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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

Beroende ska ses som en sjukdom och kräver därmed vård anpassad till dess specifika 

behov. Patienter med substansberoende upplever stigmatisering och har negativa 

erfarenheter av vården, samtidigt som bemötandet från vårdpersonal är en viktig del i 

behandlingen för dessa patienter. Omvårdnadsbegreppet tillit är det här arbetets teoretiska 

utgångspunkt. Tillit är en förutsättning för att god omvårdnad ska kunna ges. 

 

Syfte  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av mötet med patienter 

med substansberoende. 

 

Metod  

 

Metoden för detta arbete var en litteraturöversikt. Databaserna PubMed, CINAHL och 

PsycINFO användes för att söka fram artiklar. Femton vetenskapliga artiklar 

kvalitetsgranskades och sammanställdes i en matris. En integrerad analysmetod användes 

för att analysera och presentera datan i resultatet. 

 

Resultat 

 

Fem kategorier identifierades. Dessa var Sjuksköterskans arbets- och förhållningssätt, 

Attityder och fördomar, Brist på kunskap, Känslan av att inte få veta hela sanningen och 

Upplevda känslor i patientmötet. Sjuksköterskor upplevde en brist på kunskap gällande 

substansberoende patienter och även frustration, rädsla och oro i patientmötet. 

Sjuksköterskorna kände att patienterna inte berättade allt om sin smärta eller substansbruk, 

och hade mestadels negativa attityder och fördomar mot patienterna. De hade även olika 

tillvägagångssätt i bemötandet gentemot patienterna.   

 

Slutsats 

 

Det fanns stora brister i kunskap hos sjuksköterskor angående substansberoende patienter 

samt stora brister i tilliten dem emellan. Bristen på tillit bidrar till att patienters förtroende 

för sjuksköterskor minskar. En kompetenshöjning skulle kunna vara en lösning på en del 

av sjuksköterskornas upplevda problem. 

 

 

Nyckelord: Erfarenheter, Sjuksköterska-patient relationer, Substansberoende, Tillit, 

Upplevelser  

 

 

 

 

 

 



 

 

   

ABSTRACT 

 

Background 

 

Addiction should be seen as an illness and thereby requires care customized to the specific 

needs linked to addiction. Patients with substance use disorder experience stigmatization 

and have negative experiences with healthcare, while healthcare professionals’ treatment 

against the patients is an important part of treating the patients. The care concept of trust is 

this essay's theoretical starting point. Trust is a prerequisite to good care. 

 

Aim 

 

The aim was to illustrate nursing experiences and perceptions of caring for patients with 

substance addiction. 

 

Method 

 

The method for this essay was a literature review. The databases used to attain articles was 

PubMed, CINAHL and PsycINFO. Fifteen scientific articles’ quality was assessed and was 

assembled in a matrix. An integrated analysis was used to analyze and present the data in 

the results. 

 

Results 

 

Five themes were identified. These were Nurses work procedure and approach, Attitudes 

and prejudices, Lack of knowledge, Feeling of not knowing the whole truth and 

Experienced emotions in the patient meeting. Nurses experienced a lack of knowledge 

regarding patients with substance use disorder. Nurses also felt frustration, fear and worry 

in meeting the patient. Nurses had a feeling of the patients not telling the whole truth about 

their pain or substance use and had mostly negative attitudes and prejudices toward the 

patients. The nurses also had different approaches when meeting the patients. 

 

Conclusions 

 

There was a lack of nurses’ knowledge about patients with substance use disorder and lack 

of trust between nurses and patients. The lack of trust contributes to reducing patients’ trust 

in nurses.  An improvement of competence could be a solution to some of the experienced 

problems of nurses. 

 

Keywords: Experiences, Nurse-patient relations, Perceptions, Substance use disorder, 

Trust 

 

 

 

 

 

  



 

 

   

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

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

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

Vad är ett beroende? .......................................................................................................... 1 

Substansberoende .............................................................................................................. 2 

Patienters upplevelser av vården ....................................................................................... 3 

Stigmatisering .................................................................................................................... 4 

Sjuksköterskans möte med patienter med substansberoende ............................................ 5 

Bedömning, riktinjer och behandling ................................................................................ 5 

Teoretisk utgångspunkt - tillit ........................................................................................... 6 

Problemformulering .......................................................................................................... 7 

SYFTE .................................................................................................................................. 7 

METOD ................................................................................................................................ 7 

Design ................................................................................................................................ 7 

Urval .................................................................................................................................. 8 

Datainsamling .................................................................................................................... 8 

Kvalitetsgranskning ......................................................................................................... 11 

Dataanalys ....................................................................................................................... 11 

Forskningsetiska överväganden ...................................................................................... 12 

RESULTAT ....................................................................................................................... 13 

Sjuksköterskans arbets- och förhållningssätt .................................................................. 13 

Attityder och fördomar .................................................................................................... 14 

Brist på kunskap .............................................................................................................. 15 

Känslan av att inte få veta hela sanningen ...................................................................... 16 

Upplevda känslor i patientmötet ..................................................................................... 16 

DISKUSSION .................................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion ........................................................................................................... 17 

Metoddiskussion .............................................................................................................. 21 

Slutsats ............................................................................................................................ 23 

Fortsatta studier ............................................................................................................... 23 

Klinisk tillämpbarhet ....................................................................................................... 24 

REFERENSER .................................................................................................................. 25 

 

BILAGA A-B 



 1 

 

INLEDNING 

 

Överallt i vården finns patienter med en beroendeproblematik (Wiklund Gustin, 2014). 

Intresset till denna litteraturöversikt kom efter en verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på 

S:t Eriksteamets beroendemottagning. Där träffade vi patienter med olika typer av 

substansberoende som öppnade upp sig och berättade hur de blivit bemötta i den somatiska 

vården. Vi är av uppfattningen att samhället ofta ser ner på dessa personer samt anser 

beroendet vara självförvållat, när Morse (2018) menar att det är en sjukdom precis som 

diabetes. Patienterna på beroendemottagningen hade blivit refererade till som ”knarkaren” 

eller ”alkoholisten”, endast på grund av deras tidigare sjukdomshistoria. Allt detta gör att 

vi som författare vill fördjupa oss i vilka upplevelser och erfarenheter som finns kring 

ämnet genom att skriva en litteraturöversikt. 

 

BAKGRUND 

 

Vad är ett beroende? 

Det finns flertalet definitioner och termer som beskriver vad ett beroende innebär. 

Diagnossystemet International Statistical Classification of Diseases 

and Related Health Problems (ICD) innefattar de flesta av dessa termer. ICD-10 används 

framför allt inom hälso- och sjukvården. Den senaste versionen används för att sätta 

diagnoser, exempelvis substansberoende (Socialstyrelsen, 2019a). 

 

ICD-10 har sex kriterier, varav tre måste uppfyllas för att ett beroende ska uppfyllas: 

”1. stark längtan efter drogen 

2. svårighet att kontrollera intaget 

3. fortsatt användning trots skadliga effekter 

4. prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser 

5. ökad tolerans 

6. fysiska abstinenssymtom” (Socialstyrelsen, s. 125, 2019a). 

 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är ett annat diagnossystem 

som används framför allt inom forskning men även en del inom psykiatrin. 

DSM-5 har sju kriterier, varav tre ska vara uppfyllda inom tolv månader: 

1. behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt 

2. abstinensbesvär när bruket upphör 

3. intag av större mängd eller intag under längre tid än vad som avsågs 

4. varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget 

5. betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från 

bruket av alkohol eller narkotika 

6. viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas 

7. fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador (Socialstyrelsen, s. 125, 

2019a). 

 

Beroende är en kronisk sjukdom som enligt Morse (2018) måste ses som den sjukdom det 

är för att patienterna ska få den vård som krävs. En beroendesjukdom ska behandlas både 

medicinskt och beteendemässigt för att patienterna ska bli friska. Patienter kommer med 

största sannolikhet få återfall menar Morse (2018) men att detta kan vara en del av 

processen för att bli frisk.  
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Patienter med beroendeproblematik lider ofta av en psykisk sjukdom tillsammans med 

beroendet. De vanligaste är ADHD, personlighetsstörning, depressions- och 

ångestsjukdomar. Att ha en psykisk sjukdom och beroendesjukdom samtidigt kan i många 

fall göra försvåra tillfrisknandet, därför är det viktigt att denna typ av samsjuklighet 

behandlas samtidigt (Socialstyrelsen, 2019b). 

 

Substansberoende 

Regeringskansliet (1999) beskriver substanser som en produkt med egenskaper som kan 

innebära en hälsofara eller fara för liv, eller användas för att åstadkomma ett rus. Exempel 

på substanser kan enligt Allgulander (2014) vara: alkohol, opioider och stimulantia. 

 

Alkohol har en stor utbredning i världen, 40 procent av all världens befolkning dricker 

alkohol. För att uppnå ett rus behövs större mängder än övriga substanser och kan under en 

längre tids intag påverka sömnen och ge en ökad irritabilitet (Allgulander, 2014). Vid stora 

intag av alkoholhaltiga drycker kan en tolerans utvecklas då levern förbränner större 

mängder än tidigare och personen ter sig då inte berusad. Alkoholabstinens kan vara 

potentiellt livshotande i form av delirium tremens när blodtrycket stiger, illamående 

utvecklas och personen får hallucinationer. Detta kräver vård på en intensivvårdsavdelning 

(Allgulander, 2014). 

 

Opioider utvinns ur opium och binder till receptorer i hjärnan. Det finns både som 

medicinska preparat såsom morfin och kodein, men också icke-medicinska såsom heroin 

(Allgulander, 2014). Intag av heroin leder till dåsighet, eufori och avskildhet från 

omvärlden. Det kan också leda till andningsdepression och hypotermi (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), n.d). Opioider verkar 

smärthämmande och kan injiceras intravenöst vilket medför risker för HIV och hepatit-C. 

Vägen till ett opioidberoende börjar ofta med att experimentera med drogen och slutar i 

tvångsmässiga intag (Allgulander, 2014). 

 

Stimulantia, menar Allgulander (2014), är artificiella substanser av amfetamin som ökar 

energinivåerna och behåller vakenhet. Amfetamin är en typ av stimulantia som stimulerar 

det centrala nervsystemet och ger hypertoni och takykardi, för att sedan utvecklas till 

känslor av ångest och irritation (EMCDDA, n.d). Ett annat exempel på stimulantia är 

kokain som ger en förhöjd självsäkerhet men som vid avtändning leder till utmattning och 

psykomotorisk agitation, i form av exempelvis aggressivitet eller mani. Kokain finns 

exempelvis som koncentrat av kristaller som vid en överdos kan ge andnöd eller kramper. 

Eftersom kokain dras in via näsan, snortas, kan slemhinnan i näsan ta skada och 

mellanväggen i näsan kan perforeras (Allgulander, 2014). 

 

Efter en tid med dessa substanser kommer personen, enligt Allgulander (2014), att utveckla 

en så kallad tolerans vilket innebär att kroppen hela tiden behöver större doser för att få 

liknande effekt. Kroppen kommer då att drabbas av utsättningssymtom (abstinens) vid ett 

abrupt avslut av intaget. Ett substanssyndrom klassas som en kronisk sjukdom när det är 

fullt utvecklat eftersom hjärnans belöningssystem inte längre har en förmåga att anpassa 

sig (Allgulander, 2014). 

 

Allgulander (2014) menar att ett intag av en substans inte nödvändigtvis behöver betyda att 

ett beroende kommer att utvecklas. Det är ett fåtal som utvecklar ett beroende, men studier 
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visar också att ett beroende kan utvecklas redan efter en dos. Skillnaderna beror sannolikt 

på vilken substans det handlar om. Vissa substanser anses mildare än andra, cannabis 

jämfört med heroin, men kan istället vara en bidragande orsak till att tyngre substanser 

börjar tas (Allgulander, 2014). Risken ökar för att utveckla ett beroende eller bli skadad av 

drogen om första drogtillfället sker i tidig ålder (Wiklund Gustin, 2014). Brook et al. 

(2002) menar även att unga som använder tobak löper en större risk att utveckla ett 

substansberoende. 

 

Hjärnans belöningssystem kan spela en viktig roll i hur vi blir beroende. Wise (2006) 

gjorde studier på djur som fick elektrisk stimulering vilket kunde ändra deras beteende 

genom positiv förstärkning. Det fungerade genom att dopamin frisattes i hjärnan, på 

samma sätt som narkotika och alkohol gör. 

 

Patienters upplevelser av vården 

Patienter med beroendesjukdom har både positiva och negativa erfarenheter och 

upplevelser av sjukvården (Weiss, McCoy, Kluger & Finkelstein, 2004). I de möten som 

beskrevs som positiva fanns det personal som lyssnade, visade sympati och 

medmänsklighet. Det visades genom att personalen upplevdes göra sitt bästa för 

patienterna genom att till exempel ta extra tid till att förklara, stannade kvar, eller tog fram 

information eller kontaktuppgifter dit patienten behövde nå. Vissa patienter påpekade att 

deras bästa upplevelser med vården inträffade när de inte använde droger, eller när 

vårdpersonalen inte var medvetna om deras drogberoende (Weiss et al., 2004). 

  

Patienterna kände att bemötandet från vårdpersonalen berodde på huruvida deras beroende 

var känt eller inte. Beroendet sågs som ett personligt misslyckande snarare än en sjukdom. 

Upplevelsen var att när substansberoendet blev känt nedprioriterades patienterna eller att 

de blev nekade vård. Enligt patienterna fanns det en kunskapsbrist hos personalen. 

Attityden som upplevdes var att patienterna fick skylla sig själva, inte att de hade en 

beroendesjukdom som de behövde få hjälp med. Allvarliga åkommor missades på grund av 

att adekvata undersökningar inte gjordes, istället antogs symtomen bero på abstinens 

(Weiss et al., 2004).  

  

I en studie gjord av St Marie (2014) framkommer det att patienter känt ilska för att de inte 

känt sig trodda eller lyssnade på. Vissa patienter tappade förtroendet för vården efter detta. 

Patienter vittnar om att de velat söka hjälp från sjukvården för att få en ordentlig 

undersökning och diagnos för sitt beroende, men inte blivit erbjudna det och då istället 

blivit tvungna att skaffa illegala droger. Andra berättar om läkare som skrivit ut stora 

mängder narkotiska preparat utan att ta hänsyn till att patienten haft ett missbruk och inte 

observerat att detta pågått en längre tid. Samtidigt visar studien av Weiss et al. (2004) att 

en annan stor brist i vården var att patienterna inte fick tillräckligt med smärtlindring. I 

vissa fall fanns det legitima skäl till att smärtlindringen begränsades, till exempel rädsla för 

läkemedelsinteraktioner eller försäljning av preparaten. Patienternas upplevelse var att 

smärtlindringen försämrades när deras beroende blev känt, och att de blev misstänkta för 

att vilja ha läkemedlen för att uppnå berusning. Enligt patienterna ledde den otillräckliga 

smärtlindringen till att de blev tvungna att smärtlindra sig själva med olaga droger. I 

samma studie av St Marie (2014) berättar deltagarna att de ljugit om allergier mot andra 

smärtstillande preparat än opioider, hittat på skador eller skadat sig själva för att få 

narkotiska preparat utskrivna. De har ljugit för vårdpersonalen om sin 
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beroendeproblematik och sagt att receptbelagda läkemedel blivit stulna och att de nu 

behöver ett nytt recept. Deltagarna berättar också om hur de vägrat annan behandling mot 

sin smärta för att fortsatt få opioider utskrivna. Dessa patienter har blivit erbjudna vård 

men avböjt av egen vilja. 

 

Stigmatisering 

En studie av Kennedy-Hendricks et al., (2017) med syftet att undersöka stigmatiseringen 

gentemot patienter med ett receptrelaterat opioidberoende, visade att det förekom mycket 

stigma mot dessa patienter. Generellt förekom det även bland patienter som inte hade ett 

opiodberoende orsakat av receptbelagda läkemedel. Dessutom visade studien att patienter 

med ett receptrelaterat opioidberoende själva bör bära ansvaret för att det inträffat. I en 

studie gjord av Goodyear, Haass-Koffler och Chavanne (2018) framkommer det att 

stigmatisering leder till stereotyper, fördomar och diskriminering. Detta kan i sin tur leda 

till att stigmatiserade patientgrupper undviker att söka vård på grund av rädsla och social 

isolering. Stigma påverkar även hur vårdpersonal interagerar med patienter, och i sin tur 

påverkar vårdkvaliteten. Det har visats att vårdpersonal ofta har negativa attityder mot 

patienter med beroendesjukdom. Språket som används om dessa patienter har stor 

betydelse för typen av vård som induceras. Om patienterna refererades som “missbrukare” 

så bedömde vårdpersonal “missbrukare” som mindre värdiga av vård, och förtjänade mer 

straffande åtgärder. Olika grupper med beroendesjukdom utsätts för olika grader av 

stigmatisering. Personer med beroende från läkarförskrivna läkemedel är mindre 

stigmatiserade än personer som brukar illegalt införskaffade droger (Goodyear et al., 

2018).  

 

Link och Phelan (2001) beskriver begreppet stigmatisering, och delar upp processen som 

leder fram till stigmatisering i fyra steg. Det första steget är att utpeka skillnader mellan 

människor för att särskilja dem. I det andra steget associeras dessa skillnader som antingen 

goda eller dåliga. Till exempel personer med ett beroende associeras som dåliga, samtidigt 

personer utan beroende är bra. Vid det tredje steget skapas ett “vi” och ett “dom”, där 

“dom” är avvikande medan “vi” är de normala. Till sist vid det fjärde steget förlorar den 

utpekade gruppen status och utsätts för diskriminering eftersom de förknippas med 

oönskade egenskaper. Detta gör det svårare för den stigmatiserade gruppen att få arbete, 

utbilda sig, ordna bostad, söka vård med mera. Livskvaliteten är sämre hos dessa grupper 

(Link & Phelan, 2001).  

 

Enligt Morse (2018) ska beroende ses som en sjukdom på samma sätt som exempelvis 

diabetes. Inom beroendevården straffas patienterna vid eventuella återfall och studier visar 

att 40–60 procent av patienterna kommer att få ett återfall. Det är svårt att få tillgång till 

behandling för sitt beroende och patienterna kontrolleras ofta. Dessutom läggs mycket 

skuld på patienten (Petersson, 2013). I sin artikel jämför Morse (2018) detta med diabetes. 

Inom diabetesvården blir patienterna inte straffade om de äter något sött och det anses inte 

vara en motgång i behandlingen. Tvärtom är det inom beroendevården där ett återfall ses 

som självorsakat. Detta menar Morse (2018) handlar om stigmatiseringen som gör att 

samhället tror att detta beror på brist på moral. 
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Sjuksköterskans möte med patienter med substansberoende 

Som legitimerad sjuksköterska finns det fyra ansvarsområden: främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. International Council of Nurses (ICN) antog år 

1953 den etiska koden som än idag speglar hur en sjuksköterska arbetar. Omvårdnaden ska 

vara respektfull mot alla oavsett bakgrund, ålder, kön, sexuell läggning och nationalitet 

med mera. ICN:s etiska kod omfattar fyra områden: sjuksköterskan och allmänheten, 

sjuksköterskan och yrkesutövningen, sjuksköterskan och professionen och sjuksköterskan 

och medarbetare. Dessa områden visar hur en sjuksköterska ska handla (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Enligt Leksell och Lepp (2013) har sjuksköterskan sex 

kärnkompetenser för att kunna upprätthålla god vårdkvalitet. Dessa är: samverkan i team, 

personcentrerad omvårdnad, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, evidensbaserad 

vård, informatik och säker vård. Rahm Hallberg (2013) menar att sjuksköterskor sedan 

slutet av 70-talet har forskat mycket för att hålla sig uppdaterade men behöver i framtiden 

fokusera sin forskning specifikt på vad vården kommer att ha användning för. Rahm 

Hallberg (2013) menar att det är för att vården ska bli den mest optimala för patienterna, 

samt lyfter fram vikten av att forskningen har stöd från vetenskapen istället för att gå på 

rutin. 

 

Som sjuksköterska är det, enligt Wiklund Gustin (2014), viktigt att visa förståelse för 

patienter med ett substansberoende och försöka förstå vad patienten behöver för att kunna 

erbjudas bra vård. Omvårdnaden bör se till hela patientens behov, fysiska, psykiska och 

sociala. Det är viktigt att sjuksköterskan samtalar om vilka risker patienten utsätter sig för 

och vad det skulle innebära om livet såg annorlunda ut. Som sjuksköterska är det av 

yttersta vikt att inte skuldbelägga eller handla oetiskt genom villkor, utan istället visa stöd, 

lyssna och arbeta vidare med de positiva tankarna. Eftersom många patienter upplever 

stigmatisering inom vården bör sjuksköterskan ta hänsyn till integritet och låta patienten 

vara delaktig (Wiklund Gustin, 2014). 

 

Bedömning, riktinjer och behandling 

Enligt Socialstyrelsen (2019b) kan beroendesjukdom identifieras genom bland annat 

bedömningsinstrument. Exempel på bedömningsinstrument är AUDIT och DUDIT. 

AUDIT är ett självskattningsinstrument som används för att ta reda på om alkoholproblem 

förekommer. DUDIT fungerar på samma sätt men tar istället reda på om narkotikaproblem 

förekommer. Bedömningsinstrumenten används för att få en tydlig bild av hur läget ser ut 

och går dessutom att genomföra snabbt. Bedömningarna är viktiga för att i ett senare skede 

kunna jämföra resultaten och försäkra sig om att all information samlas in. Med hjälp av 

dessa bedömningar kan nivån på åtgärder bestämmas och underlättar i kontakten med 

patienten i början av behandlingen. När en patient ordinerats specifika åtgärder kan det 

följas upp i ett senare skede och på så sätt utvärderas. Dessa bedömningsinstrument är 

standardiserade och kvalitetssäkrade för att bedömningen ska vara jämförlig mellan olika 

geografiska platser i landet (Socialstyrelsen, 2019b). 

 

Det finns vissa riktlinjer framtagna av Socialstyrelsen (2019b) som beskriver hur en 

läkemedelsbehandling för olika beroenden ska genomföras. Dessa riktlinjer omfattar 

beroende av alkohol, opioider, cannabis, bensodiazepiner och centralstimulerande preparat. 

Där framkommer det vilka läkemedel som är att föredra vid behandling av olika 

beroenden. För att patienter med beroendeproblematik ska få ordentlig vård är det även 
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viktigt med psykosociala och psykologiska behandlingar. Det kan exempelvis vara korta 

interventioner för att göra patienten medveten om vilka hälsorisker som finns, motiverande 

samtal för att öka motivationen, eller tolvstegsbehandling för att öka insikten och få 

patienten att bearbeta vad som förhindrar förbättring av sjukdomen (Socialstyrelsen, 

2019b). 

 

Socialstyrelsen (2019a) belyser vikten av ett bemötande i behandlingen av 

beroendepatienter. Ett gott bemötande är en förutsättning för ett gott samarbete mellan 

patient och personal, som är viktig i all behandling men särskilt i behandling som syftar till 

att förändra beteenden. För att behandling ska nå bästa möjliga resultat behöver patienten 

uppleva personalen som kompetent, empatisk och respektfull. Personal behöver kunna på 

ett pedagogiskt sätt förklara tillstånd, insatser och orsaker. Det goda bemötandet är viktigt 

för att patienter överhuvudtaget ska söka vård, och ökar patientens deltagande i 

behandlingen (Socialstyrelsen, 2019a). 

 

Teoretisk utgångspunkt - tillit 

Ozaras och Abaan (2016) definierar omvårdnadsbegreppet tillit som att tro på varandra 

utan rädsla, tvekan och misstanke, och att följa etiska normer och att vilja göra gott mot 

varandra. Tillit innebär alltid en risk att bli sårad. Tillit som funnits en lång tid kan 

försvinna på ett ögonblick, men behöver en lång process för att återuppbyggas. Det finns 

två dimensioner av tillit, institutionell och intrapersonell. Den institutionella tilliten syftar 

på tilliten till system till exempel hälso- och sjukvårdssystemet, medan intrapersonell tillit 

syftar på tilliten mellan individer.  

 

Enligt Saletnik (2019) är det viktigt för människor att bevara relationer till varandra och 

tillsammans sträva mot att nå uppsatta mål. Tillit är en viktig del i känslan av att vilja 

kommunicera med varandra och våga tala öppet och uppriktigt om saker, till exempel vid 

missförhållanden och felaktigheter. Samma författare menar också att det inte är möjligt att 

upprätthålla ett öppet och trovärdigt samtal utan tillit gentemot varandra. Tillit beskrivs 

som en process i Dinç och Gastmans (2012) artikel. Faktorer som är viktiga för 

utvecklandet av tillit är bland annat huruvida en persons beteende är konsekvent, 

bedömningen av en persons moraliska karaktär, och huruvida en person uppfattas som 

kompetent. Vi behöver tilliten för att skapa ett liv som känns meningsfullt och få stöd i 

allvarliga händelser i livet. För att skapa och bygga upp tilliten till varandra behöver vi 

tolerans och gemenskap, exempelvis med en patient. Tillit kan göra att patienten känner 

trygghet till sin vårdare och det skapar möjligheter för en öppen dialog. Vid svåra 

situationer i livet kan patienten trots detta känna livslust med hjälp av tilliten till sin 

vårdare (Dinç & Gastmans, 2012). 

  

Tillit har en stor betydelse för vårdtidens utgång menar Ozaras och Abaan (2016). Utan 

tillit kan inte patientens behov mötas på ett effektivt och tillfredsställande sätt. Därför är 

tillit en central del i sjuksköterskors arbete. Egenskaper och handlingar hos sjuksköterskor 

som ökar tilliten hos patienter är till exempel att vara pålitlig, kunnig, ha genuin vilja att 

hjälpa, informera om sjukdom, behandling och biverkningar, vara tillgänglig, kontinuerlig 

och stötta i sårbara situationer och kriser. Egenskaper och handlingar som däremot kan 

skada tilliten är bland annat brist på kunskap och erfarenhet, försöka dölja misstag, inte 

berätta för patienten vad som händer eller använda ett språk som patienten inte förstår 

menar samma författare. Ozaras och Abaan (2016) tar även upp den ojämlika 
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maktbalansen som finns mellan patienter och sjuksköterskor. Patienten är sjuk eller 

skadad, sårbar och begränsad i sin situation, medan sjuksköterskan har kunskap, kontroll, 

erfarenhet och möjlighet att påverka situationen. Denna obalans i relationen mellan 

sjuksköterska och patient påverkar tilliten dem emellan (Ozaras & Abaan, 2016). 

 

Problemformulering  

Patienter med ett substansberoende berättar att bemötandet i sjukvården har varit mestadels 

negativt och att de blivit annorlunda bemötta och stigmatiserade när deras 

beroendesjukdom blivit känd. Detta trots att sjuksköterskor enligt ICN:s etiska kod ska 

möta alla med respekt oavsett bakgrund. Sjuksköterskors agerande kan bidra till 

stigmatisering av denna patientgrupp, vilket leder till sämre livskvalitet och möjligheter i 

livet, såsom tillgång till arbete och bostad. Ett substansberoende ska därmed också ses som 

en sjukdom och tas på allvar och rätt vård och omvårdnad ska ges utifrån patientens unika 

behov. Patienter upplevelser tyder på att det ofta saknas en tillit mellan patient och 

vårdpersonal, vilket är viktigt för en god relation mellan sjuksköterska och patient. Därför 

vill vi belysa sjuksköterskans upplevelse och erfarenhet av att vårda patienter med 

substansberoende. 

 

SYFTE  

 

Syftet var att belysa sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av mötet med patienter 

med substansberoende. 

 

METOD  

 

Design  

Denna studie genomfördes som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att göra 

en sammanställning av det nuvarande kunskapsläget inom ett visst område. Detta kan 

göras för att identifiera kunskapsluckor (Polit & Beck, 2012) och för att få en uppfattning 

om nuvarande forskningsläge (Rosén, 2017), vilket är anledningen till att litteraturöversikt 

valdes som studiedesign i detta arbete. Litteraturöversikter används för att avgöra vilka 

teoretiska utgångspunkter och metoder som är mest lämpliga och vilka som har använts, 

och kan även användas för att göra ett examensarbete (Friberg, 2017b). Primärkällor bör 

användas i litteraturöversikter (Polit & Beck, 2012) och studier där både kvantitativa och 

kvalitativa metoder används (Segesten, 2017). Kvantitativa studier kan användas för att 

jämföra olika grupper, kartlägga förekomst och hitta orsakssamband. Resultatet ska kunna 

gälla den aktuella gruppen som har forskats på, därför ska urvalet vara representativt för 

gruppen. Dessutom behöver urvalet vara stort och resultatet insamlas via till exempel 

enkäter (Kristensson, 2014). Syftet med kvalitativa studier är oftast att få förståelse för 

individers upplevelser och känslor. Här får individen genom djupintervjuer själv förklara 

sitt perspektiv med egna ord (Kristensson, 2014). Kvalitativa studiers resultat kan 

användas till att vårdpersonal får en ökad förståelse för sina patienters upplevelser av sin 

situation. Det kan till exempel vara hur det är att få en ny höftled, leva med ett amputerat 

ben eller att föda barn (Friberg, 2017a), eller som i denna litteraturöversikt, att få ta del av 

erfarenheter och upplevelser av att vårda patienter med substansberoende. 
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Urval  

Avgränsningar 

Till arbetet har sökningarna begränsats till artiklar publicerade mellan åren 2010 och 2019, 

endast artiklar skrivna på engelska, vilket är majoriteten av alla vetenskapliga artiklar, och 

att alla artiklar avgränsats till peer-reviewed i databasen CINAHL. För att säkerställa att 

artiklarna som härstammade från PubMed var peer-reviewed, undersöktes tidskriften de 

var publicerade i huruvida dess artiklar hade genomgått vetenskaplig granskning. Dessa 

avgränsningar gjordes för att det senaste publicerade materialet skulle användas samt att 

allt innehåll ska vara kvalitetsgranskat av experter inom ämnesområdet (Östlundh, 2017). 

Utöver detta har artiklar i databasen CINAHL även avgränsats till research articles.  

 

Inklusionskriterier 

Inklusionskriterier innebär kriterier som valdes att ha med i sökningarna (Friberg, 2017d) 

och här söktes artiklarna fram till att endast behandla substanser och alkohol som en 

beroendesjukdom utifrån litteraturöversiktens syfte. Utöver det söktes artiklar fram som 

speglade sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av vård vid substansberoende, inte 

patientens upplevelser eller erfarenheter. I vissa artiklar förekommer även övrig 

vårdpersonal, men då presenterades sjuksköterskans erfarenheter och upplevelser tydligt 

och separat. 

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier innebär kriterier som valdes bort i sökningarna (Friberg, 2017d) och i 

detta fall valdes sökningar med fokus på substansen tobak bort eftersom tobakanvändare 

inte är den patientgruppen som kommer undersökas. Artiklar som utgår ifrån övrig 

vårdpersonal, och där sjuksköterskans perspektiv inte tydligt framkom exkluderades då de 

yrkeskategorierna inte var relevant för detta arbete. 

 

Datainsamling  

Alla sökningar genomfördes i september 2019. Databaserna Cumulative Index to Nursing 

& Allied Health Literature (CINAHL), PubMed (Public Medline) och PsycINFO 

(Psychological Abstracts) har använts för att söka efter artiklar till denna litteraturöversikt. 

En databas innehåller artiklar som gör det lätt för användaren att söka på artiklar utifrån 

olika ämnen (Karlsson, 2017). CINAHL tillhandahåller artiklar fokuserade på 

vårdvetenskap (Kristensson, 2014), omvårdnad, arbetsterapi och fysioterapi (Karlsson, 

2017), och PubMed fokuserar på medicin och omvårdnad. PsycINFO är en annan databas 

vars artiklar fokuserar på psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 2014). Dessa 

databaser valdes för att få tillgång till relevanta artiklar som fokuserar på omvårdnad och 

det specifika området litteraturöversikten handlar om.  

 

Sökord 

Sökord på de olika databaserna användes för att sökningen skulle bli mer specifik. Ett 

sökord används för att kunna beskriva innehållet i artikeln och är anpassade efter vad som 

passar bäst för just denna artikel (Karlsson, 2017). Databasen CINAHL har ett system där 

sökorden heter CINAHL Headings (MH). Pubmed har ett system vid namn Medical 

Subject Headings (MeSH), den svenska versionen från Karolinska Institutet användes i 

denna litteraturöversikt (Karlsson, 2017).  
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Sökord i PubMed 

MeSH-termer som har använts för att söka fram sjuksköterskans perspektiv är nursing 

care, nurse role, nurse-patient relation och health personnel attitude. För att söka fram 

artiklar med syfte på substansberoende användes MeSH-termerna substance abuse, 

substance use disorder, alcohol abuse, street drugs och narcotic abuse. MeSH-termerna 

kombinerades sedan i en blocksökning, exempelvis substance abuse, nursing care och 

health personnel attitude. För att hitta artiklar som handlar om tillit har MeSH-termen trust 

använts.  

 

Sökord i CINAHL 

I CINAHL användes följande sökord: job experience, health personnel, perception, nurse 

attitudes, addictions nursing och nurse-patient relations. För att söka fram artiklar med 

syfte på substansberoende användes sökorden substance use disorders, substance abuse 

och substance dependence. Exempel på kombination av sökord var substance use disorder, 

nursing care och job experience. 

 

Sökord i PsycINFO 

I PsycINFO användes sökordet substance use disorder för att syfta på substansberoende 

och health personnel för att syfta på vårdpersonal.  

 

För att kombinera alla sökord och termer användes termerna AND och OR. Det är 

booleska operatorer som gör att flera sökord och termer kan göras i samma sökning 

(Karlsson, 2017). Fritextsökning har gjorts genom att söka på ord som sedan eftersökts i 

titeln, författarens namn och ämnesorden (Karlsson, 2017). Det har gjorts genom att ange 

ett ord i sökrutan och sedan klickat på sök utan att ange någon MeSH-term eller CINAHL 

Headings. Under tiden sökningarna genomfördes kontaktades Sophiahemmet Högskolas 

bibliotek för att ställa frågor och få ytterligare stöd i vilka sökord som var lämpliga. 

Östlundh (2017) menar att kontakt med ett bibliotek kan vara till nytta för 

informationssökningen. 

 

Tabell 1. Presentation av databassökningar i PubMed och CINAHL. 

Databas 

Datum 

Avgränsningar Sökord Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal inkluderade 

artiklar 

PubMed 

2019-09-09 

2010-2019 

Engelska 

Nursing Care [MeSH 

Term] AND substance 

abuse [MeSH Term] 

AND health 

personnel attitude 

[MeSH Terms] 

 

 

 

50 25 7 5 

CINAHL  

2019-09-05 

2010-2019 

Engelska 

Peer-reviewed 

(MH "Substance Use 

Disorders+") AND 

(MH "Nursing 

17 7 7 1 
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*Hänsyn till dubbletter har inte tagits 

Research 

articles 

Care+") AND (MH 

"Job Experience") 

CINAHL  

2019-09-06 

2010-2019 

Engelska 

Peer-reviewed 

Research 

articles 

(MH "Addictions 

Nursing") 

31 3 1 1 

CINAHL  

2019-09-06 

2010-2019 

Engelska 

Peer-reviewed 

Research 

articles 

((MH "Substance Use 

Disorders+") OR 

(MH "Substance 

Dependence+") OR 

)MH "Substance 

Abuse+")) AND 

((MH "Nursing 

Care+") OR (MH 

"Nurse-Patient 

Relations") OR (MH 

"Nurse Attitudes")) 

AND (MH "Job 

Experience") 

23 8 8 1 

CINAHL  

2019-09-06 

2010-2019 

Engelska 

Peer-reviewed 

Research 

articles 

(MH "Substance Use 

Disorders") OR (MH 

"Substance Abuse") 

OR (MH "Substance 

Dependence") AND  

(MH "Nurse 

Attitudes") 

32 5 2 2 

PubMed  

2019-10-03 

2010-2019 

Engelska 

(Substance 

abuse[MeSH] OR 

Substance use 

disorder[MeSH] OR 

Narcotic 

abuse[MeSH] OR 

Alcohol 

abuse[MeSH]) AND 

(Nursing care[MeSH] 

OR Nurse patient 

relation[MeSH] OR 

Nurse role[MeSH])  

421 4 1 1 

PubMed 

2019-09-10 

2010-2019 

Engelska 

Street drugs[MeSH] 

AND Nurse patient 

relations[MeSH] 

6 2 2 1 

Manuella sökningar 3 

TOTALT 738* 97 36 15 
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Manuell sökning 

Via manuell sökning hittades tre artiklar skrivna av Ford (2011); Lundahl, Olovsson, 

Rönngren och Norbergh (2013) och Pauly, McCall, Browne, Parker och Mollison (2015). 

Dessa artiklar hittades via litteratur- och referenslistor till artiklar och böcker inom 

liknande områden. Det gjordes genom att gå igenom valda artiklars referenslista (Karlsson, 

2017). Därmed inkluderades 15 artiklar, 12 via databassökningar och tre via manuella 

sökningar.  

 

Kvalitetsgranskning  

Artiklar vars abstrakt stämde överens med arbetets syfte, inklusionskriterier och 

exklusionskriterier valdes ut för vidare granskning. För att denna litteraturöversikt skulle 

vara av god kvalité var det nödvändigt att artiklarna som inkluderades uppfyllde 

kvalitetskraven. För att bedöma en artikels kvalitet är inte bara resultatet intressant, utan 

metoden och teoretisk utgångspunkt behöver också beaktas (Friberg, 2017c). 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag användes för att kvalitetsbedöma 

vetenskapliga artiklar så att de möter de kvalitetskrav som finns, se bilaga A. Artiklarna 

har utifrån sin metod granskats av specifika krav. Exempelvis undersöks om artiklarna har 

väldefinierade frågeställningar, tillräckligt antal deltagare, motiverat urval, adekvata 

metoder, klart beskriven kontext (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, Bahtsevani, 

Nilsson & Sandström, 2016). För att en artikel ska bedömas som hög kvalitet behöver alla 

kriterier för den designen vara uppfyllda. För artiklar med medel kvalitet ska några 

kriterier på hög kvalitet vara uppfyllda, men kvaliteten värderades ändå högre än låg 

kvalitet. Artiklar med låg kvalitet uppfyller inga kriterier för sin design.  

När alla artiklar hade samlats in skrevs de ut. Sedan lästes artiklarna noga och granskades 

utifrån kriterierna i bedömningsunderlaget. Författarna till det här arbetet granskade 

artiklarna oberoende av varandra och bedömde dem som låg, medel eller hög kvalitet. 

Sedan jämfördes bedömningarna och om de skiljde sig åt så diskuterades dessa. Beslut togs 

därefter gemensamt vilken kvalité artiklarna hade (Kristensson, 2014). Av de 15 artiklarna 

som samlades in var åtta av hög kvalitet, sju av medel kvalitet, och noll av låg kvalitet. 

Artiklarna inkluderades sedan i en matris där författare, titel, syfte, metod, deltagare, 

resultat, och typ av kvalitet framställdes, se bilaga B.  

 

Dataanalys  

Femton vetenskapliga artiklar inkluderades i den här litteraturöversikten. Dessa artiklar 

finns markerade i referenslistan med en asterisk (*). I den här litteraturöversikten användes 

en integrerad analys inspirerad av Kristensson (2014) vilket ledde till att resultatet 

presenterades överskådligt och var lättare att förstå. Det första steget i en integrerad analys 

var att läsa artiklarna och identifiera likheter och skillnader mellan artiklarnas resultat. Steg 

två var att identifiera gemensamma kategorier eller teman i artiklarnas resultat. I den här 

litteraturöversikten gjordes detta genom att markera texterna med överstrykningspennor, 

och olika kategorier tilldelades olika färger, vilket gjorde att innehållet blev tydligare och 

det blev lättare att sammanställa kategorierna. Det tredje steget i en integrerad analys var 

att sammanställa resultatet utifrån kategorierna som sedan utgjorde underrubriker i 

resultatet. Artiklarna lästes flera gånger av båda författarna oberoende av varandra, för att 
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förstå sammanhang och innebörd. Resultaten diskuterades sedan fram gemensamt till fem 

kategorier. 

 

Forskningsetiska överväganden  

Enligt Helgesson (2015) ska en god forskningssed utesluta fabricering, förvanskning och 

plagiering. Fabricering innebär att hitta på forskningsresultat, förvanskning innebär att ge 

en falsk beskrivning av forskningen och plagiering innebär att använda någon annans 

material och sätta sitt eget namn på det. Helgesson (2015) menar också att en god 

forskningssed innebär att forskaren inte beskriver sin hypotes efter att resultatet har samlats 

in, inte visar en felaktig bild av forskningsresultatet och heller inte överdriver sina resultat. 

Dessutom är det problematiskt ur ett forskningsperspektiv att forskare väljer att inte 

publicera sin forskning eller studie för att det inte nådde ett önskat resultat. Helgesson 

(2015) beskriver också att peer-review är viktigt för att forskningen ska kunna bli bättre 

genom att andra forskare med samma inriktning granskar studien. Kjellström (2017) 

beskriver att Etikprövningslagen i Sverige finns för att respekten mot människan ska 

skyddas. Forskning som bedrivs med respekt mot människan och dess värde är forskning 

som ska användas. Dessutom ska forskningen visa hänsyn till hälsa, personlig integritet, 

säkerhet, grundläggande friheter och mänskliga rättigheter.  

 

Helsingforsdeklarationen innebär att alla forskare ska värna om studiedeltagarnas hälsa 

före sin studie och att anonymiteten bör beaktas för att ingen personlig information ska 

läcka ut. Dessutom tas det upp att en studie som använder sig av människor ska ha bedömt 

riskerna som finns och kunna hantera dessa (World Medical Association, 2018). Varje 

studie som genomförs ska enligt Kjellström (2017) ha ett informerat samtycke. Det innebär 

att alla deltagare har fått information om studien, haft förmåga att ta beslut själv om 

deltagandet och inte blivit tvingade till att delta. Deltagande i en studie ska alltså vara 

frivilligt, vilket också innebär att personen när som helst kan avbryta deltagandet. 

Informerat samtycke ska enligt lag skrivas under. Vid en litteraturöversikt kan det vara 

svårt att garantera att alla inkluderade artiklar blivit etiskt godkända och fått ett informerat 

samtycke, men detta har tagits hänsyn till i största möjliga mån. 

 

Förförståelse är ett begrepp inom forskningsvärlden. Det innebär att forskare har med sig 

erfarenheter och värderingar som kan påverka hur de tolkar resultat (Priebe & Landström, 

2017). Författarna till det här arbetet har erfarenheter av beroendevård, därmed kan det 

påverka författarnas värderingar av detta ämne. För att undvika detta presenterades 

resultatet utan över- eller underdrift samt att även delar av resultatet som stred mot de egna 

erfarenheterna redogjordes för.  

 

I denna litteraturöversikt har allt detta hållits i åtanke genom att fabricering inte har 

förekommit, alla resultat har presenterats och inte över- eller underdrivits så att en objektiv 

bild framställts, ingen text har plagierats och alla referenser har redovisats korrekt enligt 

Sophiahemmet Högskolas mall för APA referenssystem (Sophiahemmet Högskola, 2019).  
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RESULTAT  

 

Resultatet presenteras nedan utifrån de 15 inkluderade vetenskapliga artiklarna, markerade 

med asterisk i referensförteckningen och noga kvalitetsgranskade och sammanställda i en 

matris (se bilaga B). Artiklarna har analyserats och resultaten mynnade ut i de fem 

kategorierna Sjuksköterskans arbets- och förhållningssätt, Attityder och fördomar, Brist på 

kunskap, Känslan av att inte få veta hela sanningen och Upplevda känslor i patientmötet. 

 

Sjuksköterskans arbets- och förhållningssätt  

Sjuksköterskorna i en studie av Gray (2014) såg sina patienter som egna personer med 

egen vilja och kapacitet att göra val. De värderade patienternas autonomi och såg deras 

engagemang i behandlingen som avgörande. Sjuksköterskorna gav patienterna utrymme att 

göra egna val, men uttryckte att vissa patienter behövde mer guidning än andra. 

Sjuksköterskorna i en studie av Johansson och Wiklund-Gustin (2015) samt Thorkildsen, 

Eriksson och Råholm (2014) uttryckte en liknande tro på patientens egen förmåga. De 

försökte uppmuntra patienterna att hitta en tro på sig själva att de kan bli 

drogfria. Sjuksköterskorna i studien av Johansson och Wiklund-Gustin (2015) ansåg att det 

fanns behov av regler och gränser för patienterna på avdelningen. Anledningen till det var 

för att upprätthålla ordningen, samt att patienterna som annars levde ett gränslöst liv skulle 

vänja sig vid gränser. Däremot ansåg de att det fanns en risk att regler blev viktigare än 

individerna. Reglerna fick inte bli för rigida och strikta, då de kunde försvåra vården och 

behandlingen (Johansson & Wiklund-Gustin, 2015).  

  

För att utveckla en bra relation med patienterna upplevde sjuksköterskorna att ärlighet, 

tillit, respekt och transparens behövdes (Lundahl, Olovsson, Rönngren & Norbergh, 2013; 

Miles, Chapman, Francis & Taylor, 2013). Ett rakt och ärligt bemötande genom att 

exempelvis vara ärlig med hur patienten har betett sig eller vilken behandling de har fått, 

förbättrade kommunikationen och underlättade vården. Andra viktiga komponenter för en 

bra relation enligt Lundahl et al. (2016) var att vara närvarande, att lyssna, att bry sig, och 

att visa förståelse för patientens situation. I en studie av Hanpatchaiyakul, Eriksson, 

Kijsomporn och Östlund (2016) reflekterade sjuksköterskorna kring individuell vård. 

Deltagarna ansåg att relationen mellan sjuksköterska och patient skulle gynnas av 

exempelvis individuell rådgivning istället för gruppsamtal, samt att patientens motivation i 

så fall skulle ökas. 

 

Sjuksköterskorna i studien av Lundahl et al. (2013) berättade att de använde ett icke-

konfrontativt bemötande när patienterna visade tecken på psykos för att undvika konflikt. 

Då försökte sjuksköterskorna möta patienterna på den nivån som patienterna befann sig på, 

och respektera deras tillstånd. Om konflikt uppstod tog sjuksköterskorna ett steg tillbaka 

och försökte på nytt en stund senare. För att lugna patienten ytterligare försökte 

sjuksköterskorna se till att en sjuksköterska var med patienten hela tiden. Det blev då 

lättare för sjuksköterskan att identifiera behov hos patienten och relationen förbättrades. 

Dessutom kände sig patienten mer trygg, kände mindre ångest, och fokuserade mindre på 

medicineringen enligt sjuksköterskorna (Lundahl et al., 2016). Sjuksköterskorna på 

avdelningen i en studie av Monks, Topping och Newell, (2012) hade ett annat 

tillvägagångssätt än sjuksköterskorna i Lundahls et al. (2013) studie. Istället minimerade 

sjuksköterskorna från studien av Monks et al. (2012) interaktionerna med 

beroendepatienter för att undvika konflikt. Detta förhållningssätt ledde till att 
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sjuksköterskorna inte hade möjlighet att identifiera patientens behov i samma utsträckning 

som med andra patienter, särskilt inte behov relaterade till patientens beroende. Det 

undvikande förhållningssättet ledde också till en eskalering av negativa beteenden hos 

patienterna. Exempel på dessa negativa beteenden kunde vara fysiskt och verbalt våld 

riktat mot sjuksköterskorna, eller att patienterna skrev ut sig själva i förtid. 

Sjuksköterskorna uppgav också i Monks et al. (2012) artikel att de undvek att diskutera 

frågor relaterade till drogbruk. Inskrivningssamtalen hölls korta och fokuserade endast på 

de fysiska åkommorna. Anledningen till detta var brist på förståelse av patienternas 

droganvändande hos sjuksköterskorna.  

 

Miles et al. (2013) undersökte i sin studie hur barnmorskor upplevde att det var att vårda 

gravida kvinnor som brukade illegala substanser. I studien framkom det att barnmorskorna 

försökte underlätta vården för kvinnorna genom att exempelvis samla ihop möten och boka 

in dem på en och samma dag. Barnmorskorna agerade företrädare för kvinnorna i andra 

delar av vården, exempelvis kunde de försöka se till att kvinnorna kunde få träffa sitt barn 

innan det omhändertogs, i de fall det skedde. Att hålla en god kontakt och relation med 

andra yrkesgrupper för att dela med sig av kunskap och öka medvetenheten hos dessa sågs 

som en viktig del i arbetet (Miles et al., 2013).  

 

Attityder och fördomar 

Enligt Neville och Roan (2014) var sjuksköterskor av åsikten att patienter med 

substansberoende är manipulativa, drogsökande, krävande och kräver ständig övervakning. 

Patienterna beskrevs som aggressiva, agiterade och förvirrade. Sjuksköterskorna beskrev 

också situationen som att dessa patienter ska ha tillgång till samma vård som patienter med 

andra diagnoser (Molina-Mula, González-Trujillo & Simonet-Bennassar, 2018; Neville & 

Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskorna var försiktiga med att lägga 

skulden på patienten (Pauly, McCall, Browne, Parker & Mollison, 2015) och ansåg att 

patienter med alkoholförgiftning skulle vårdas med respekt (Warren, Sena, Choo & 

Machan, 2012). I studien av Ford (2011) ansåg sjuksköterskorna att patienter med 

substansberoende krävde mycket av sjuksköterskans tid för att patienterna larmade 

upprepade gånger samt blev aggressiva och agiterade. Monks et al. (2012) presenterar i sin 

studie att sjuksköterskor var av uppfattningen att andra sjuksköterskor generellt ansåg att 

substansberoende patienter var överflödiga och tog upp för mycket plats. Enligt Monks et 

al. (2012) frågade en sjuksköterska också patienten själv varför en patient med 

substansberoende skulle få en säng istället för någon annan. En annan sjuksköterska i 

samma studie ansåg att patienterna bara sökte vård på sjukhuset för att få tabletter. Ford 

(2011), Lundahl et al. (2013), Monks et al. (2012), Neville och Roan (2014) samt Ortega 

och Ventura (2013) presenterar att sjuksköterskor är av åsikten att patienter med 

substansberoende är oförutsägbara. Plötsligt kunde patienten börja slå i väggarna och 

skrika istället för att sitta ner och vänta på sin tur. En sjuksköterska i studien av Monks et 

al. (2012) var dock av annan uppfattning och menar att det fanns ett intresse att vårda dessa 

patienter. 

  

Sjuksköterskor tyckte att patienterna själva måste ta ansvar för sitt beroende (Pauly et al., 

2015). Vårdpersonalen gjorde sitt bästa för att patienterna skulle bli friska men i slutändan 

var det patienten som gjorde valet mellan att vara frisk eller sjuk. Därför ansåg 

sjuksköterskorna att de måste släppa taget och respektera patientens självbestämmande. 

Det ansågs finnas en gräns för hur mycket vården kan göra för dessa patienter (Pauly et al., 
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2015). Andra sjuksköterskor i studien ansåg istället att omständigheter i livet ledde till ett 

substansberoende. Patienterna hade därmed ingen kontroll. Dessa sjuksköterskor förstod 

därför att patienterna ibland tog felaktiga beslut. Utöver det var alla sjuksköterskor i 

studien överens om att användning av illegala droger inte var kriminellt (Pauly et al., 

2015). Sjuksköterskorna upplevde däremot att patienter med substansberoende brukade 

droger för att njuta av ögonblicket (Ortega & Ventura, 2013). 

  

I studien av Molina-Mula et al. (2018) presenteras resultat som visar att 80 procent av de 

deltagande sjuksköterskorna tyckte att patienter med alkoholberoende inte hade ett 

tillfredsställande liv. I samma studie tyckte 61,9 procent att dessa patienter hade en dålig 

hälsa och 76 procent tyckte att patienter med substansberoende led av en sjukdom. 

Majoriteten av sjuksköterskorna i studien ansåg att alkoholberoende patienter var i behov 

av psykiatrisk hjälp men ungefär hälften av sjuksköterskorna ansåg även att patienterna 

inte hade för avseende att sluta dricka. Patienterna antogs bruka alkohol för att undvika 

sina problem (Molina-Mula et al., 2018). Barnmorskorna som deltog i studien av Miles et 

al. (2013) hade förståelse för att de gravida patienterna stod inför en utmaning när de skulle 

föda barn och beundrade deras styrka att gå vidare i de fall deras barn omhändertogs. 

 

Brist på kunskap  

Ett återkommande tema var att sjuksköterskor uttryckte brist på kunskap i att ta hand om 

patienter med substansberoende eller substansbruk. Enligt Hanpatchaiyakul et al. (2016); 

Lundahl et al. (2013); Monks et al. (2012); Morgan (2012); Neville och Roan (2014); 

Ortega och Ventura (2013) och Shaw et al. (2016) uttryckte sjuksköterskor behov av mer 

kunskap om ämnet. Det som sjuksköterskorna specifikt önskade mer kunskap om var hur 

smärtlindring vid samtidigt opioidmissbruk fungerade (Shaw et al., 2016), hur återfall 

kunde förebyggas (Hanpatchaiyakul et al., 2016), samt att det behövdes tydliga policys om 

hur beroendepatienter bör behandlas (Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskorna i Monks 

et al. (2012) artikel berättade att de kände sig bekväma med att behandla de fysiska 

komplikationer som kan uppstå vid substansbruk, exempelvis sepsis eller djup ventrombos. 

Däremot var de mindre säkra på hur de skulle behandla drogrelaterade symtom såsom 

abstinens av heroin eller andra droger. Bristen på kunskap kunde i den här artikeln leda till 

att vården blev sämre.  

 

Sjuksköterskor uttryckte även att hälso- och sjukvårdssystemet som helhet behöver mer 

kunskap om beroende och substansbruk (Shaw et al., 2016). Deltagarna i artikeln skriven 

av Ortega och Ventura (2013) anser att sjukhuset de arbetade på inte var förberett för att ta 

emot alkohol- och drogberoende patienter. Exempelvis blandades beroendepatienter och 

icke-beroende patienter vilket var ogynnsamt. Det hade gjorts försök att ordna särskilda 

salar för beroendepatienter men det hade saknats utbildning, verktyg och åtgärder från 

hälsoinrättningar och regering.  

  

Sjuksköterskorna som deltog i studien av Lundahls et al. (2013) beskrev hur de själva gått 

till väga för att öka sin kunskap om substanserna gamma-hydroxibutansyra (GHB) och 

gamma-butyrolakton (GBL), eftersom de inte fått någon utbildning i ämnet. De hade sökt 

information på internet, pratat med kollegor samt frågat patienterna själva. Eftersom 

sjuksköterskorna själva tagit fram all kunskap om ämnet var kunskapsbasen på 

avdelningen liten och skör. Om en i personalgruppen slutade så försvann den personens del 

av kunskapen (Lundahl et al., 2013). Samtidigt menar Warren et al. (2012) att 
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sjuksköterskorna var neutrala angående ifall de hade fått tillräckligt med utbildning om att 

ta hand om alkoholförgiftade patienter. Däremot höll alla sjuksköterskor i studien med om 

påståendet att vården för dessa patienter skulle förbättras om sjuksköterskorna fick mer 

utbildning. 

 

Känslan av att inte få veta hela sanningen  

En svårighet med att ge bästa möjliga vård till dessa patienter var att sjuksköterskorna 

kände att de inte alltid fick veta hela sanningen av patienterna angående deras substansbruk 

(Ford, 2011; Miles et al., 2013; Neville & Roan, 2014; Shaw et al., 2016). Patienterna 

berättade inte alltid fullt ut eller sanningsenligt angående vilken typ av drog de brukat, hur 

ofta och hur länge, i vilken dos, och anledningen till substansintaget. Detta ansågs av 

sjuksköterskorna vara ett stort problem då de inte på ett korrekt sätt kunde ta beslut 

gällande behandling och medicinering (Ford, 2011; Shaw et al., 2016). En sjuksköterska 

uttryckte att: “It is really hard to believe them sometimes; hard to know if they are telling 

the whole story” (Neville & Roan, 2014, s.343). 

 

Det uttrycktes också en osäkerhet av sjuksköterskorna kring om patienterna talade sanning 

när de uppgav att de hade smärta. Sjuksköterskorna kunde misstänka att patienten 

egentligen inte hade ont, utan försökte tillförskaffa sig narkotikaklassade tabletter enligt 

Ford (2011); Monks et al. (2012); Morgan (2012) och Pauly et al. (2015). Ford (2011) 

beskriver att sjuksköterskor upplevde att patienter kunde vara manipulerande och snabbt 

skifta från att vara aggressiva till att vara trevliga för att få opiater. Det uppgavs att det var 

svårt att bedöma ifall anledningen till smärtan var äkta eller inte. En sjuksköterska tyckte 

att det hade varit lättare att bedöma smärta om det fanns en konkret anledning till det, 

exempelvis postoperativt eller postpartum (Ford, 2011).   

 

Enligt Morgan (2012) beskrev sjuksköterskorna tecken som patienten kunde visa när de 

misstänkte att patienten inte talade sanning om sin smärta. Dessa tecken kunde vara att 

patienten bad om specifika tabletter eller vid behovsmediciner samtidigt som de fick sin 

ordinarie smärtlindring. Det kunde också vara tecken såsom att de vande sig vid höga 

doser opiater, tedde sig inte smärtpåverkade tills de blev påminda om smärtan eller att de 

inte var intresserade av andra aspekter av vården än smärta och smärtlindring. Dessa 

tecken kunde leda till att sjuksköterskorna tvivlade på ifall patientens smärta var äkta 

(Morgan, 2012). En deltagande sjuksköterska i artikeln skriven av Pauly et. al. (2015) 

uppmärksammade maktobalansen mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskorna 

hade makt att bestämma över hur mycket, hur ofta och vad patienten skulle få som 

smärtlindring, och om patienten skulle få någon smärtlindring över huvud taget. 

 

Upplevda känslor i patientmötet 

Sjuksköterskor som vårdade patienter med substansberoende kände ofta frustration (Ford, 

2011; Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Lundahl et al., 2013; Morgan, 2012), 

utmattning (Ortega & Ventura, 2013), rädsla (Ford, 2011; Ortega & Ventura, 2013), oro 

och misstro (Monks et al., 2012). De upplevde även maktlöshet i vården av dessa patienter 

(Monks et al., 2012). Frustrationen berodde på patienternas negativa beteenden, att de inte 

uppskattade vården som gavs (Johansson & Wiklund-Gustin, 2015) och deras 

återkommande återfall (Neville & Roan, 2014). Rädslan berodde på att patienterna kunde 

bli aggressiva, agiterade och det fanns en rädsla hos sjuksköterskorna att patienten skulle 
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attackera, hota eller tappa fattningen (Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Neville & 

Roan, 2014). Sjuksköterskor upplevde stress i arbetsmiljön med stor arbetsbörda (Ortega & 

Ventura, 2013; Hanpatchaiyakul et al., 2016), och beskrev det som krävande att balansera 

sin professionalitet och känslor (Thorkildsen et al., 2014) samt kände sig utmanade i 

arbetet med patienter med substansberoende (Gray, 2014; Shaw et al., 2016). Detta 

berodde på att sjuksköterskorna hade svårigheter att bedriva bra vård när de möttes av 

fördomar. Det beskrevs också som en utmaning att vara en bra sjuksköterska och samtidigt 

ha fördomar om sina patienter. Sjuksköterskor upplevde en oro för mödrar med 

substansberoende och för säkerheten för mödrarnas barn. Det fanns en osäkerhet huruvida 

mödrarna hade förmågan att ta hand om sina barn (Ford, 2011; Shaw et al., 2016).  

 

Att patienter med substansbruk är krävande och svåra att tillfredsställa uttryckte 

sjuksköterskor i studien av Morgan (2012). Patienterna behövde ha kontroll över 

medicinutdelningen och sjuksköterskorna upplevde att de blev misstänksamma huruvida 

de tillhandahållit rätt medicin och dos. Sjuksköterskorna upplevde också svårigheter att 

vårda dessa patienter och försökte därför rättfärdiga deras beteende för att underlätta 

omvårdnadsarbetet. Samtidigt menade en sjuksköterska att relationen med patienten är 

viktig, patienten har lagt sitt liv i sjuksköterskans händer och så länge patienten söker vård 

ska sjuksköterskan erbjuda god vård (Morgan, 2012). I studien av Lundahl et al. (2013) 

framkom det att sjuksköterskor upplevde svårigheter att förutse och planera vården för 

patienter med GHB- och GBL-beroende. Sjuksköterskor beskrev också hur svårt det var att 

förutse patienternas beteende (Gray, 2014; Lundahl et al., 2013) och de hade även svårt att 

bedöma risken för att en patient skulle bli aggressiv. Samtidigt menade de att en god vård 

och effektiv vägledning är viktigt för denna patientgrupp (Lundahl et al., 2013). 

 

DISKUSSION  

 

Resultatdiskussion   

Huvudfynden i resultatet utifrån arbetets syfte var att sjuksköterskor önskade mer kunskap 

och utbildning i att ta hand om patienter med substansberoende, samt att de fick känslan av 

att patienterna inte berättade hela sanningen om sitt substansbruk. Samtidigt var det svårt 

att bedöma smärta hos patienter med substansberoende då sjuksköterskorna misstänkte att 

patienterna kunde överdriva smärtan för att få narkotikaklassade preparat. 

Sjuksköterskorna hade främst negativa fördomar och attityder gentemot patienterna och de 

beskrev känslor som frustration, oro, rädsla, utmaning och misstro. Sjuksköterskorna 

beskrev även olika tillvägagångssätt de använde i mötet med patienterna där vissa 

tillvägagångssätt var mer effektiva än andra.  

 

Enligt Ozaras och Abaan (2016) definieras tillit som en tro på varandra utan rädsla, 

misstanke eller tvekan. I flertalet artiklar har det identifierats att det finns just rädsla, 

tvekan och misstanke i mötet mellan sjuksköterskor och patienter. Det kan konstateras att 

många sjuksköterskor i det presenterade resultatet inte hade tillit, utifrån Ozaras och 

Abaans (2016) definition, till sina patienter. Sjuksköterskor upplevde ofta rädsla i mötet 

och beskrev i samband med det patienter som oförutsägbara och aggressiva. Dessutom 

beskrev sjuksköterskor tvekan och misstanke i samband med smärtlindring och 

medicinering då de misstänkte att patienterna inte talade sanning om smärtan eller sitt 

substansbruk. Enligt Ozaras och Abaan (2016) har tillit en avgörande roll för vårdens 

utgång, och att patientens behov inte kan mötas på ett effektivt eller tillfredsställande sätt 



 18

 

 

   

utan tillit. Egenskaper och handlingar hos sjuksköterskor som ökar tilliten hos patienter är 

till exempel att vara kunnig och tillgänglig. I artikeln skriven av Monks et al. (2012) 

framgår det att sjuksköterskorna inte var tillgängliga då de undvek patienterna. Samtidigt 

beskrevs det att sjuksköterskor hade kunskapsluckor och därmed inte var kunniga om 

substansberoende. Denna brist på egenskaper som främjar tillit i relationen med patienter 

anser vi kan ha bidragit till att patienterna inte kände tillit till sjuksköterskorna. Enligt 

Saletnik (2019) är tillit en viktig del för att vi ska vilja kommunicera öppet och uppriktigt 

med varandra. I resultatet kan det ses att denna tillit brister i vissa fall. Exempelvis uppgav 

sjuksköterskorna i studien gjord av Monks et al. (2012) att de undvek att prata om 

patientens beroende och behoven kopplade till beroendet. Samtidigt framkom det av 

Lundahl et al. (2013) att sjuksköterskorna i den studien hade ett ärligt och uppriktigt 

bemötande där de var ärliga med patienten om dennes behandling och beteende. Enligt 

Saletnik (2019) leder det uppriktiga beteendet till ökad tillit mellan sjuksköterskor och 

patienter.  

 

Anledningen till att sjuksköterskor kände rädsla gentemot patienterna med 

substansberoende var att patienternas beteenden upplevdes som hotfulla, aggressiva och 

oförutsägbara. De kände rädsla för sin egen, eller de andra patienternas säkerhet. Dessutom 

framgår det i bakgrunden av detta arbete att patienter med substansberoende är en 

stigmatiserad patientgrupp. Link och Phelan (2001) beskriver stigmatiseringsprocessen. I 

det andra steget av den processen associeras de utpekade personerna som “dåliga”, och i 

det tredje steget anses de utpekade personerna vara avvikande. Detta bidrar till ett 

avhumaniserande av dessa personer, och därmed blir det svårare att relatera till dem. Att 

sjuksköterskor känner rädsla i mötet med dessa patienter kan vara för att de undermedvetet 

är rädda för att associeras med denna stigmatiserade grupp, samt att de avhumaniserade 

patienterna ingjuter rädsla då de är svårare att relatera till. Enligt Carleton (2016) är rädslan 

för det okända en av de fundamentala rädslorna hos människor, tillsammans med 

exempelvis rädsla för smärta eller rädsla för döden. Rädslan för det okända beskrivs som 

medfödd och evolutionärt gynnsam för människor. För att öka chansen för överlevnad 

förbereder sig hjärnan på det värsta tänkbara utfallet, och då aktiveras “fight or flight-

systemet”. Av samma anledning tenderar hjärnan att prioritera negativ information framför 

positiv information. Sjuksköterskorna i resultatet berättade om att de upplevde rädsla i 

mötet med patienter med substansberoende, samtidigt som de också berättade om sin 

kunskapsbrist om substansberoende. Eftersom patienterna kan upplevas som okända för 

sjuksköterskorna så aktiveras “fight or flight-systemet” hos sjuksköterskorna och de 

upplever rädsla. Denna rädsla skulle kunna leda till att sjuksköterskor undviker patienterna, 

för att undvika obekväma känslor. Monks et al. (2012) beskriver just detta undvikande 

beteende hos sjuksköterskorna i sin studie. Därför kan en ökad kunskap minska rädslan hos 

sjuksköterskor, och därmed förbättra deras bemötande. 

 

Patienter upplevdes inte berätta sanningen om sin smärta eller sitt substansbruk och 

sjuksköterskor upplevde detta som ett hinder i sitt arbete. I studierna av Weiss et al. (2004), 

St Marie (2014) samt Kennedy-Hendricks et al. (2017) framgår det att patienter med 

beroendesjukdom eller substansbruk många gånger blev behandlade negativt och 

stigmatiserades inom vården på grund av deras bakgrund. Det är inte helt orimligt att 

patienterna som sjuksköterskorna mötte i de inkluderade artiklarna i resultatet, hade 

tidigare negativa erfarenheter av vården. Det kan ha bidragit till att patienterna inte vågade 

berätta om sin situation i rädsla för stigmatisering eller okunskap. Samtidigt visar studien 

av St Marie (2014) att patienter ljög eller skadade sig själva för att få smärtstillande 
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läkemedel. Detta innebär att sjuksköterskornas misstanke och tvekan möjligtvis inte alltid 

var obefogad, och bekräftar det svåra i att bedöma substansberoende patienters 

smärta. Norrbrink och Lundberg (2014) beskriver att upplevelsen av smärta är individuell 

och subjektiv, och omöjlig att mäta eller jämföra. Därför är det omöjligt för sjuksköterskor 

att veta ifall patienterna talar sanningsenligt om sin smärta. Det innebär att 

sjuksköterskorna inte har något annat än patientens berättelse att lita på när det gäller att 

bedöma och skatta patientens smärta. Om sjuksköterskor skulle anta uppgiften att själva 

bedöma patientens smärta, skulle det kunna leda till att vissa av patienterna får en felaktig 

bedömning, och därmed otillräcklig smärtlindring. Otillräcklig smärtlindring är något 

patienterna i Weiss et al. (2004) artikel beskrev. Därför anser vi att sjuksköterskor bör lita 

på patienternas berättelser för att kunna ge adekvat smärtlindring. Risken att patienter inte 

får adekvat smärtlindring anser vi skulle skada tilliten till vården, vilket är mer skadligt än 

att vissa patienter får smärtlindring de egentligen inte skulle behövt. 

 

Sjuksköterskor uppgav att patienter med substansberoende var krävande och svåra att 

tillfredsställa. Det förekom även en rädsla för att patienterna skulle bli aggressiva. Saletnik 

(2019) menar att det inte är möjligt att upprätthålla ett öppet och trovärdigt samtal utan 

tilliten gentemot varandra. Socialstyrelsen (2019b) uppger i sina riktlinjer att motiverande 

samtal, kognitiv beteendeterapi och återfallsprevention är viktiga åtgärder i behandlingen 

för substansberoende patienter. Detta ses som en svårighet eftersom tilliten brister mellan 

sjuksköterska och patient och behandlingen försvåras därmed. Kanerva, Kivinen och 

Lammintakanen (2015) studerade sjuksköterskor som ansåg att skuldbeläggningen på 

patienter hotade patientsäkerheten och att öppna dialoger var viktigt. Utifrån det 

presenterade resultatet finns det många sjuksköterskor som kan behöva lära av detta 

tankesätt. Monks et al. (2012) beskrev i sin studie att sjuksköterskorna försökte minimera 

kontakten med substansberoende patienter vilket ledde till att det inte togs någon hänsyn 

till patienternas behov. Med ett sådant bemötande finns det begränsade möjligheter att 

skapa dialoger. Detta påverkar även patienternas behandling eftersom sjuksköterskorna 

undvek interaktion med patienterna. Utan interaktion försvåras möjligheten att följa 

Socialstyrelsens (2019b) riktlinjer. Några som däremot följer riktlinjerna är 

sjuksköterskorna i studien av Lundahl et al. (2013). De strävade efter att skapa en relation 

med patienten som baserades på ärlighet och uppriktighet. Med detta arbetssätt finns det 

istället goda möjligheter att följa Socialstyrelsens (2019b) riktlinjer. Vi anser därför att 

sjuksköterskorna i Monks et al. (2012) studie har en del att lära av sjuksköterskorna från 

studien av Lundahl et al. (2013). 

 

Sjuksköterskor i flertalet artiklar från detta arbetes resultat uttryckte att de behövde mer 

kunskap. Även patienterna uttryckte detta (Weiss et al., 2004). Det finns med andra ord ett 

problem kring hur bristen på kunskap ska hanteras. Detta stärks med hjälp av samma studie 

av Weiss et al. (2004) som visade att viktiga undersökningar inte gjordes på patienterna, 

för att symtomen antogs bero på abstinens. På grund av dåligt bemötande undvek 

patienterna att söka vård för sina besvär (Goodyear et al., 2017). Enligt 2§, kap. 3, i Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) ska vården verka hälsofrämjande vilket i detta 

fall inte uppfylls när personer inte vågar kontakta vården överhuvudtaget. Utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv kommer detta inte att vara gynnsamt i längden. Det kommer bidra till 

att fler hamnar i sjukvårdens händer för en åkomma som eventuellt kunde förhindrats. 

Svensk sjuksköterskeförening (2012) menar att lärare och forskare har ansvaret för att 

förmedla kunskap kring omvårdnad genom att främja lärandet och den egna kompetensen. 

De har också ansvar för att undervisningen möjliggör lärandet om etik samt göra gott-
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principen. Utifrån presenterat resultat tyder detta på att det kan finnas brister 

i omvårdnadsundervisningen på sjuksköterskeprogrammet, samtidigt som frågan väcks om 

hur denna undervisning ser ut i övriga världen. Möjligtvis skulle den grundläggande 

kunskapen om substansberoende kunna öka om studieplaner och utbildningsinnehåll kring 

sjuksköterskeutbildningar förbättrades. Frågan om vilket ansvar arbetsgivaren har, väcktes 

efter sammanställningen av detta resultat. Även arbetsgivare bör ha ett ansvar att 

säkerställa att de anställda har tillräckligt med kunskap för att kunna utföra sitt arbete på ett 

patientsäkert och evidensbaserat sätt.  

 

Anåker och Elf (2014) menar att sjukvården ska fungera utan att skada den omgivande 

miljön under en lång tid. Författarna menar också att hållbarhet definieras som en 

utveckling som möter nuvarande behov utan kompromiss för att framtida generationer 

kommer möta sina behov. Det är viktigt för att kunna etablera en hållbarhet för den egna 

personalen, vilket i detta fall är sjuksköterskor. Sjuksköterskor har genom historien arbetat 

hållbart och strävat efter att förbättra människors hälsa. Anåker och Elf (2014) menar 

också att en del av sjuksköterskors dagliga arbete innebär att veta hur sjukvården påverkar 

miljön och att det bör ingå i sjuksköterskeutbildningen. Utifrån resultatet i denna 

litteraturöversikt finns det stora brister i hållbarhet när patienter inte söker vård. Det kan 

leda till att åkommor som kunde hindrats bryter ut. Sjuksköterskor har ett ansvar för att 

främja hälsa och förebygga sjukdom enligt ICN:s etiska kod (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Dessa ansvarsområden kommer också bli svårare att 

uppfylla eftersom det inte är möjligt att främja hälsan hos en person som inte tar kontakt 

med vården. Hållbarhet handlar enligt Anåker och Elf (2014) om en vilja att förändra. 

Detta är viktigt för sjuksköterskorna, som framkommit i resultatet, att förändra sina 

attityder och vända sina negativa fördomar till positiva. Det kommer att gynna både 

sjuksköterskor och patienter i framtiden. Sjuksköterskorna skulle kunna bli mindre 

frustrerade vilket medför att patienterna kan få en bättre relation till sjukvården. 

 

En av sjuksköterskans kärnkompetenser är personcentrerad omvårdnad. Det innebär att 

relationen mellan sjuksköterska och patient baseras på respekt, självbestämmande och 

förståelse. Det handlar också om att sjuksköterskan ska besitta rätt kompetens för att kunna 

fatta rätt beslut och prioritera i vården (McCance & McCormack, 2013). Det sistnämnda 

ses som problematiskt utifrån flertalet av de presenterade artiklarna eftersom 

sjuksköterskor beskrevs ha brist på kunskap gällande patienter med substansberoende. 

Detta ses kunna påverka relationen mellan sjuksköterska och patient utifrån 

personcentrerad omvårdnad. Sjuksköterskorna som deltog i studien av Warren et al. (2012) 

beskrevs behandla sina patienter med respekt och sjuksköterskorna i studien av Gray 

(2014) värnade om patienternas självbestämmande och kapacitet att fatta egna beslut. Detta 

ses istället som en viktig del i att behandla patienter personcentrerat och ses kunna påverka 

relationen i en positiv riktning. Enligt kap. 3, i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (2017:30) 

ska sjukvården arbeta hälsofrämjande och erbjuda vård på lika villkor. Alla patienter ska 

också behandlas med respekt. Om allt presenterat resultat i denna litteraturöversikt hade 

haft sitt ursprung i Sverige, hade det brutit mot lagen. Eftersom majoriteten av de 

inkluderade artiklarna inte är från Sverige är det svårt att applicera svensk lag gentemot de, 

men det är något som svenska sjuksköterskor kan ta lärdom av för att undvika samma 

beteende.  

 

Substansberoende patienter är en patientgrupp som är stigmatiserade och möts av negativa 

attityder. Sjuksköterskor kan kanske bryta denna negativa trend genom att öka sin kunskap 
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om substansberoende samt utveckla sitt bemötande mot substansberoende patienter. Enligt 

Socialstyrelsen (2019a) är bemötandet avgörande för utkomsten av vården för 

substansberoende patienter, och en förutsättning för att patienterna ska våga söka hjälp i 

vården. Därför bör sjuksköterskor ha god kunskap om just bemötande för att ge bästa 

möjliga vård. Chu och Galang (2013) menar att sjuksköterskors negativa attityder har en 

negativ påverkan på relationen mellan sjuksköterska och patient och resulterar i en 

bristfällig patientvård. Detta är något som bör förändras för att kunna stärka tilliten mellan 

sjuksköterska och patient och göra det möjligt att bedriva en säker och bra vård. 

Sjuksköterskorna uttryckte även frustration när behandlingen misslyckades, exempelvis 

vid återfall (Neville & Roan, 2014). Om bemötandet förbättras och behandlingen i sin tur 

blir mer framgångsrik, kan sjuksköterskornas frustrationskänslor minska. Samtidigt 

beskriver Morse (2018) just återfall som en naturlig del av tillfrisknandet ur 

beroendesjukdom. Om sjuksköterskorna förstod det så hade de kanske inte känt sig lika 

frustrerade. Återigen skulle en ökad kunskap hos sjuksköterskor underlätta deras arbete. 

 

Metoddiskussion  

Till detta arbete valdes litteraturöversikt som den bästa metoden vilket fyllde sitt syfte väl 

genom att data har presenterats för att ge en bild av nuvarande kunskapsläge och identifiera 

kunskapsluckor. Både kvalitativa och kvantitativa studier har använts i denna 

litteraturöversikt. Det gjordes för att kvalitativa studier bidrar med öppna intervjuer om 

personers upplevelser för att förstå situationer (Danielson, 2017) medan kvantitativa 

studier bidrar med samband och kartläggningar (Billhult, 2017). Av de 15 valda artiklarna 

var 12 kvalitativa studier eftersom det lämpade sig bäst då upplevelser och erfarenheter 

bäst tas fram genom dessa studier. Övriga tre artiklar var av kvantitativ design och svarade 

på syftet genom statistik och mångsidiga attityder. Ett antal kvantitativa studier som 

hittades ansågs inte besvara syftet för denna litteraturöversikt och inkluderades därför inte. 

Fördelen med att skriva en litteraturöversikt framför att göra en intervjustudie är att en 

bredare bild av nuvarande läge framkommer eftersom de valda artiklarna speglar 

sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter runt om i världen. Hade en intervjustudie 

genomförts hade en betydligt mindre bild av läget framkommit eftersom datainsamlingen 

hade fått begränsats geografiskt. Dessutom hade antalet deltagare begränsats avsevärt. 

I början av arbetet planerades det att bara artiklar från Europa och Nordamerika skulle 

inkluderas. Anledningen var för att dessa världsdelar ansågs stämma mest överens gällande 

vårdkultur och resurstillgång. Det fick sedan justeras till att artiklarna kunde härstamma 

från hela världen för att relevant data annars hade missats. Det gjordes också för att utvidga 

sökningarna. Artiklarna härstammar från Kanada, USA, Australien, Thailand, Chile, 

Spanien, Frankrike, Storbritannien, Norge och Sverige vilket medför en världsomfattande 

bild av läget. Samtidigt kan detta medföra att överförbarheten till svensk hälso- och 

sjukvård påverkas negativt. För att ytterligare bredda sökningarna inkluderades 

specialistsjuksköterskors upplevelser och erfarenheter, däribland barnmorskor. Det gjordes 

för att artiklar med fokus på allmänsjuksköterskan var få till antalet. En artikel som 

inkluderades i resultatet speglade australiensiska barnmorskors upplevelser av att vårda 

gravida kvinnor med opioidberoende. Barnmorskor i Australien benämns som ”midwives” 

och har en sjuksköterskeutbildning, enligt egna sökningar. Att begränsa sökningarna till 

sjuksköterskans perspektiv var viktigt för att i minsta möjliga mån behöva sortera 

perspektiven från övrig vårdpersonal i artiklarna. Det förekom dock artiklar som syftade på 
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både sjuksköterskor och andra yrkesgrupper men i dessa fall exkluderades andra 

yrkesgruppers perspektiv i samband med att artiklarna analyserades. 

Datainsamlingen gjordes genom databaserna PubMed och CINAHL. Även databasen 

PsycINFO användes för att hitta artiklar men inga användbara artiklar hittades. Detta tros 

bero på PsycINFOs mindre storlek jämfört med PubMed och CINAHL. Fördelen med att 

använda flera olika databaser var att få en bredare sökning samt för att stärka arbetets 

validitet (Henricson, 2017). Flertalet artiklar fanns på båda databaserna vilket förstärkte 

känslan av att de kunde vara användbara. Utöver detta var alla artiklar peer-reviewed och 

ansågs därför vara vetenskapliga (Henricson, 2017). Alla artiklar var skrivna på engelska 

vilket kan ha skapat feltolkningar i översättningen. Därför har allt lästs igenom av båda 

författarna och hjälp har även tagits av utomstående vid behov. Sökningarna begränsades 

till de senaste tio åren, 2010-2019, för att ytterligare stärka upp arbetet genom att endast 

senaste forskningen har använts. Artiklarna som sedan inkluderades publicerades tidigast 

år 2011.  

Specifika sökord användes i databaserna för att artiklarna är sorterade utifrån vilka sökord 

artikeln innehöll. Fritextsökning användes för att specificera sökningarna genom att 

kombinera sökord och fritext. Fritexten begränsades till att termen endast skulle finnas i 

titel eller abstrakt. Det underlättade arbetet att hitta relevanta artiklar. Flertalet artiklar 

återkom vid olika sökordskombinationer vilket Henricson (2017) menar ökar sensitiviteten 

i resultatet. Sensitiviteten ökade även genom att det användes flera olika sökord i 

databaserna. Genom att det även användes booleska operatorer såsom AND och OR ökade 

specificiteten (Billhult, 2017). Den teoretiska utgångspunkten i arbetet var 

omvårdnadsbegreppet tillit vilket från början inkluderades i syftet. Det tog sedan bort efter 

möte med bibliotekarie för att antalet sökträffar förväntades bli lågt. Det konsulterades 

även med handledare. Det gjordes sökningar med MeSH-termen trust men detta togs bort 

från databassökningstabellen när tillit exkluderades från syftet. När trust togs bort från 

sökningen utökades antalet sökträffar från fem till 421. Därför är antalet lästa abstrakt och 

lästa artiklar oproportionerligt låga i jämförelse med antalet sökträffar.  

När en relevant och användbar sökning hittats, antecknades vilken databas det gjorts i, 

datum när sökningen gjorts, avgränsningar som använts, vilka sökord som användes, 

antalet sökträffar samt antalet lästa abstrakt. Utefter arbetets gång fylldes denna tabell på 

med antalet lästa artiklar och antalet inkluderade artiklar, se tabell 1. Detta gjordes för att 

få en övergripande kontroll över läget och för att studien skulle vara reproducerbar. 

Vilket kvalitetsgranskningsprotokoll som användes menar Henricson (2017) påverkar 

tillförlitligheten i resultatet. I det här fallet användes Sophiahemmet Högskolas 

bedömningsunderlag (Bilaga A) för att kvalitetsgranska alla utvalda artiklar. Artiklarna 

bedömdes oberoende av varandra genom att jämföra med bedömningsunderlaget för att 

kunna avgöra kvaliteten, och därmed säkra reliabiliteten. Åtta artiklar ansågs vara av hög 

kvalitet, sju av medel kvalitet och noll av låg kvalitet. Ett möjligt scenario till att inte fler 

ansågs vara av hög kvalitet kan vara att artiklarna var svårtolkade utifrån kriterierna och 

därför sattes en lägre kvalitet för säkerhets skull. Ett annat scenario kan vara att 

bedömningsunderlaget gav utrymme för feltolkningar när det fanns brister i de 

metodologiska kunskaperna. Kjellström (2017) menar att det krävs en viss kunskap om 

empirin för att arbetet ska få betydelse. Alla artiklar bedömdes därefter oberoende av 

varandra och resultaten jämfördes sedan för att stärka reliabiliteten. 
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Alla valda artiklar ansågs vara relevanta för att kunna besvara syftet i denna 

litteraturöversikt. De analyserades genom en integrerad analys enligt Kristensson (2014) 

där artiklarna i första steget analyserades oberoende av varandra, för att sedan diskuteras 

huruvida de kunde användas eller inte. Det var viktigt att uppnå konsensus för att ta hänsyn 

till olika åsikter och uppfattningar. Därefter diskuterades fem kategorier fram som skulle 

användas i resultatet. Analysen löpte på bra under arbetets gång genom ett bra samarbete 

och visad respekt mot varandra. Litteraturöversikten har kontinuerligt granskats av 

handledare och handledargrupp vilket har varit till stor hjälp för att få en tydligare bild av 

det egna arbetet. Det har under arbetets gång tagits stor hänsyn till att inte jämföra data 

från olika länder på ett felaktigt sätt av den orsaken att vårdkultur kan se olika ut med olika 

tillgångar och resurser. Eftersom det har inkluderats artiklar från hela världen finns det en 

stor variation i människors tankesätt. 

Hela detta arbete har genomförts utefter en god forskningssed. Det innebär att det inte har 

förekommit någon plagiering, fabricering eller förvanskning (Helgesson, 2015). Det har i 

största möjliga mån tagits hänsyn till att de etiska reglerna har följts i de inkluderade 

artiklarna, men det visade sig vara en större svårighet än förväntat, beroende på att flertalet 

artiklar inte belyser ämnet utförligt. Båda författare till detta arbete har erfarenheter av att 

möta och vårda patienter med substansberoende. Dock har de egna erfarenheterna lagts åt 

sidan i största möjliga mån för att resultatet ska presenteras så objektivt som möjligt. 

Samtidigt har erfarenheterna bidragit positivt till arbetet genom att ha underlättat val av 

ämnen att presentera i bakgrunden. Utöver detta har alla artiklar varit peer-reviewed och all 

data har refererats till enligt Sophiahemmet Högskolas mall för APA referenssystem 

(Sophiahemmet Högskola, 2019).  

Slutsats 

 

Sjuksköterskor upplevde stora kunskapsbrister angående vården för patienter med 

substansberoende. Sjuksköterskors negativa bemötande gentemot patienter med 

substansberoende leder till stora brister i tillit mellan sjuksköterskan och patienten, vilket 

är en central del i omvårdnaden. En kunskapsökning hos sjuksköterskor skulle bland annat 

minska deras frustration, rädsla, samt förbättra patientbemötandet. Enligt definitionen av 

arbetets teoretiska utgångspunkt så uppfylldes i vissa fall inte kriterierna för tillit i mötet 

mellan patient och sjuksköterska. Bristen på tillit bidrar till att behandlingar inte är lika 

effektiva samt att patienternas förtroende för sjuksköterskor minskar. När patienter inte 

vågar söka vård så har hälso- och sjukvården brustit i sitt uppdrag att verka 

hälsofrämjande. Ur en hållbarhetssynpunkt är detta inte gynnsamt då förebyggbara 

sjukdomar kan bryta ut. 

 

Fortsatta studier   

 

Beroende är en sjukdom som inte tas på allvar av viss vårdpersonal. Det finns brister i 

bemötande och attityder mot patienter med substansberoende. Därför bör det forskas vidare 

på hur sjuksköterskor kan förbättra sitt bemötande och vända sina negativa attityder till 

positiva. En verksam sjuksköterska kommer att komma i kontakt med patienter med 

substansberoende oavsett arbetsplats, därför är dessa fortsatta studier viktiga. Fortsatta 

studier behövs även ur patienters synvinkel för att få vetskapen om hur vårdpersonal beter 

sig inom vården. Det finns även en uttalad kunskapsbrist hos sjuksköterskor och bör 

studeras vidare på för att kunna fylla kunskapsluckan. 
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Klinisk tillämpbarhet  

   

Den här litteraturöversikten belyser sjuksköterskans upplevelser och erfarenheter av att 

vårda patienter med substansberoende. Det har upptäckts att patienter inte fått det bästa 

möjliga bemötandet eller den behandling som krävs. Litteraturöversikten kan bidra till att 

öka förståelsen för sjuksköterskans beteenden och utefter det kan åtgärder lättare sättas in. 

Det upptäcktes även brister i tilliten mellan sjuksköterska och patienter med 

substansberoende, vilket inte gynnar relationen dem emellan. Med hjälp av denna 

litteraturöversikt kan medvetenheten hos en del sjuksköterskor öka om sina egna attityder 

och vara en inspiration för andra. Förhoppningsvis ökas förståelsen och medvetenheten om 

beroende som sjukdom i samhället i stort. I och med kunskapsbristerna som identifierades 

är förhoppningen också att sjuksköterskor utbildas i större utsträckning, både genom 

sjuksköterskeprogrammet och på sina arbetsplatser. Riktlinjer kring hur vården av patienter 

med substansberoende ska se ut kan tydliggöras, dels för att förbereda sjuksköterskor för 

att kunna ge evidensbaserad vård till denna patientgrupp, samt för att öka kontinuiteten för 

patienterna.  
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                  BILAGA A 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

metodansats, modifierad utifrån  Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016). 

KOD OCH KLASSIFICERING VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad 

studie/Randomised controlled trial (RCT) 

är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet deltagare tillräckligt 

stort för att besvara frågeställningen. Adekvata 

statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få deltagare och/eller för många delstudier, vilket 

ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal deltagare, otillräckligt 

beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical 

controlled trial (CCT) är prospektiv och 

innebär jämförelse mellan kontrollgrupp och 

en eller flera experimentgrupper. Är inte 

randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med 

adekvat beskrivning av protokoll, material och 

metoder inklusive behandlingsteknik. Antalet 

deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv 

men utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

deltagare och adekvata statistiska metoder. 
 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av 

historiskt material som relateras till något 

som redan har inträffat, exempelvis 

journalhandlingar.  

Antal deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Väl planerad och välgenomförd 

studie med adekvat beskrivning av protokoll, 

material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en 

undersökning där avsikten är att studera 

fenomen eller tolka mening, upplevelser och 

erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga 

strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext. Motiverat urval. 

Välbeskriven urvalsprocess, 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data 

och tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Deltagargruppen är otillräckligt 

beskriven. Metod/analys otillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 
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Matris över inkluderade artiklar  

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ford, R.  
2011  
Australien 
 
  

Interpersonal 

Challenges as a 

Constraint on 

Care: The 

Experience of 

Nurses’ Care of 

Patients who Use 

Illicit Drugs 

Beskriva 

begränsningar för 

vård, med fokus på 

patientens beteende 

Design: Tvärsnittsstudie med både 

kvantitativ och kvalitativ metod.  
Urval: Legitimerade sjuksköterskor  
Datainsamling: Enkät där en av 

frågorna var en öppen fråga. 
Analys: Svaren analyserades och 

teman i de kvalitativa svaren 

identifierades 

1605 
(-) 

Tre teman identifierades i 

svaren: våld, manipulation och 

oansvarighet som hinder för 

vård. 

P+K 

II 

Gray, M. T. 
2014 
Frankrike  
 

Agency and 

Addiction in a 

Harm Reduction 

Paradigm: French 

Nurses' 

Perspectives 

Beskriva 

sjuksköterskornas 

arbete med 

patienter med 

substansberoende 

Design: Kvalitativ intervjustudie. 
Urval: Psykiatrisjuksköterskor som 

arbetade på psykiatrisk inrättning. 
Datainsamling: Inspelade intervjuer 

på franska, 90-120 minuter som 

validerades under arbetets gång. 

Intervjuerna översattes sedan till 

engelska. 
Analys: Nyckelord och fraser 

jämfördes och kunde därefter delas in 

i teman. 

6 
(-) 

 

Ett genomgående tema var att 

sjuksköterskorna strävade efter 

att ge god omvårdnad, samtidigt 

som de kände vaksamhet mot 

patientens beteende. 

K 

II 

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

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Matris över inkluderade artiklar  

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

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

 
 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Hanpatchaiyakul, 

K., Eriksson, H., 

Kijsomporn, J. & 

Östlund, G. 
2016 
Thailand 
  

Healthcare 

Providers’ 

Experiences of 

Working with 

Alcohol Addiction 

Treatment in 

Thailand 

Utforska 

vårdpersonals 

upplevelse av att 

vårda patienter med 

alkoholberoende, 

samt thailändska 

behandlingsprogram. 

Design: Kvalitativ.  
Urval: Sjuksköterskor som 

arbetar med att behandla 

alkoholberoende.  
Datainsamling: 5 fokusgrupper 

intervjuades i 1-2 timmar.  
Analys: Intervjuerna spelades 

in och översattes till engelska. 

21 

(-) 
Personalens åsikter och erfarenheter 

kring två huvudsakliga teman: 

samarbetet relaterat till 

behandlingsprogrammen, samt 

behandlingsprogrammens passform 

och funktion. 

K 

I 

Johansson, L., & 

Wiklund-Gustin, L. 
2016 
Sverige 
 

The Multifaceted 

Vigilance – Nurses’ 

Experiences of 

Caring Encounters 

with Patients 

Suffering from 

Substance Use 

Disorder 

Beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

substanssyndrom, på 

en 

psykiatriavdelning  
 

Design: Kvalitativ 

intervjustudie 
Urval: Legitimerade 

sjuksköterskor 
Datainsamling: Fyra 

reflektionsgrupper diskuterade 

sina erfarenheter. Varje grupp 

diskuterade ungefär 90 min. 

Alla deltagare fick sedan 

validera sina svar. 
Analys: Induktiv metod. 

6 

(-) 

Ett genomgående tema var att 

sjuksköterskorna strävade efter att 

ge god omvårdnad, samtidigt som 

de kände vaksamhet mot patientens 

beteende. 

K 

II 
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I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
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Resultat Typ 
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Lundahl, M., 

Olovsson, K. J., 

Rönngren, Y. & 

Norbergh, K.  
2013 
Sverige 
  

Nurse’s 

Perspectives on 

Care Provided for 

Patients with 

Gamma-

hydroxybutyric 

Acid and Gamma-

butyrolactone 

Abuse 

Beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

syn på att vårda 

patienter som 

brukar GHB och 

GBL på en 

psykiatrisk 

avdelning 

Design: Kvalitativ studie 
Urval: Legitimerade 

sjuksköterskor med minst två 

års erfarenhet och som arbetar 

med patienter med 

substansberoende 
Datainsamling: 

Semistrukturerade intervjuer 

under 35-95min.  
Analys: Innehållsanalys 

15 

(3) 

Fyra huvudkategorier identifierades: 

känna ångest och förtvivlan, 

förbereda för oförutsägbara 

situationer, sträva efter bra 

relationer, och sträva efter att 

optimera omvårdnaden. 

K 

I 

Miles, M., 

Chapman, Y., 

Francis, K. & 

Taylor, B. 
2014 
Australien 

Midwives 

Experiences of 

Establishing 

Partnerships: 

Working with 

Pregnant Women 

who Use Illicit 

Drugs 

Att presentera 

barnmorskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter som 

brukar olagliga 

droger 

Design: Kvalitativa intervjuer  
Urval: Barnmorskor som 

arbetar med gravida kvinnor 

som varit substansberoende ett 

till 15 år. 
Datainsamling: Intervjuer 

under 60-120 min som 

spelades in. 
Analys: Hermeneutisk 

fenomenologisk analys 

12 

(-) 

Tre teman identifierades, 

partnerskap, att göra skillnad, och 

släppa taget och omdefiniera rutiner. 

För att etablera partnerskap behövs 

engagemang och autentisk sympati. 

Barnmorskorna upplevelser var både 

positiva och negativa och såg arbetet 

som utmanande och belönande. 

K 

I 

BILAGA B 



V 

 

Matris över inkluderade artiklar 

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

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

 

 
 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Molina-Mula, 

J., González-

Trujillo, A. & 

Simonet-Bennassar, 

M. 

2018 

Spanien 

  

Emergency and 

Mental Health 

Nurses’ 

Perceptions and 

Attitudes towards 

Alcoholics 

Beskriva akut- och 

psykiatrisjuksköterskors 

attityder och 

erfarenheter av 

patienter med 

alkoholberoende 

Design: Prospektiv 

tvärsnittsstudie. 

Urval: Sjuksköterskor från 

akutmottagningar och 

psykriatiska vårdinrättningar med 

sex månaders erfarenhet. 

Datainsamling: Alla deltagare 

fick svara på enkäter anonymt.  

Analys: SPSS Statistics software 

package och deskriptiv analys 

användes. 

167 

(35,02 

procent) 

 

Sjuksköterskorna såg bland 

annat alkoholister som sjuka 

individer, samt att de kände sig 

obekväma med att jobba med 

dem.  

P 

I 

Monks, R., 

Topping, A., & 

Newell, R.  
2012 
Storbritannien 
 

The Dissonant 

Care Management 

of Illicit Drug 

Users in Medical 

Wards, the Views 

of Nurses and 

Patients: a 

Grounded Theory 

Study 

Utforska hur 

sjuksköterskor hanterar 

och levererar vård till 

patienter med 

komplicerat 

droganvändande. 

Design: Grounded theory. 

Semistrukturerade intervjuer 
Urval: Legitimerade 

sjuksköterskor på två sjukhus i 

England. 
Datainsamling: Intervjuer (25-

105 min) spelades in och 

översattes. 
Analys: Kategorier och teman 

identifierades ur intervjudatan. 

29 

(-) 

Två huvudkategorier 

identifierades: brist på kunskap 

för att vårda och misstro och 

distansering. Kombinationen av 

brist på kunskap, negativa 

attityder, konflikt, aggression, 

och ovärdighet verkade påverka 

K 

I 

BILAGA B 



VI 

 

Matris över inkluderade artiklar 

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

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

 
 

 

 

 

Författare 

År (för 

publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Morgan, B. D. 

2012 

USA 

Nursing Attitudes 

Toward Patients 

with Substance Use 

Disorders in Pain 

Utveckla 

kunskapen om 

sjuksköterskors 

attityder och möten 

med patienter med 

substanssyndrom 

med smärta. 

Design: Grounded theory. 

Semistrukturerade intervjuer 

Urval: Sjuksköterskor från ett 

mindre sjukhus. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer spelades in.  

Analys: Kategorier och teman 

identifierades ur intervjudatan 

14 

(-) 

Sjuksköterskor i studien önskar 

mer utbildning om beroende och 

upplever patienterna som 

krävande och svåra att 

tillfredsställa. De hade också 

erfarenhet av patienter som 

uttryckts sig otrevligt när de 

upplevde smärta 

K 

I 

Neville, K. & 

Roan, R. 

2014 

USA 

Challenges in 

Nursing Practice 

Nurses’ Perceptions 

in Caring for 

Hospitalized 

Medical-Surgical 

Patients with 

Substance 

Abuse/Dependence 

Undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

patienter med 

substansberoende. 

Design: Kvalitativ induktiv.  

Urval: Sjuksköterskor från fem 

olika somatiska avdelningar. 

Datainsamling: Enkät med två 

öppna frågor där deltagarna fick 

skriva om sina upplevelser.  

Analys: Svaren analyserades och 

teman i de kvalitativa svaren 

identifierades 

24 

(-) 

Känslan av etisk plikt att ge 

omvårdnad, negativa attityder 

mot patienter med 

substansberoende, behov av mer 

kunskap, problem med 

smärtlindring. Att vårda dessa 

patienter är en utmaning för 

sjuksköterskorna. 

Sjuksköterskorna behöver mer 

utbildning och stöd. 

K 

II 

BILAGA B 



VII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

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

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

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Ortega, L. B. & 

Ventura, C. A.  

2013 

Chile 

I am Alone: the 

Experience of 

Nurses Delivering 

Care to Alcohol and 

Drug Users 

Fastställa 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda patienter med 

substansberoende 

Design: Kvalitativ studie med 

fenomenologisk metod. 

Urval: Sex sjuksköterskor med 

ansvar för substansbrukare. 

Datainsamling: Intervjuer 

spelades in, översattes och 

gavs sedan till deltagarna för 

att bekräfta att allt stämde. 

Analys: Fenomenologisk och 

nomotetisk analys 

6 

(-) 

Tre huvudteman identifierades: att 

prata om patienten, ta hand om 

patienten i en ogynnsam miljö, och 

skingra rädslan för omvårdnad 

K 

II 

Pauly, B., McCall, 

J., Browne, A. J., 

Parker, J. & 

Mollison, A. 

2015 

Kanada 

  

Toward Cultural 

Safety Nurse and 

Patient Perceptions 

of Illicit Substance 

Use in a 

Hospitalized 

Setting 

Generera kunskap 

och förståelse för 

kulturell säkerhet 

för personer som 

använder droger 

Design: Kvalitativ studie.  

Urval: Sjuksköterskor från två 

olika medicinavdelningar 

Datainsamling: Fördjupade 

intervjuer, observation och 

genomgång av sjukhusets 

policy.  

Analys: Interpretive 

description 

19 

(-) 

Sjuksköterskor i studien önskar mer 

utbildning om beroende och 

upplever patienterna som krävande 

och svåra att tillfredsställa. De hade 

också erfarenhet av patienter som 

uttryckts sig otrevligt när de 

upplevde smärta. 

K 

II 

BILAGA B 



VIII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

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

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

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Shaw, M. R., 

Lederhos, C., 

Haberman, M. M., 

Howell, 

D., Fleming, S. & 

Roll, J. 

2016 

USA 

   

Nurses' Perceptions 

of Caring for 

Childbearing 

Women who 

Misuse Opioids 

Beskriva 

sjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda gravida 

kvinnor med en 

historia av 

opioidberoende 

Design: Grounded theory: 

semistrukturerade intervjuer 

Urval: Legitimerade 

sjuksköterskor som arbetar på 

två olika sjukhus i 

Washington.  

Datainsamling: Inspelade 

intervjuer, 30-60 min. Hälften 

intervjuades två gånger. 

Analys: Iterativ process 

8 

(-) 

Sjuksköterskorna upplevde sig 

behöva mer kunskap kring ämnet 

samtidigt som de kände sig 

utmanade i mötet med patienterna 

och inte fick reda på tillräckligt om 

deras sjukdomshistoria. 

K 

II 

Thorkildsen. K. 

M., Eriksson, K. & 

Råholm, M. 

2015 

Norge 

The Core of Love 

when Caring for 

Patients Suffering 

from Addiction 

Öka förståelsen för 

hur kärlek fungerar 

i mötet med 

beroendepatienter 

Design: Kvalitativ studie 

Urval: Alla sjuksköterskor 

skulle arbeta med 

beroendepatienter 

Datainsamling: Intervjuer 

under avskärmade 

förhållanden som spelades in 

och översattes ord för ord. 

Analys: Hermeneutisk analys. 

4 

(-) 

Studien visar att sjuksköterskorna 

har ett genuint intresse att hjälpa 

patienterna och skapa en relation. 

De vill även förmedla trygghet. 

K 

I 

BILAGA B 



IX 

 

Matris över inkluderade artiklar 

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

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

 

 

 

 

 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Warren, O. U., 

Sena, V., Choo, E. 

& Machan, J. 
2012 
USA 

  

Emergency 

Physicians’ and 

Nurses’ Attitudes 

Towards Alcohol-

Intoxicated patients 

Belysa 

sjuksköterskor och 

läkares attityder 

gentemot patienter 

med alkohol-

intoxikation 

Design: Prospektiv tvärsnittsstudie 
Urval: Sjuksköterskor och läkare 

på akutmottagning 
Datainsamling: Frågeformulär 

delades ut som deltagarna fick 

svara på. 
Analys: Skillnader och likheter 

jämfördes mellan de olika frågorna 
 

97 

(-) 

Sjuksköterskorna upplevde dessa 

patienter som svåra att utvärdera 

och förtjänar lika vård som 

patienter med andra sjukdomar 

P 

I 

BILAGA B 


