det var deras ansvar att hjälpa till att vägleda, bedöma samt utbilda 
patienter med ett substansberoende. 
 
Okunskap var en av faktorerna som påverkade omvårdnaden negativt samt skapade en 
negativ attityd hos sjuksköterskorna (Chang & Yang, 2013; Lovi & Barr, 2009; Morgan, 
2012). De indikerade på att sjuksköterskornas erfarenhet och utbildning angående 
beroendesjukdom stod till grund för sjuksköterskornas attityd gentemot patienter med 



 

substansberoende. Enligt Ford (2011) var sjuksköterskornas utbildning inom narkotika och 
alkohol bristfällig och deras möjlighet till stöd i deras yrkesroll var begränsad. Ford et al. 
(2009) fastslog i sitt resultat att sjuksköterskornas kunskap och engagemang ökade om det 
fanns ett stöd i yrkesrollen samt stöd för utbildning. Genom detta stöd rapporterades det 
om att sjuksköterskans engagemang i att hjälpa patienten stärktes.  
 
Brist på kunskap hos sjuksköterskor gällande substansberoende kunde enligt Lovi och Barr 
(2009) resultera i att sjuksköterskorna inte kunde ta itu med dessa patienters eventuella 
abstinenstillstånd på ett adekvat sätt på de generella vårdavdelningarna. Samtliga deltagare 
i två studier var överens om att yrkesverksamma sjuksköterskor var i stort behov av bättre 
utbildning inom beroendevård för att kunna hantera denna typ av patientgrupp (Lovi & 
Barr, 2009; Harling & Turner, 2012). Ortega och Ventura (2013) förklarade vidare att 
sjuksköterskor på en medicinsk vårdavdelning inte var redo att ta emot patienter då 
personalen inte var tillräckligt tränade för att hantera dessa patienter. Avsaknaden av 
utbildning gjorde att sjuksköterskor kände stress och ångest, vilket gjorde att 
sjuksköterskorna hamnade i ett svårt läge då de inte visste hur de skulle förstå sig på den 
substansberoende patientens verklighet. 
 
Rädsla 

Det framgick att rädsla hos sjuksköterskor påverkade mötet och vidare omvårdnaden av 
patienter med beroendeproblematik, vilket det rapporterades om i flertalet studier (Ford, 
2011; Monks et al. 2013; Morgan, 2012; Natan et al. 2009; Ortega & Ventura, 2013). Trots 
att flera sjuksköterskor som deltog i Natan et al. (2009) studie ansåg sig inneha goda 
kunskaper angående att identifiera patienter med substansberoende, diagnostisera och 
behandla, förekom rädslor vad det gällde att hantera dessa patienter.   
  
Sjuksköterskorna upplevde rädsla i kontakt med substansberoende patienter, då 
sjuksköterskorna hade en tendens att förneka patientens existens, detta då de var rädda för 
att utsatts för fysiska skador (Monks et al. 2013; Ortega & Ventura, 2013). Det krävdes 
mycket av sjuksköterskorna för att ge en bra omvårdnad som då resulterade i en ovillighet 
att engagera sig i patienterna eftersom de inte ville utsätta sig själva för en eventuell fara 
och utmattning som denna typ av patientgrupp kunde medföra (Monks et al. 2013; Ortega 
& Ventura, 2013).  
 
Även (Ford, 2011; Ortega och Ventura, 2013) beskrev att sjuksköterskor upplevde rädsla 
för att utsättas för kroppslig skada genom fysiskt våld. Sjuksköterskor upplevde en 
osäkerhet i att hantera patienter med substansberoende då de kände obehag kopplad till 
patienternas bristande självkontroll och till den maktposition sjuksköterskans besitter. De 
visste inte vad som kunde provocera patienten och blev därmed stressade och upplevde 
rädsla i omvårdnaden (Ortega & Ventura, 2013). I studien av Natan et al. (2009) 
påträffades även rädslor för våld, men också rädslor för att bli smittade av sjukdomar som 
HIV eller hepatit. Ford (2011) beskrev även att rädsla för våld hos frustrerade 
sjuksköterskor i kombination med att patienterna inte tog emot den vård som erbjöds 
skapade en komplex situation, där omvårdnaden och attityden påverkades negativt. 
Sjuksköterskorna upplevde att de ständigt behövde kompromissa för att skydda sig själva 
eller annan personal för att kunna ge omvårdnad till patienter med substansberoende.  
 
En annan typ av rädsla beskrev Morgan (2012) att sjuksköterskorna som deltog i studien 
bävade för var att ge högre doser av smärtlindrande medicin till patienter med 



 

substansberoende i smärta. Sjuksköterskorna fasade för att utföra arbeten som kunde 
innebära skada för patienten (Morgan, 2012). Då patienterna hade utvecklat en tolerans i 
samband med substansberoendet, erfordrades en administration av högre doser för att en 
effekt skulle uppnås. Detta gjorde att sjuksköterskorna blev oroliga för att allvarliga 
komplikationer skulle ske om de gick över gränsen för vad patienten klarade av (Morgan, 
2012). Ford (2011) förklarade trots att det kunde förekomma situationer som ansågs vara 
komplicerade, var det viktigt att sjuksköterskorna accepterade den situation patienten 
befann sig i och tillämpade ett personcentrerat förhållningssätt i sin omvårdnad (Ford, 
2011).  
 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion  

Huvudfynden i de resultat som undersöktes ansågs vara fördomar och stigmatisering, 
kliniska och personliga erfarenheter, kunskap samt rädsla då dessa fynd betraktades som 
faktorer som påverkade både attityden och omvårdnaden. De huvudfynd som valdes ut 
kunde yttra sig som att patienter upplevdes som en fara för sjuksköterskan, eller att 
substansberoendet var något som patienten hade orsakat själv medan andra aspekter 
bedömde substansberoende som en behandlingsbar sjukdom. Relaterat till de framtagna 
fynden tror vi att sjuksköterskornas attityd till viss del påverkas av samhället och medias 
synsätt på personer med beroenderelaterad problematik, vilket kan bidra till att förutfattade 
meningar skapas (Harling & Turner, 2012). 
 
Utifrån data som tolkades var fördomar och stigmatisering övergripande faktorer som på 
olika sätt påverkade sjuksköterskans inställning till att vårda patienter med 
substansberoende. (Johansson & Wiklund Gustin, 2015; Lovi & Barr, 2009; Morley et al., 
2015; Natan et al., 2009; Ortega & Ventura, 2013; Rao et al., 2009) belyste stigmatisering 
som en faktor som påverkar attityden och kvaliteten på omvårdnaden. Detta tolkade vi som 
att patienten inte får en ultimat omvårdnad då stigmatisering förknippas med negativa 
attityder.  
 
Natan et al. (2009) stärkte vår tolkning genom förklaringen att patienter med 
substansberoende fick sämre omvårdnad då sjuksköterskan ansåg att det var patienternas 
egna fel att de hade ett beroende. Detta stred enligt vår åsikt mot lagen gällande 
sjuksköterskans profession samt sjuksköterskans förhållningssätt. Enligt vår mening och 
även enligt hälso- och sjukvårdslagen, lagen om att vården ska utövas på lika villkor för 
alla och tillämpas med värdighet för varje unik människa (SFS, 2014:821, kap 4. 
1§), brast sjuksköterskan i sin profession när omvårdnaden blev bristfällig eller utebliven 
på grund av rädsla eller ovilja. Detta kunde enligt vår mening potentiellt resultera i en 
hälsofara, vilket även bekräftades i nämnda studier. 
 
Flera studier (Björkman et al. 2008; Harling & Turner, 2012; Monks et al. 2013; Chang & 
Yang, 2013) förklarade att sjuksköterskans tidigare erfarenheter och kunskap hade stor 
betydelse för deras attityd gentemot patienter med substansberoende. Den attityd som 
sjuksköterskor kunde ha tolkade vi som en grundpelare till hur bemötandet och vidare 
även hur omvårdnaden blev utformad. Detta förtydligades vidare av (Monks et al., 2013; 
Chang & Yang, 2013) som förklarade att personliga erfarenheter av substansberoende 
kunde bidra till en mer positiv attityd mot denna typ av patientgrupp. En positiv attityd 



 

kunde även innebära att en beroendesjukdom inte sågs som annorlunda i jämförelse med 
andra sjukdomar. Sjuksköterskan dömde därmed inte patienten, utan såg istället personen 
bakom dennes faktiska tillstånd (Monks et al., 2013; Chang & Yang, 2013). Denna typ av 
inställning är enligt vår mening något som alla sjuksköterskor bör förhålla sig till i relation 
till sjuksköterskans professionella ansvarsroll, oavsett tidigare kliniska eller personliga 
erfarenheter kring patienters varierande problematik.  
 
Trots det kunde det dock konstateras att en stigmatiserande attityd bland både 
yrkesverksamma sjuksköterskor och blivande sjuksköterskor fortsatte att vara ett stort 
problem (Bingham & O’Brien, 2018). Detta bekräftar Lovi och Barr (2009) i sin studie 
där det framkom att det var vanligt att sjuksköterskor ofta besatt en stigmatiserande och 
dömande attityd gentemot patienter med substansberoende. Det framkom i deras studie att 
stigmatisering även kunde innebära att vissa sjuksköterskor valde att inte beblanda sig 
med patienten till följd av föreliggande attityd.  
 
Resultatet av Bingham och O’Brien (2018) studie visade på att stigmatiserande 
förhållningssätt hos blivande sjuksköterskor kunde redas ut med hjälp av utbildning 
genom en rad pedagogiska ingripanden. Detta gav oss förståelse kring sambandet mellan 
stigmatisering och kunskap, då även fler studier (Chang & Yang, 2013; Ford, 2011; 
Monks et al., 2013; Morgan, 2012) belyste kunskap och utbildning som faktorer som 
främst påverkade sjuksköterskors attityd gentemot patienter med ett substansberoende. 
Vidare bekräftade Harling och Turner (2012) att mer utbildning för blivande 
sjuksköterskor var nödvändigt, då de sjuksköterskestudenter som deltog i studien intygade 
att mer utbildning och information kring illegal narkotika och substansberoende behövdes 
för att de i framtiden skulle kunna ha tillräcklig kompetens att vårda patienter med 
beroendeproblematik. Efter att dessa studier granskades kom vi fram till att det fanns ett 
behov av ökad kunskap genom utbildning, då utbildning kring substansberoende 
upplevdes som bristfällig enligt egna erfarenheter vilket också stod i enlighet med 
framtagna studiers resultat. Vi anser därmed att utbildning är nödvändigt både i skolan för 
blivande sjuksköterskor men även på arbetsplatsen för yrkesverksamma sjuksköterskor, då 
sjuksköterskan har en skyldighet att ständigt uppdatera sin kunskap.  
 
Kunskap som var ett av de framtagna huvudfynden lyftes fram ytterligare då Jørgensen 
och Rendtorff Dahl (2017) kunde styrka att sjuksköterskorna upplevde det svårt att få 
patienten att förstå och då behövde sjuksköterskan anpassa sin kunskap, vilket inte bara 
gjorde att sjuksköterskorna upplevde det som svårt utan även ansåg att det var 
tidskrävande. Monks et al. (2013) förklarade vidare att bristande kunskap tog fram en 
osäkerhet hos sjuksköterskan, vilket i sin tur gjorde att omvårdnaden påverkades negativt 
och vidare även vårdrelationen.  
 
Det framkom även utifrån artiklarna att stigmatisering vidare kunde kopplas till osäkerhet 
och rädsla. Vi förstod det som att stigmatisering som i många fall förekom, kunde 
framkalla osäkerhet och bygga upp rädslor på olika sätt vilket (Ford, 2011; Monks et al., 
2013; Morgan, 2012; Natan, et al., 2009; Ortega & Ventura, 2013) rapporterade om. Vi 
uppfattade därmed att rädsla var något som många sjuksköterskor upplevde i vårdandet av 
patienter med substansberoende. Sjuksköterskor kände obehag i att hantera patienter med 
beroendeproblematik och patienternas avsaknad av självkontroll resulterade i både rädsla 
och stress hos sjuksköterskorna (Ortega & Ventura, 2013). Rädsla som ett av våra 
huvudfynd tydliggjorde Ford (2011) genom att de beskrev att sjuksköterskor synnerligen 
kände sig rädda för att utsättas för fysiskt våld och denna typ av rädsla kunde även visa 



 

sig i samband med att patienterna inte ville ta emot den vård de blev erbjudna. Peckover 
& Chidlaw (2007) förklarade vidare att patienter som kunde bli våldsamma framkallade 
rädsla hos sjuksköterskorna. Rädslan för våldsamhet upptog således fokus från 
sjuksköterskorna vilket gick ut över patienternas faktiska behov. Vi tolkade därmed rädsla 
som ett hinder för omvårdnaden. Vårt resonemang bekräftades av Ford (2011) som 
menade på att vårdsituationen komplicerades relaterat till sjuksköterskornas upplevda 
rädsla. 
 
Den skildrade rädslan för att utsättas för våld uppfattade vi som en orsak till vad som 
kunde påverka både omvårdnaden och attityden negativt, då det krävdes mycket av 
sjuksköterskorna för att ge en god omvårdnad. Detta resulterade vidare i att 
sjuksköterskorna inte ville engagera sig i patienterna (Ortega & Ventura, 2013; Monks et 
al. 2013). Vi resonerade kring vikten av att ständigt upprätthålla ett personcentrerat 
förhållningssätt och att acceptera patientens tillstånd, oavsett hur komplex situationen än 
må vara (Ford, 2011). 
 
Metoddiskussion  

Till arbetet valdes en allmän litteraturöversikt som metod i enlighet med Forsberg och 
Wengström (2016), då de förklarade att denna metod var mest lämplig att använda i syftet 
att beskriva hur kunskapsläget såg ut inom ett visst ämne. Till litteraturöversikten 
tillämpades en induktiv design, då en induktiv ansats tog fram de erfarenheter som 
forskningspersonerna själva hade upplevt, vilket var dess styrka till skillnad från en 
deduktiv ansats som styrdes av en teori. En deduktiv ansats snävade åt dataanalysen som 
gjorde studien mer giltig men en induktiv ansats öppnade istället upp dataanalysen vilket 
upplevdes passande för att besvara syftet (Henricsson, 2017). Studiens syfte var att belysa 
de faktorer som påverkar sjuksköterskans attityd gentemot patienter med ett 
substansberoende, där substanserna berör alkohol eller narkotika. Detta gjorde det möjligt 
att tillämpa en intervjustudie till arbetet, men vi bedömde att en litteraturöversikt var bäst 
lämpad att använda för att kunna besvara studiens syfte. 
 
Att utföra en systematisk litteraturöversikt hade i detta fall inte varit möjligt då Forsberg 
och Wengström (2015) beskrev att det behövdes en längre tid än vad som fanns möjlighet 
till. Det hade varit mer fördelaktigt att utföra en systematisk litteraturöversikt då detta 
skapade en mer vidgad och sanningsenlig uppfattning genom att flera resultat 
sammanställdes från fler studier än vad som krävdes vid en litteraturöversikt (Forsberg & 
Wengström, 2015). Genom att artiklar som både var kvantitativa och kvalitativa 
inkluderades, som enligt Friberg (2017) kan användas i en litteraturstudie, gav detta en 
tydlighet i vad som kunde påverka sjuksköterskans attityd i kontakten med 
substansberoende patienter.  
  
I enlighet med Polit och Beck (2017) inkluderades endast artiklar som var orginalartiklar 
och peer reviewed, vilket betyder att de hade granskats av experter inom ämnet vilket gav 
en större reliabilitet för resultatet. Till detta arbete inkluderades studier som hade 
publicerats mellan 2008 till 2018, då Friberg (2017) menade att en så aktuell forskning 
som möjligt bör eftersträvas. Ett större tidsintervall hade däremot gjort att fler relevanta 
studier framkom och kunde på så sätt stärka studiens validitet, genom att resultatet hade 
kunnat styrka de redovisade huvudfynden eller säga emot de. Trots begränsningarna kom 
det fram tillräckligt med antal studier för att detta arbete skulle anses som trovärdig. 
  



 

Till arbetet utfördes databassökningar i både CINAHL och PubMed som är två databaser 
där artiklar med omvårdnadsfokus fanns tillgänglig (Polit & Beck, 2017). Att utföra 
sökningarna i flera databaser som har huvudfokus på omvårdnad stärkte studiens validitet 
(Henricson, 2017). Sökning i endast två databaser sågs dock som en begränsning. Trots det 
gav sökningar i PubMed och CINAHL flertalet resultat med ett omvårdnadsfokus och 
stärkte därmed validiteten. För databassökningen användes sökord för att hitta relevanta 
artiklar, men endast ett fåtal relevanta resultat framkom vilket gjorde att vi tog kontakt med 
en bibliotekarie på Sophiahemmet Högskola som hjälpte oss med nya sökord som var bäst 
lämpade att använda för arbetet och i vilka kombinationer. Friberg (2017) menade på att 
bibliotekarier ansågs som experter vad det gäller sökning på vetenskapliga artiklar och hur 
databaserna fungerade, vilket gjorde att arbetets giltighet och reliabilitet stärktes med deras 
hjälp. Vissa begrepp, som exempelvis begreppet bemötande, var svåra att översätta från 
svenska till engelska då det inte fanns något motsvarande begrepp på engelska. Vi blev 
därmed rekommenderade av bibliotekarien på Sophiahemmet högskola att istället ersätta 
det med begreppet attityd. Bemötande och attityd var två begrepp som gick att jämföras 
med, även om de inte var likvärdiga med varandra.  
 
Artiklarna som togs fram var av både kvantitativ och kvalitativ metod, vilket gjorde att 
flera olika perspektiv framkom. Kvantitativa studier är grundade på mätresultat medans 
kvalitativa studier är grundade på ett beskrivande resultat (Henricson, 2017). De flesta av 
våra artiklar hade en kvalitativ metod. Styrkan med en kvantitativ artikel var att resultatet 
blev mer tillförlitligt då en större population användes men av samma anledning 
begränsades möjligheten att vara mer ingående i svaren genom möjligheten att ställa 
följdfrågor. Kvalitativa studier minskade resultatets trovärdighet då populationen var 
mindre och det var svårt att få en statistisk signifikans, men möjligheten att vara mer 
ingående och ställa följdfrågor som att exempelvis ta reda på bakomliggande orsaker 
kunde på så sätt öka trovärdigheten. Att tillämpa båda metoderna var mest adekvat för oss 
då det ökade bredden av fakta och båda metodernas styrkor och svagheter gjorde arbetet 
tillförlitligt.  
 
Vid sökningarna återkom några artiklar ett som dubbletter då sökorden användes i olika 
kombinationer och fanns i båda databaserna. Detta ökade i enlighet med Henricson (2017) 
arbetes sensitivitet och dess validitet. Sökningarna gjorde att totalt 15 artiklar inkluderas 
till detta arbete, vilket Forsberg och Wengström (2016) ansåg var tillräckligt för att stärka 
arbetets validitet och kunde ses som väsentlig. En av de vetenskapliga artiklarna visade sig 
vara utifrån sjuksköterskestudenters perspektiv, vilket inte var ett sökord vi hade använt 
utan hittades genom en kombination av de valda sökorden. Dessa lästes igenom och ansågs 
vara användbara för arbetets resultat, då de grundades sig på sjuksköterskestudenters 
upplevelser från sin praktik med handledare där de kom i kontakt med patienter med 
substansberoende. Artiklarna kunde både rikta sig mot en specialiserad vårdavdelning för 
patienter med olika typer av substansberoende, men även mot allmänna medicinska 
avdelningar inom sjukvården. En specialiserad vårdavdelning som var riktade mot 
substansberoende kunde inte jämföras med en generell medicinsk vårdavdelning då 
kunskap, rutiner och möjlighet till hjälp var olika, vilket gjorde att arbetets reliabilitet 
kunde bli ifrågasatt. Trots det var det den mänskliga faktorn som var fokus för arbetet då 
alla människor fungerar olika, vilket gjorde det intressant att se hur sjuksköterskor på båda 
vårdavdelningarna fungerade för att vidga perspektivet och istället öka reliabiliteten av 
denna anledning.  
 



 

Yrkesverksamma sjuksköterskor och blivande sjuksköterskor var inte likvärdiga med 
varandra men kunde trots det jämföras med varandra till viss del och därmed var artiklarna 
användbara. Blivande sjuksköterskor ska arbeta på samma sätt och efter samma riktlinjer 
som färdigutbildade sjuksköterskor som har arbetslivserfarenhet och besitter en annan 
kunskap. De kan på så sätt jämföras med varandra då deras utbildning ska generera samma 
kunskap och ska inte skilja sig åt, då alla sjuksköterskor och blivande sjuksköterskor följer 
samma kärnkompetenser och samma etiska principer. Blivande sjuksköterskor lär sig 
mycket av sina handledare och kan lära sina handledare mycket tillbaka då de blivande 
sjuksköterskorna eventuellt besitter en nyare kunskap. Både sjuksköterskor inom allmänna 
avdelningar och sjuksköterskor på specialiserade vårdavdelningar för beroende framkom i 
databassökningarna. Den kompetens som sjuksköterskan har inom specialistvård går inte 
att helt och hållet jämföra med en sjuksköterska inom allmän vård, då en sjuksköterska 
inom specialistvård har mer kunskap inom ämnet och stöter på patienter med 
substansberoende dagligen. När artiklarna granskades framkom det att sjuksköterskor inom 
specialistvård erhöll generellt samma attityd som sjuksköterskor inom allmän vård vilket 
därmed ökade trovärdigheten för vårt arbete. Även om sjuksköterskor inom specialistvård 
eventuellt innehar mer kunskap och utbildning inom ett specifikt område, har 
sjuksköterskor inom allmän vård samma grundkunskaper och har således också en 
skyldighet i sin profession att behandla alla patienter med respekt.   
  
Artiklarna som inkluderades till studierna var skrivna på engelska. Då ingen av oss hade 
engelska som modersmål fanns risken för feltolkning i arbetet, trots att vi hade diskuterat 
innehållet tillsammans och slagit upp svåra ord i engelska lexikon samt i Google translate 
(u.d) för att minska risken för detta. Artiklarna analyserades i enlighet med Forsberg och 
Wengström (2016) först individuellt och sedan gemensamt, just för att vi inte skulle kunna 
påverka varandras åsikter och därmed stärka studiens reliabilitet. 
  
De 15 artiklar som valdes ut att inkluderas i arbetet kvalitetsgranskades för att se vilken 
kvalitet de hade i enlighet med Sophiahemmets bedömningsmall (bilaga A). Artiklarna 
skulle hålla en medelhög till hög kvalitet för att stärka arbetets validitet enligt Henricson 
(2017) och vi ansåg artiklarna uppfyllde detta krav. Vi kvalitetsgranskade artiklarna 
individuellt för att sedan jämföra våra bedömningar med varandra, i avsikt att stärka 
reliabiliteten (Henricson, 2017). Bedömningsmallen upplevdes som begränsad, då våra 
kunskaper av att kvalitetsgranska artiklar var obefintliga och mallen upplevdes 
svårförståelig, vilket gjorde att en korrekt kategorisering av artiklarna försvårades och 
därmed kunde sänka arbetets tillförlitlighet. Trots detta gjordes en kategorisering av 
samtliga artiklar individuellt och sedan jämfördes dessa gemensamt mellan varandra för att 
se om vi tyckte likadant, som ett sätt att stärka reliabiliteten. Genom att vi arbetade 
kontinuerligt och förhöll oss till vår metodbeskrivning samt att vi enbart utgick från 
arbetets syfte. Detta för att minska risken för att våra egna åsikter skulle återspeglas i 
arbetet, genom att vi på det viset förhöll oss till ett objektivt synsätt. 
  
Artiklarna som användes till detta arbete hade sitt ursprung i länder som Sverige, USA, 
Kanada, Taiwan, Australien, Storbritannien/England, Israel och Chile. Då vi saknade 
kunskap om hur dessa länders sjukvårdssystem fungerade och deras kunskap om 
beroendesjukdomar, blev det svårare att överföra de resultat som fanns i exempelvis 
artiklar från Chile till arbete i vården i Sverige (Henricson, 2017). Dock hade vi funnit att 
de flesta studiers resultat liknade varandra, vilket vi ansåg stärka resultatets validitet. 
Artiklarna visade på att substansberoende inte är endast ett folkhälsoproblem i Sverige utan 
återfinns i flera delar av världen, allt från Europa till Asien. I några av artiklarna var antalet 



 

deltagare få, vilket kunde sänka arbetets validitet med tanke på att det presenterade 
resultatet skapades på några få personers upplevelser. Detta var något vi tog i beaktning 
när vi presenterade artiklarnas huvudfynd och genom att vi kvalitetsgranskade artiklarna 
individuellt ansåg vi att trovärdigheten stärktes för detta arbete. 
  
Utifrån huvudfynden var sjuksköterskans attityd gentemot patienten med substansberoende 
påverkad av sjuksköterskans egna fördomar, kunskap och synsätt angående substansbruk, 
vilket orsakade att omvårdnaden av substansberoende patienter påverkades till det sämre. 
Enligt Henricson (2017) kunde arbetets reliabilitet stärkas och minska risken att 
manipulera resultatet på något sätt förebyggas genom att vi presenterade alla huvudfynd i 
artiklarnas resultat till vårt arbete, även om det inte alltid stämde överens med vad vi ansåg 
och tyckte angående substansberoende sedan tidigare. Vi tog under arbetets gång hjälp av 
vår handledare, examinator och andra studenter som granskade vårt arbete och gav olika 
förslag på åtgärder som skulle kunna förbättra arbetet och dess reliabilitet och kvalitet, 
vilket Henricson (2017) rekommenderade. Vårt mål var att alla artiklar som användes i 
arbetets resultat skulle vara etiskt granskade då Forsberg och Wengström (2016) beskrev 
att det behövs för att forskningens intresse inte skulle värderas högre gentemot 
forskningspersonernas skyddsintresse. Det var en av artiklarna där det var oklart huruvida 
den hade blivit godkänd av en etisk kommitté, men det framgick dock att deltagarna fick 
information om forskningen och fick skriva under ett samtyckeskrav, vilket gjorde att det 
forskningsetiska perspektivet stärktes i arbetet.  
 
Slutsats   

Faktorer som påverkade sjuksköterskans attityd gentemot patienter med ett 
substansberoende var bland annat att sjuksköterskan besatt mindre kunskap, hade fördomar 
och stigmatisering samt kände rädsla gentemot patienter med ett substansberoende men 
även faktorer som sjuksköterskans personliga och kliniska erfarenheter, vilket resulterade i 
att sjuksköterskan antingen erhöll negativa eller positiva attityder i mötet med 
substansberoende patienter. Enligt studierna behövs det ökad kunskap samt en bättre 
förståelse för att kunna tillgodose rätt omvårdnad av hög kvalité med respekt för den 
enskilda individen, då det kan bidra till att sjuksköterskor får en bättre attityd och att 
vårdmiljön blir bättre och tryggare för patienterna att visats på samt bidrar till att dessa 
patienter skall kunna söka vård utan att bli diskriminerade av sjukvården. 
 
Fortsatta studier   

Flera studier visade på hur sjuksköterskorna på allmänna vårdavdelningar upplevde att 
deras attityder gentemot substansberoende patienter generellt var negativa, utifrån deras 
egna perspektiv. Att få in ett patientperspektiv att jämföra med det sjuksköterskeperspektiv 
som detta arbete grundar sig på kan vara ett ämne att forska på. Därmed hade det varit av 
intresse att se hur patienterna upplever mötet med sjuksköterskan i vården, om deras 
åsikter skiljer sig åt i hur mötet upplevs, i antingen en kvalitativ intervjustudie eller som en 
litteraturöversikt.  
 
Klinisk tillämpbarhet   

Vår förhoppning av detta arbete är att det kan komma till användning för yrkesverksamma 
sjuksköterskor inom hela hälso- och sjukvården, samt för blivande sjuksköterskor som i 
framtiden kommer att möta substansberoende patienter på olika arbetsplatser. Detta arbete 



 

skulle kunna skapa en ökad förståelse för patienter med substansberoende som kan 
användas av sjuksköterskor och påverka omvårdnaden. Vi hoppas även att detta arbete kan 
öppna upp för egen självreflektion över hur sjuksköterskan ser hur sina kunskaper är, och 
skapa en medvetenhet över hur de agerar i mötet med substansberoende patienter. 
Självreflektioner skulle även kunna tillämpas för alla personer i samhället och arbetet blir 
därmed intressant för alla att ta del av. Detta arbetet är även intressant för organisationer 
inom hälso- och sjukvården för att öka medvetenheten över hur personalens attityd ser ut 
och kan utveckla dessa genom att tillämpa utbildningar för att bilda positiv attityd inom 
verksamheten.  
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abell 1. Sophiahem

m
et H

ögskolas bedöm
ningsunderlag för vetenskaplig klassificering sam

t kvalitet avseende studier m
ed kvantitativ och 

kvalitativ m
etodansats, m

odifierad utifrån  B
erg, D

encker och Skärsäter (1999) och W
illm

an, Stoltz och B
ahtsevani (2011). 
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O

D
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E
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E
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I = H

ög kvalitet 
II = 

M
edel 

III = Låg kvalitet 

R
andom

iserad kontrollerad 
studie/R

andom
ised controlled trial (R

C
T

) är 
prospektiv och innebär jäm

förelse m
ellan en 

kontrollgrupp och en eller flera 
experim

entgrupper. 

Större välplanerad och välgenom
förd m

ulticenterstudie 
m

ed adekvat beskrivning av protokoll, m
aterial och 

m
etoder inklusive behandlingsteknik. A

ntalet 
patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 
frågeställningen. 
A

dekvata statistiska m
etoder. 

   * 

R
andom

iserad studie m
ed få patienter/deltagare och/eller för 

m
ånga delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. 

B
ristfälligt antal patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

K
linisk kontrollerad studie/C

linical 
controlled trial ( C

C
T

) är prospektiv och 
innebär jäm

förelse m
ellan kontrollgrupp och 

en eller flera experim
entgrupper. Ä

r inte 
random

iserad. 

V
älplanerad och välgenom

förd studie m
ed adekvat 

beskrivning av protokoll, m
aterial och m

etoder inklusive 
behandlingsteknik. A

ntalet patienter/deltagare tillräckligt 
stort för att besvara frågeställningen. A

dekvata statistiska 
m

etoder. 

  * 

B
egränsat/för få patienter/deltagare, m

etoden otillräckligt 
beskriven, brister i genom

förande och tveksam
m

a statistiska 
m

etoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 
m

en utan relevant och sam
tida kontrollgrupp. 

V
äldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska m
etoder. 

 * 
B

egränsat/för få patienter/deltagare, m
etoden otillräckligt 

beskriven, brister i genom
förande och tveksam

m
a statistiska 

m
etoder. 

R
etrospektiv studie (R

) är en analys av 
historiskt m

aterial som
 relateras till något som

 
redan har inträffat, exem

pelvis 
journalhandlingar.  

A
ntal patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. V
äl planerad och välgenom

förd studie 
m

ed adekvat beskrivning av protokoll, m
aterial och 

m
etoder.  

 * 
B

egränsat/för få patienter/deltagare, m
etoden otillräckligt 

beskriven, brister i genom
förande och tveksam

m
a statistiska 

m
etoder. 

K
valitativ studie (K

) är vanligen en 
undersökning där avsikten är att studera 
fenom

en eller tolka m
ening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades perspektiv. 
A

vvsikten kan också vara att utveckla begrepp 
och begreppsm

ässiga strukturer (teorier och 
m

odeller). 

K
lart beskriven kontext (sam

m
anhang). M

otiverat urval. 
V

älbeskriven urvals-process; datainsam
lingsm

etod, 
transkriberingsprocess och analysm

etod. B
eskrivna 

tillförlitlighets/ reliabilitetshänsyn. Interaktionen m
ellan 

data och tolkning påvisas. M
etodkritik. 

  * 

D
åligt/vagt form

ulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen 
för otillräckligt beskriven. M

etod/analys ej tillräckligt beskriven. 
B

ristfällig resultatredovisning. 

* N
ågra av kriterierna utifrån I = H

ög kvalitetet är inte uppfyllda m
en den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Författare 

Å
r  

L
and  

T
itel 

Syfte 
M

etod 
 

D
eltagare 

 
       R

esultat 
T

yp 
K

valitet 

A
bram

, M
. D

.  
2018. 
U

SA
.  

   

The R
ole of the 

R
egistered N

urse 
W

orking in Substance 
U

se D
isorder 

Treatm
ent: A

 
H

erm
eneutic Study. 

 

A
tt undersöka 

sjuksköterskans 
roll på en 
beroendeklinik 
 

D
esign: K

valitativ intervjustudie m
ed  

H
eideggerian fenom

enologiens tradition. 
U

rval: Sjuksköterskor inom
 olika om

råden på 
beroendekliniker.  
D

atainsam
ling: Sjuksköterskorna fick ta del av 

inform
ation och skriva under ett sam

tyckesform
ulär 

innan intervjuerna. Sjuksköterskorna intervjuades och 
spelades in. Forskaren antecknade i en journal under 
intervjuerna för att dokum

entera sina observationer.  
D

ataanalys: D
atan transkriberades och granskades, den 

lästes om
 flera gånger för ökad förståelse. Sedan 

sam
m

anställdes intervjuerna för att få fram
 kategorier 

och subkategorier för resultatet 

n = 9 
(0) 

  
 

Sjuksköterskorna upplevelse av sin roll ansågs 
vara positiv och såg deras interaktion m

ed 
patienten m

ed substansberoende som
 en 

ständig övning. Sjuksköterskornas förklarades 
hur de upplevdes sin yrkesroll i arbetet, hur de 
kan utvecklas i sin roll, deras presentation som

 
sjuksköterskor och hur de känner sig 
tillfredsställda m

ed sin yrkesroll i arbete m
ed 

substansberoende patienten. 

K
 I 

 
 

B
jörkm

an, T., 
A

ngelm
an, T., 

&
 Jönsson, M

. 
2008.  
Sverige. 

A
ttitude tow

ards 
people w

ith m
ental 

illness: a cross-
sectional study 
am

ong nursing staff 
in psychiatric and 
som

atic care. 
 

Studien syftar 
till att undersöka 
attityder 
gentem

ot 
patienter m

ed 
psykisk ohälsa 
bland 
sjuksköterskor 
verksam

m
a på 

som
atisk eller 

psykiatrisk 
vårdavdelning. 
 

D
esign: Enkätundersökning, tvärssnittstudie. 

U
rval: sjuksköterskor på en psykiatrisk och en som

atisk 
vårdavdelning. 
D

atainsam
ling: Sjuksköterskor erhöll kuvert m

ed ja och 
nej frågor och där de kunde rangordna olika psykiska 
sjukdom

ar efter hur farliga patienter m
ed de ansågs 

vara, detta sam
lades in under en 3 veckors period. 

D
ataanalys: O

lika m
etoder har använts för att 

undersöka korrelationen m
ellan de olika variablerna 

och attityderna m
ot specifika psykiska sjukdom

ar.  
 

n = 150 
(30) 

A
ttityder hos sjuksköterskorna utifrån 

sjuksköterskans perspektiv skiljde sig m
ellan 

patienters olika sjukdom
ar. M

ajoriteten av de 
negativa attityderna fram

kom
 i svar på frågor 

gällande åsikter kring narkotika- eller 
alkoholm

issbruk, sam
t schizofreni. 

 

 P I   

R
andom

iserad kontrollerad studie (R
C

T), K
linisk kontrollerad studie (C

C
T), Icke - kontrollerad studie (P), R

etrospektiv studie (R
), K

valitativ studie (K
) 

I = H
ög kvalitet, II = M

edel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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L

and  

T
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Syfte 
M
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D
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       R

esultat 
T

yp 
K

valitet 

C
hang, Y

. P., 
Y

ang, M
. S.  

2012.  
 Taiw

an. 

N
urses' A

ttitudes 
Tow

ard C
lients W

ith 
Substance U

se 
Problem

s 

A
tt undersöka 

faktorer 
kopplade till 
sjuksköterskans 
attityd gentem

ot 
patienter m

ed 
beroendeproble
m

atik. 
 

D
esign: Enkätundrsökning, en tvärsnittsstudie 

U
rval: Legitim

erade sjuksköterskor som
 arbetat m

inst 
tre m

ånader på avdelning på två olika m
edicinska 

centrum
.   

D
atainsam

ling: Enkäter delades ut till sjuksköterskor 
som

 sam
lades in en vecka senare.   

D
ataanalys: D

atan analyserades genom
 att SPSS 17.0 

användes. 
 

 n = 600 (111) 
R

esultatet visade att erfarna sjuksköterskor 
upplevdes ha en m

er positiv attityd m
ot 

patienter m
ed beroende än sjuksköterskor utan 

denna typ av erfarenhet eller kunskap. 
 

P I  

C
hu, C

., &
 

G
alang, A

.  
2013.  
K

anada. 
        

H
ospital N

urses’ 
A

ttitudes tow
ard 

Patients w
ith a 

history of Illicit 
D

rug U
se 

A
tt undersöka 

huruvida 
vårdpersonalens 
attityd till 
illegala 
narkotika och 
personer som

 
brukar dessa, 
påverkar 
inställningen att 
tillhandahålla en 
god vård 

D
esign: Enkätundersökning, tvärsnittsstudie.  

U
rval: Sjuksköterskor på en allm

än m
edicinsk 

vårdavdelning 
D

atainsam
ling: Enkäterna delas ut via m

ejl, på 
avdelningarna och i tidskrifter inom

 avdelningen. 
Inform

ationsträffar anordnades även. Enkäterna 
återläm

nades in anonym
t till avläm

ningsbox. 
D

ataanalys: Två m
edlem

m
ar i forskargruppen förde in 

den insam
lade datan i ett excel dokum

ent som
 senare 

överfördes till SA
S 9.1 program

vara för vidare analys 
av inlagd statistik. 
 

n = 102 
(29) 

 

R
esultatet visar att sjuksköterskorna hade en 

neutral attityd m
ot substansm

issbrukande 
patienter. D

etta kan bero på att 
sjuksköterskorna var vana vid att vårda 
patienter m

ed olika typer av problem
atik. 

D
etta har resulterat i att m

edkänsla och em
pati 

för substansm
issbrukande patienter ökat. 

 

 P I         

R
andom

iserad kontrollerad studie (R
C

T), K
linisk kontrollerad studie (C

C
T), Icke - kontrollerad studie (P), R

etrospektiv studie (R
), K

valitativ studie (K
) 

I = H
ög kvalitet, II = M

edel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
Å

r  
L

and  

T
itel 

Syfte 
M

etod 
 

D
eltagare 

 
       R

esultat 
T

yp 
K

valitet 

Ford, R
. 

2011. 
A

ustralien. 

Interpersonal 
challenges as a 
constraint on care: 
The experience of 
nurses’ care of 
patients w

ho use 
illicit drugs 

 

A
tt utvärdera 

hur relationen 
m

ellan 
sjuksköterskan 
och patienter 
m

ed 
substansberoend
e påverkas, 
genom

 att 
analysera vilka 
svårigheter det 
finns i 
om

vårdnaden av 
denna 
patientgrupp. 

D
esign: En tvärsnittsstudie m

ed enkätundersökning 
m

ed innehåll av kvantitativa och kvalitativa inslag. 
U

rval: Sjuksköterskorna som
 arbetade på olika 

avdelningar inom
 hälso- och sjukvården.  

D
atainsam

ling: Sjuksköterskorna fick svara på 
enkätundersökning och i sam

band m
ed den beskriva 

vad som
 utgör hinder för om

vårdnaden av patienter 
m

ed substansberoende. 
D

ataanalys: D
ata analyserades m

ed data-
kodningssystem

, som
 främ

jar noggrannhet vid 
häm

tning och kodning av data. 
 

n = 311 
(101) 

D
eltagande sjuksköterskor ansåg att hinder 

som
 kom

plicerade om
vårdnaden berodde på 

att det fanns en rädsla för att patienterna 
kunde vara m

anipulativa eller bruka fysiskt 
våld. Sjuksköterskorna upplevde även att 
patienterna inte ville ta ansvar för sin hälsa 
och skapade hinder i om

vårdnaden. 

P I 

Ford, R
., B

am
m

er, 
G

., &
 B

ecker, N
. 

2009.  
A

ustralien. 
 

Im
proving nurses’ 

therapeutic attitude 
to patients w

ho use 
illicit drugs: 
W

orkplace drug 
and alcohol 
education is not 
enough. 

A
tt undersök om

 
utbildning på 
arbetsplatsen har 
inflytande på 
sjuksköterskors 
terapeutiska 
attityd gentem

ot 
patienter som

 
brukar illegala 
narkotika. 

D
esign: En kvantitativ m

etod, frågeform
ulär. 

U
rval: Sjuksköterskor inom

 flera olika 
vårdavdelningar. 
D

atainsam
ling: Sjuksköterskorna fick svara på ett 

frågeform
ulär där det undersöktes om

 det fanns 
statistiska sam

band m
ellan olika variablar, som

 
förklarande variablar och responsvariablar.  
D

ataanalys: En regression har gjorts på den insam
lade 

datan och skapade en m
odell utifrån de m

est 
signifikanta faktorerna 

n = 1605  
(803) 

 

R
esultatet visade att arbetsplatsförlagd 

utbildning inom
 alkohol och narkotika inte var 

särskilt effektivt när det gällde avsaknaden av 
stöd i sjuksköterskans yrkesroll. D

ärem
ot 

visade resultatet att ökad utbildning endast 
påverkade den terapeutiska inställningen när 
det fanns en rim

lig nivå vad det gäller stödet i 
sjuksköterskans yrkesroll. 

K
 1 

R
andom

iserad kontrollerad studie (R
C

T), K
linisk kontrollerad studie (C

C
T), Icke - kontrollerad studie (P), R

etrospektiv studie (R
), K

valitativ studie (K
) 

I = H
ög kvalitet, II = M

edel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
Å

r  
L

and  

T
itel 

Syfte 
M

etod 
 

D
eltagare 

 
       R

esultat 
T

yp 
K

valitet 

H
arling, M

. R
. &

 
Turner, W

. 
2012. 
Storbritannien. 
 

Student nurses’ 
attitudes to illicit 
drugs: A

 grounded 
theory study 

 

A
tt undersöka 

vilka faktorer 
som

 har 
betydelse för 
blivande 
sjuksköterskors 
attityder m

ot 
användandet av 
illegal narkotika. 
  

D
esign: Flera Intervjustudie i flera steg.  

U
rval: Sjuksköterskestudenter. 

D
atainsam

ling:  D
atainsam

ling genom
 flera steg. 

Form
ella intervjuer, sam

t sem
i-strukturerad studie via 

studenternas skolhem
sida. D

atainsam
lingen 

expanderades genom
 fyra fokusgrupper av frivilliga 

studenter. Slutligen sam
lades data in via frågeform

ulär. 
D

ataanalys: Insam
lad data analyserades genom

 att 
intervjuerna kodades, vilket genom

fördes via 
dataprogram

m
et Q

SR
 N

6. 
 

n=12  
(0)  
n=9  
(0)  

n=26  
(0)  

n=61  
(0)  

Sam
hället och m

edia har en stor påverkan på 
sjuksköterskestudenterna uppfattning attityd 
m

ot personer som
 brukar illegala narkotika. 

Ä
ven avsaknad kring utbildning om

 
substansanvändandet i 
sjuksköterskeutbildningen har en avgörande 
påverkan på den negativa attityden. 
  

K
 

II 

Johansson, L., 
&

 W
iklund-

G
ustin, L.  

2015.  
Sverige. 

The m
ultifaceted 

vigilance - nurses’ 
experiences of 
caring encounters 
w

ith patients 
suffering from

 
substance use 
disorder 

A
tt beskriva hur 

sjuksköterskor 
upplever 
vårdandet av 
patienter m

ed ett 
substans-
m

issbruk. 

D
esign: En induktiv kvalitativ studie.  

U
rval: A

rbetande sjuksköterskor.  
D

atainsam
ling: Sex sjuksköterskor deltog i dialoger där 

de fick reflektera över sina upplevelser kring vårdandet 
av substansberoende patienter.  
D

ataanalys: D
ata lästes om

 flera gånger för att få 
förståelse av helheten. Sen k togs m

eningsenheter ut ur 
texten som

 kondenseras för att koda texten och skapa 
kategorier. 

n = 6 
(0) 

I resultatet fram
gick det att patienterna göm

de 
sin sårbarhet genom

 att hålla upp en fasad som
 

vilket ofta uppfattades som
 en negativ attityd. 

Sjuksköterskorna strävade därför att försöka 
se bakom

 denna fasad och känna igen 
patienternas lidande. På så sätt kunde 
sjuksköterskan också skapa förståelse för hur 
patienten lindrar sitt lidande genom

 
substansbruk.  
 

K
 

II 

R
andom

iserad kontrollerad studie (R
C

T), K
linisk kontrollerad studie (C

C
T), Icke - kontrollerad studie (P), R

etrospektiv studie (R
), K

valitativ studie (K
) 

I = H
ög kvalitet, II = M

edel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Författare 
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r  
L

and  

T
itel 

Syfte 
M
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D
eltagare 

 
       R

esultat 
T

yp 
K

valitet 

Lovi, R
., &

 
B

arr, J.  
2009.  
A

ustralien. 
 

Stigm
a reported by 

nurses related to 
those experiencing 
drug and alcohol 
dependency: A

 
phenom

enological 
G

iorgi study 
 

A
tt undersöka 

hur 
sjuksköterskor 
upplevde 
vårdandet av 
personer m

ed 
substansberoend
e. 

D
esign: G

iorgis fenom
enologiska m

etod. En 
intervjustudie. 
U

rval: Sjuksköterskor som
 arbetade på en avdelning för 

patienter m
ed substansberoende. 

D
atainsam

ling: Sex sjuksköterskor m
ed olika lång 

bakgrund intervjuades. D
atan sam

lades in via inspelade 
intervjuer som

 transkriberades direkt efter varje 
intervju.    
D

ataanalys: D
ata analyserades i enlighet G

iorgis 
fenom

enologiska m
etod 

n = 6 
(0) 

G
enom

 m
inskad kunskap kring patienter m

ed 
substansberoende har fördom

ar uppstått. 
Sjuksköterskor vill helst undvika kontakt m

ed 
patienterna helt vilket påverkar bem

ötandet 
och vårdandet negativt. A

tt anta 
verksam

hetsförlagd utbildning hos 
vårdavdelning för substansberoende skulle det 
leda till m

inskade fördom
ar relaterat till ökad 

kunskap. 

K
 

II 

M
onks, R

., 
N

ew
ell, R

., &
 

Topping, A
.  

2012.  
England. 

The dissonant care 
m

anagem
ent of 

illicit drug users in 
m

edical w
ards, the 

view
s of nurses and 

patients: a grounded 
theory study 

A
tt utforska hur 

legitim
erade 

sjuksköterskor 
på ett sjukhus 
klarar av att 
vårda 
substansberoend
e patienter sam

t 
hur dessa 
patienter 
upplever vården. 
 

D
esign: G

rundad teori m
ed insam

ling och analys av 
sem

i-strukturerade intervjuer. 
U

rval: Sjuksköterskor och patienter på nio olika 
vårdavdelningar.  
D

atainsam
ling: Sem

istrukturerade intervjuer m
ed 

deltagande sjuksköterskor, sam
t sem

istrukturerade 
intervjuer m

ed inlagda patienter m
ed 

beroendeproblem
atik. D

ataanlys: Intervjuerna 
transkriberades i m

anuellt och sedan användes 
dataanalysen Q

SR
 N

V
ivo 1.3. 

n= 29 
n =12 

 

R
elationen m

ellan sjuksköterska och patient 
upplevdes bli negativt påverkad av faktorer 
som

 bristande utbildning, konflikter, 
aggressioner och negativa attityder. 
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L
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T
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M
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T
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K
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M
organ, B

. D
. 

2012.  
  U

SA
. 

N
ursing A

ttitudes 
Tow

ard Patients w
ith 

Substance U
se 

D
isorders in Pain 

Studien syftar 
till att utvidga 
kunskap om

 
sjuksköterskors 
attityder sam

t 
hur de 
interagerar m

ed 
patienter som

 
har ett 
substansberoend
e och sm

ärta. 
 

D
esign: En grundad teori m

ed en sem
istrukturerad 

intervjuguide 
U

rval: Sjuksköterskor som
 arbetade m

ed patienter som
 

hade substansberoende och var i sm
ärta. 

D
atainsam

ling: 14 Sjuksköterskor blev intervjuade m
ed 

hjälp av flera öppna frågor  
D

ataanalys: Intervjuerna transkriberades så att de 
kunde jäm

föras m
ed varandra och kategoriseras. A

ll 
data kodades efter likheter och skillnader. 

n = 14 
(0) 

Sjuksköterskorna i denna studie beskrev hur 
deras attityd och agerande gentem

ot 
substansberoende patienter m

ed sm
ärta kunde 

påverka patienternas sm
ärthantering. 

Sjuksköterskorna upplevde även att de kunde 
hitta en bättre förståelse för patienternas 
beteende. 

K
 

II 

M
orley, G

., 
B

riggs, E., &
 

C
hum

bley, G
. 

2015. 
Storbritannien. 
 

N
urses’ 

Experiences of 
Patients w

ith 
Substance-U

se 
D

isorder in Pain: A
 

Phenom
enological 

Study 

Studien syftar 
till att undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser om

 
att ge 
om

vårdnad till 
patienter m

ed 
sm

ärta som
 även 

har ett 
substansberoend
e. 
 

D
esign: En sem

istrukturerad, fenom
enologisk 

intervjustudie 
U

rval: Sjuksköterskor som
 hade på olika nivåer arbete 

m
ed substansberoende patienter i sm

ärta.  
D

atainsam
ling: Fem

 sjuksköterskor deltog där de först 
fick inform

ation och skriva under ett 
sam

tyckesform
ulär. Sjuksköterskorna intervjuades efter 

sina egna upplevda erfarenheter under 40 till 80 
m

inuter. Intervjuerna skrevs ner i ett dokum
ent. 

D
ataanalys: Studien analyserades enligt G

iorgis m
etod. 

n = 5 
(0) 

Sjuksköterskorna upplevde att de hade en 
frustration och känsla av m

aktlöshet i 
hantering av om

vårdnad av patienter m
ed 

substansberoende. Ä
ven att deras egenskaper, 

erfarenheter och utbildning påverkade hur de 
hanterade patienternas sm

ärta i om
vårdnaden. 
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N
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N
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Israel. 

 

N
urses’ perception 

of the quality of 
care they provide to 
hospitalized drug 
addicts: Testing the 
Theory of R

easoned 
A

ction 
 

G
enom

 ett 
teoretiskt och 
m

etodiskt 
tillvägagångssätt
, undersöktes de 
attityder och 
subjektiva 
norm

er hos 
sjuksköterskorna 
i deras vårdande 
av 
substansberoend
e patienter. 
 

D
esign: En enkätstudie  

U
rval: Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter på tre 

stycken allm
änna sjukhus på avdelningar där patienter 

m
ed substansberoende kunde förekom

m
a. 

  D
atainsam

ling: Enkätstudien bestod av 82 frågor, där 
de flesta var slutna frågor. 135 stycken enkätstudier 
besvarades. 
D

ataanalys: Första analyserades datan m
ed en 

beskrivande statistisk. Sen gjordes en regressionsanalys 
av datan. 
 

n = 200 
(65) 

Sjuksköterskorna upplevde vårdandet av 
patienter m

ed substansberoende som
 krävande 

och svår, då m
ycket tid och resurser krävdes. 

D
et gick att fastställa att sjuksköterskorna 

hade fördom
ar m

ot denna patientgrupp. 
 

P I 

O
rtega, B

. L., &
 

V
entura, A

. C
. 

2013. 
C

hile. 
 

I am
 alone: the 

experience of 
nurses delivering 
care to alcohol and 
drug users 
 

A
tt analysera 

sjuksköterskan
s upplevelse 
och erfarenhet 
av att vårda 
personer m

ed 
substansberoe
nde.  

 

D
esign: Fenom

enologisk intervjustudie. 
U

rval: Sjuksköterskor som
 arbetade på ett offentligt 

sjukhus i C
hile.  

D
atainsam

ling: Sex sjuksköterskor m
ed erfarenhet 

sedan ett år tillbaka intervjuades kring sina känslor och 
upplevelser.  
D

ataanalys: D
e inspelade intervjuerna analyserades i 

enlighet m
ed M

artin H
eideggers fenom

enologiska 
m

etod. 
 

n = 6 
(0) 

G
enom

 bristande av kunskap kring 
substansberoende har det till en viss del 
resulterat i en negativ attityd m

ot denna 
patientgrupp. U

pplevelser kring 
om

vårdnaden är att det krävs en särskild 
utbildning, då vårdandet av denna 
patientgruppen är kom

plicerad. 
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A
 study of 

stigm
atized attitudes 

tow
ards people w

ith 
m

ental health 
problem

s am
ong 

health professionals 

A
tt undersöka 

om
 

stigm
atiserand

e attityder 
förekom

 inom
 

hälso- och 
sjukvården 
m

ot patienter 
m

ed 
substansberoe
nde 

 

D
esign: En enkätundersökning. 

U
rval: Sjukvårdspersonal på fyra stycken 

hälsovårdsinstitut i Storbritannien., där 58 procent av 
deltagarna var sjuksköterskor. 
D

atainsam
ling: Personalen delades in i två olika 

grupper där de fick svara på en enkätundersökning som
 

undersöker attityden m
ot psykisk ohälsa, där frågor 

gjordes på fiktiva patienter.  
D

ataanalys: Icke-param
etriska tester användes för att 

jäm
föra skillnaden i de två gruppernas svar genom

 ett 
statistikprogram

. 
  

n = 108 
(92) 

U
ndersökningen resulterade att 

stigm
atiserande attityder hos sjuksköterskor 

förekom
 främ

st gentem
ot patienter m

ed 
substansberoende inom

 hälso- och 
sjukvården. Stigm

an kunde m
inskas om

 
patienterna arbetade för att bli av m

ed 
beroende aktivt. 
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