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SAMMANFATTNING

Bakgrund  
I Sverige idag finns 835 000 personer som antingen har ett skadligt bruk eller ett beroende 
av alkohol eller narkotika. Den professionella sjuksköterskan kommer i kontakt med 
patienter med substansberoende inom alla vårdinstanser. Sjuksköterskans förhållningssätt 
påverkade den vård och omvårdnad patienten erhöll och bör vara i enlighet med de 
principer, riktlinjer och skyldigheter professionen har. När detta inte efterföljs kan 
relationen mellan sjuksköterskan och patienten påverkas negativt. 

Syfte 
Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa sjuksköterskors attityder i mötet med 
patienter med substansberoende.

Metod 
Studiens design var en litteraturöversikt, där 16 vetenskapliga artiklar inkluderades. De 
vetenskapliga artiklarna hittades via databassökningen från databaserna CINAHL, PubMed 
och PsycINFO. I enlighet med Friberg (2017) utfördes dataanalysen genom tre steg för att 
kritiskt granska och ta fram data till resultatet. För att urskilja likheter och skillnader i 
artiklarna användes en färgkodning. 

Resultat
Resultatet innefattade två huvudkategorier; Negativa attityder och positiva attityder samt 
två subkategorier till negativa attityder; bristande kunskap och bristande tillit. 
Sjuksköterskorna i studierna uttryckte att det förkom negativa attityder i mötet med 
patienter med substansberoende i form av rädsla för fysiskt våld, manipulation, krävande 
patienter, svåra att behandla och oförutsägbara. Det påvisades även finnas en ömsesidig 
bristande tillit mellan sjuksköterskan och patienten relaterat till tidigare erfarenheter. 
Bristande kunskap om behandling och omvårdnad för patientgruppen visade sig leda till att 
patienterna stigmatiserades. Resultatet visade även att sjuksköterskor med adekvat 
utbildning, yrkeserfarenhet samt personliga erfarenheter med patientgruppen uppvisade 
mer positiv attityd.

Slutsats
Det förekom olika attityder från sjuksköterskor i mötet med patienter med 
substansberoende. De negativa attityderna formades av sociala stigman, samhällets normer, 
bristande kunskap samt tidigare negativa erfarenheter med patientgruppen. Därav påvisade 
det sig att utbildning, klinisk arbetserfarenhet och personliga erfarenheter hade en 
betydande roll för ett mer positivt förhållningssätt gentemot patientgruppen. 

Nyckelord: Attityder, Mötet, Sjuksköterska, Stigma, Substansberoende.



ABSTRACT

Background
In Sweden today, there are 835,000 individuals who either harmfully use or depend on 
alcohol or drugs. The professional nurse comes in contact with patients who have 
substance dependence in all healthcare institutions. The nurse's approach influences the 
care and nursing the patient receives and should be in accordance with the principles, 
guidelines and obligations of the profession. When this is not followed, patients may have 
a negative experience of the healthcare system. 

Aim
The aim of this literature review was to describe the nurses’ attitudes when encountering 
patients with substance addiction.

Method
The design of the study was a literature review which included 15 scientific articles. These 
articles were found through database search engines, such as CINAHL, PubMed and 
PsycINFO. In accordance with Friberg (2017), the data analysis was carried out using a 
three-step process to critically examine and produce material for the results. To distinguish 
similarities and differences in the articles a colour coding was used. 

Results
The results comprise two main categories: negative attitudes and positive attitudes. 
Moreover two subcategories to negative attitudes; lack of knowledge and lack of trust. The 
nurses in the studies expressed negative attitudes in meeting patients with substance 
dependence in the form of fear of physical violence, manipulation, demanding patients, 
difficult to treat, and unpredictable. It illustrated that a mutual lack of trust between the 
nurse and the patient was related to previous experiences. Lack of knowledge about 
treatment and care for the patient group also proved to cause patients to be stigmatized. 
Additionally, the results showed that nurses with adequate education, professional 
experience and personal experiences with the patient group exhibited a more positive 
attitude.

Conclusions
There were different attitudes from the nurses in the meeting with patients who had an 
substance addiction. These negative attitudes are shaped by the social stigma, the norms of 
society, the lack of knowledge and previous negative experience with the patientgroup. 
Therefore, education, work experience and personal experience have contributed 
significantly to a more positive approach.

Keywords: Attitudes, Encounter, Nurses, Stigma, Substance addiction.  
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INLEDNING

Inom alla vårdinstanser möter sjuksköterskor patienter med substansberoende, som har 
blivit en sjukdomsbild som är allt vanligare i Sverige idag (Leifman, 2015). Bland den 
svenska befolkningen, som är över 18 år, finns det 780 000 individer som antingen har ett 
skadligt bruk eller ett beroende av alkohol samt 55 000 individer som har ett skadligt bruk 
eller beroende av narkotika (Socialstyrelsen, 2019). Ur patientregistret från 2011 vårdades 
25 943 personer inom sluten vården för alkohol-eller drogrelaterade skador och 2 244 
personer avled i alkohol-eller drogrelaterade orsaker. Leifman (2015) menar att i takt med 
den ökade prevalensen bör även sjuksköterskornas kunskapsutveckling inom omvårdnaden 
av patienter med substansberoende öka. Under vår utbildning och med den inblick vi fått i 
hälso- och sjukvården, som studenter och vårdpersonal, har vi uppmärksammats brister i 
mötet mellan sjuksköterskor och patienter med ett substansberoende. Detta förekom på 
somatiska vårdavdelningar där patienter, med tidigare eller aktuella beroendeproblematik, 
vårdats för andra sjukdomstillstånd och där sjuksköterskan förhållningssätt och bemötande 
har varit ifrågasättande. Följaktligen väcktes intresset att undersöka problemområdet 
vidare.

BAKGRUND
Substansberoende

Definition - Subtansberoende, skadligt bruk och riskbruk
Den svenska hälso-och sjukvården använder sig av diagnossystemet international 
Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD-10), som är 
framtaget av World Health Organization (WHO), för att diagnostisera och klassificera 
substansberoende. De definierar substansberoende som ett tillstånd där individen uppvisar 
fysiologiska, beteendemässiga och kognitiva fenomen som utvecklas efter att individen 
återkommande har brukat en eller flera substanser. För att en person ska diagnostiseras 
med ett substansberoende behöver hon eller han uppfylla tre av de sex kriterierna 
(Socialstyrelsen, 2018).  Dessa sex kriterier är: 

1. Stark längtan efter drogen
2. Svårigheter 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 

Inom ICD-10 används även termen skadligt bruk, det innebär att individen som brukar en 
substans skadar sin egen hälsa antingen fysiskt eller psykiskt. Skadan ska vara lätt att 
identifiera och specifik (Socialstyrelsen, 2019). Riskbruk är en term som används för att 
identifiera en ökad fysiska eller psykisk risk för användandet av psykoaktiva substanser 
(Danielsson, 2018). 

Abstinens
Abstinens är en konsekvens av långvarigt bruk av en substans. Abstinens är de fysiska och 
psykiska symtom som uppstår vid utsättning eller minskad substansdos. Symtomen för 
abstinens varierar beroende på vilken substans det är individen brukat, hur länge individen 
brukat den samt i vilken dos. Symtomen består av svettningar, kräkningar, diarré, 
hypertermi samt muskelvärk. Vid abstinens av till exempel alkohol och lugnande medel 
kan det uppstå hjärtklappningar, hallucinationer, sömnstörningar, epileptiska anfall och 
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delirium tremens. I dessa fall behövs adekvat behandling då det finns en ökad risk för 
mortalitet (Heilig, 2015). 

Substanser 

Narkotika
Det mesolimbiska dopaminsystemet, också kallat belöningssystemet, ligger i den limbiska 
delen av hjärnan som förknippas med vårt emotionella nätverk. När belöningssystemet 
stimuleras frisätts dopamin som ger en lustfylld känsla. Gemensamt för alla 
narkotikaklassade substanserna är att de stimulerar belöningssystemet i hjärnan (Heilig, 
2015). Men också andra transmittorsubstanser frisätts vid användandet av olika substanser, 
som till exempel gammaaminosmörsyra (GABA), endorfiner, acetylkolin, glutamat och 
serotonin. Detta leder till att individer som brukar substanser eftersträvar den lustfyllda 
känslan och får en positiv förstärkning av substansen. Konsekvensen av ett långvarigt 
beroende kan leda till att nervbanorna i det limbiska systemet får en fysiologisk förändring 
anpassad efter substansen (Allgulander, 2014). De olika narkotikaklassade substanserna 
har olika egenskaper och påverkar därför individen på olika sätt. De kan delas upp i fem 
kategorier utifrån deras farmakologiska egenskaper; cannabis, heroin och opioder, 
lugnande medel, centralstimulantia och psykedeliska droger (Carlsson & Carlsson, 2001). 

Alkohol  
Alkohol, också kallat etanol, påverkar individen annorlunda till skillnad från 
narkotikaklassade droger. Det finns inga specifika etanolreceptorer utan etanolmolekylerna 
hämmar glutamat och stimulerar GABA i det centrala nervsystemet (Heilig, 2015).  Detta 
leder till en ökad frisättning av endorfiner och en stimulering av det mesolimbiska 
dopaminsystemet och en frisättning av dopamin. Vid lägre doser av etanol får individen en 
stimulerande effekt med upplevda känslor av eufori och ökat självförtroende. Höga doser 
av etanol gör att individen får en hämmande effekt som kan upplevas som ångestdämpande 
och lugnande. Konsumeras ännu högre doser påverkas även de kognitiva förmågorna och 
balansen. Etanol kan vid för höga doser öka risken för mortalitet. Hur en individ påverkas 
är däremot väldigt individuellt och kan variera under livets gång. Det kan variera beroende 
på sinnesstämning, ålder, kön och sammanhang (Heilig, 2015).   

Social stigmatisering, lagar och riktlinjer  

Social stigmatisering
Idag anses beroende som ett medicinskt tillstånd där biologiska, psykologiska, sociala och 
kulturella faktorer kan leda till en ökad benägenhet för att utveckla ett beroende (SOU 
2011:6). I Missbruksutredningen (2011) beskrivs att under första halvan av 1900-talet 
ansågs missbruk som en risk eller fara för samhället och ansvaret för vård och omvårdnad 
ansågs ligga på den enskilde individen. I utredningen presenterades två perspektiv som låg 
till grund för denna syn. Det ena perspektivet är de normer och värderingar som kom från 
den kristna tron och kyrkan samt det socialistiska perspektivet där arbetaren ska ha ett 
skötsamt liv och bidra till samhället. Dessa två perspektiv kom därför att bidra till att synen 
på en person med substansberoende inte ansågs vara i enlighet med samhällets normer 
(SOU 2011:6).

Begreppet stigma eller stigmatisering kom från den amerikanske sociologen Erwin 
Goffmans stämplingsteori som utvecklades på 1960-talet. Ett stigma beskrivs som en 
stämpling eller ett märke en person får på grund av ett beteende eller utseende som avviker 
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från det som det sociala sammanhanget eller samhället anser vara normalt (Egidius, 2008). 
Goffman (2014) beskrev att det fanns olika typer av stigma. Ett substansberoende klassas 
som ett karaktärsstigma vilket innebär att ett specifikt karaktärsdrag hos personen avviker 
från det normala. Dock så menade Goffman (2014) att det inte är karaktärsdraget i sig som 
utgör stigmat, utan karaktärsdraget i relation till ett socialt sammanhang.
 
Crisp, Gelder, Goddard och Meltzer (2005) tog fram vilka negativa associationer det finns 
gentemot individer med psykisk ohälsa. Den grupp som var mest stigmatiserad, och hade 
flest negativa associationer, var individer med drog-och alkoholberoende. Schomerus, 
Lucht, Holzinger, Matschinger, Carta och Angermeyer (2010) förklarade att 
stigmatisering, gentemot subgrupper, är ett strukturellt beteende för att tillämpa sociala 
normer i samhället. Genom att skapa en distans eller stigmatisering tydliggjordes det vilka 
normer och beteenden som är acceptabla i samhället samt att avvika från detta innebar 
utanförskap för individen. Till skillnad från andra psykiatriska tillstånd uppfattades 
substansberoende av allmänheten inte som en sjukdom, utan som ett självförvållat tillstånd 
där individen själv är ansvarig för situationen (Shoumerus et al., 2010).
 
Det fanns däremot en tydlig särskiljning mellan att bruka substanser samt att ha ett 
substansberoende. Trots att det är störst stigmatisering gentemot personer med 
substansberoende betraktades förtäring eller bruk av många substanser som en acceptabel 
kulturell norm. I västvärlden associerades alkoholbruk med positiva sammanhang, status 
och festligheter. En individ som dricker dyra viner till middagen, starksprit på affärsmöten 
och champagne på prestigefyllda events betraktades som en person med status trots att 
bruket av alkohol överstiger vad som anses vara ett riskbruk. Även narkotikaklassade 
droger är accepterade i många kulturella sammanhang såsom kokain på festen, ecstasy på 
rejv och marijuana bland ungdomar (Room, 2005). Det beskrevs av Shoumerus et al. 
(2010) som att individer tenderade att distansera sig och att inte identifiera sig med 
substansberoende trots att deras bruk klassas som ett riskbruk eller skadligt bruk. Det 
styrks av Lundberg (2010) som menar att grupper eller individer stigmatiserar avvikande 
grupper eller individer för att rättfärdiga sitt egna levnadssätt. Genom att använda 
stereotypiska benämningar mot subgrupper skapades mer distans och en känsla av “vi” och 
“dem” (Mundy, 2012).

Lagar och riktlinjer
I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30) belyses hälso- och sjukvårdens mål, 
vilket var att uppnå en god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. HSL (SFS, 
2017:30) belyste individens rättigheter samt att allas lika värde ska respekteras och att 
fördelningen av vårdinsatser bör utgå från personen med störst behov av vård. 
Patientsäkerhetslagen 6 kap. 1 § om skyldigheter för hälso- och sjukvårdspersonal m.fl. 
förmedlade att hälso- och sjukvården bör utformas och genomföras i samråd mellan 
personal och patient samt att omtanke och respekt ska visas gentemot patienten.

Socialstyrelsen (2019) har utvecklat nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 
beroende som bör fungera som utgångspunkt för kommuner och landsting. Kommunerna 
och landstingen har gemensamt ansvar att erbjuda stöd och behandling till individer med 
missbruk- och beroendeproblematik. Riktlinjerna innefattar medicinska tester, 
läkemedelsbehandling, bedömningsinstrument, psykologisk och psykosocial behandling, 
sociala stödinsatser samt behandling vid samsjuklighet. Syftet kring de framtagna 
nationella riktlinjerna är att höja kvaliteten inom hälso- och sjukvården. I de riktlinjerna 
Socialstyrelsen (2019) lyft fram rekommenderas det att vården bör individanpassa 
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särskilda förutsättningar, önskemål och erfarenheter som specifik patient besitter. Vikten 
bör läggas på att upprätthålla en god relation mellan sjuksköterskan och patienten, att ha 
kontinuitet samt ett gott bemötande. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) 
lyfter riktlinjer, grundade på Socialtjänstlagen 2001:453, angående tillvägagångssättet för 
att hjälpa individerna i samhället att avveckla ett beroende. Vårdfilosofin bygger på att 
upprätthålla den enskilde patientens självbestämmanderätt och integritet i samverkan med 
patienten. Undantag finns i form av tvångsvård där beslut tas angående vård oberoende av 
patientens samtycke. 

Patientens upplevlse av vården

Enligt McNeil, Keer, Pauly, Wood och Small (2016) har sjukhus blivit en riskmiljö för 
patienter med substansberoende, då de sociala strukturerna avspeglar sig på sjukhusen. I 
McNeils et al. (2016) studie där 30 individer, som brukade droger intervjuades, uttryckte 
deltagarna att fortsatt bruk av droger inte borde påverka tillgång till vård. Problematiska 
förhållanden kan uppstå när patienten inte blir bemött med respekt eller misstrodd 
angående abstinensbesvär. Detta leder till att patienterna som brukar substanser valde att 
lämna sjukhuset innan avslutad behandling. En av deltagarna i McNeils et al. (2016) studie 
upplevde att omvårdnaden saknade medkänsla och jämlik behandling samt uttryckte hur 
även denna patientgrupp borde få en chans att läka. När patienten som brukar substanser 
söker vård belyste McNeil et al. (2016) att det främsta akuta hälsoproblemet är den 
obehandlade smärtan och abstinenssymtomen. 
 
Pauly, MaCall, Browne, Parker och Mollison (2015) intervjuade 15 patienter med 
substansberoende från två olika enheter. Patientgruppen undvek att efterfråga smärtlindring 
eller narkotikaklassade preparat, trots upplevd smärta på grund av tron att bli uppfattade 
som drog-sökande. Smärtlindring erhölls endast när sjuksköterskan erbjöd patienten 
medicinering. Patienterna som deltog i studien beskrev ytterligare hur de blev associerade 
med kriminalitet på grund av deras tidigare eller befintliga substansberoende. Att 
sjuksköterskor bevakade dem ”extra mycket” och patienterna upplevde att de befann sig i 
ett fängelse och inte på ett sjukhus. En patient som deltog i Paulys et al. (2015) studie 
uttryckte känslor av att sjuksköterskorna var misstänksamma mot patientgruppen. När 
något inte stämde på avdelningen blev de patienterna med substansberoende de första som 
misstänktes. Patienternas syn på sig själv varierade i Paulys et al. (2015) studie. Vissa 
beskrev beroende som ett sjukdomstillstånd som leder till minskad kontroll över sitt liv och 
hälsa. Andra såg inte sig själv som ett offer för ett sjukdomstillstånd, utan beskrev hur de 
hade bra förståelse och kunskap om sin egen kropp. Dock syftade dessa patienter på att 
sjuksköterskorna på avdelningarna inte ville lyssna på deras kunskap som de ville dela med 
sig. Patienterna upplevde sig istället behandlade som kunskapslösa stereotypa offer.

Hot och våld inom hälso- och sjukvården

Statistiska centralbyrån [SCB] (2018) belyser att 12 procent av de som arbetade inom vård 
och omsorg, mellan år 2016-2017, har någon gång under de senaste 12 månaderna blivit 
utsatta för hot och våld. SCB (2018) redovisade att hälso- och sjukvården är den 
arbetsplats som främst blir utsatta för hot och våld samt att sjuksköterskan är den 
profession som är den mest utsatta gruppen. I Morphet, Griffiths, Plummer, Innes, Fairhall 
och Beatties (2014) studie redovisades att majoriteten av de deltagande sjuksköterskor 
ansåg att den bidragande faktorn som orsakade våldssituationer, på akutavdelningen, var 
patienter eller medföljande som var under påverkan av droger eller alkohol. Statens 
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beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2016) belyste att patienter med ett 
missbruk hade ökade risk att agera våldsamt inom öppenvården. I Nation Collaborating 
Center for Mental Health (2015) lyftes ett antal faktorer fram som kunde relateras till 
våldsamma beteenden inom hälso- och sjukvården. En av dessa faktorer var missbruk av 
droger eller alkohol och ett samband kunde redovisas mellan missbruket och ökade risken 
för våldsamheter i samhället. 

Holm (2009) belyste att de patienter eller personer med substansberoende ofta kan uppleva 
känslor av självförakt, skuld och skam. I samband med dessa känslor tenderar den 
hjälpsökande att var egocentrisk, självupptagen och fokuserad på det egna vinnandet. Pich, 
Hazelton, Sundin och Kable (2010) lyfte fram att substansen alkohol har påvisats att 
minska den påverkades toleransnivå i frustrerande situationer samt att hetsa fram de 
våldsamma, kränkande, hotande och oförutsägbart beteende hos personen. Sandström 
(2007) belyste att vid förtäring av alkohol i högre mängder gör att hämningströsklen sänks 
samt de personer som överdoserar kokain har en tendens att uttrycka sig mer aggressivt. 
Att då etablera en god kontakt med en person som redan besitter tendenser att uttrycka sig 
aggressivt och kombinerat med droger kan uppfattas som svårt (Sandström, 2007). 

Sjuksköterskans professionella förhållningssätt

Den professionella sjuksköterskan har ett huvudansvarsområde inom omvårdnad och där 
två viktiga grunder är patientnära arbete och det vetenskapliga kunskapsområdet. För att 
bedriva patientsäkert arbete bör sjuksköterskan besitta kunskap inom andra ämnen, 
exempelvis medicinsk- och folkhälsovetenskap, och inte enbart inom omvårdnad (Svenska 
sjuksköterskeförening, 2009). Furåker och Nilsson (2019) lyfter fram de sex 
kärnkompetenserna som utgör en viktig aspekt och hörnstenar inom hälso- och sjukvården 
för att bedriva patientsäkert och god vård. De sex kärnkompetenserna är framtagna av 
Quality and Safety education for nurses (QSEN, 2007) och innebär: patientcentrerad 
omvårdnad, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för 
kvalitetsutveckling, säker vård och informatik.

Personcentrerad omvårdnad (PCO) har blivit en essentiell hörnsten och accepteras som ett 
viktigt bidrag inom hälso- och sjukvården (Abdelhadi & Drach-Zahavy, 2011). PCO 
grundades, enligt Edvardsson (2010), på en humanistisk människosyn och beskrivs vara 
etiskt riktig och där god omvårdnad bedrivs. Abdelhadi och Drach-Zahavy (2011) belyser 
att vid applicering av personcentrerat perspektiv, inom hälso- och sjukvården, uppmanas 
sjuksköterskan att förstå patienten som en helhet och inte enbart förstå sjukdomstillståndet. 
I Slaters (2006) studie förklarades PCO som ett professionellt ansvar, där en individs 
autonomi, värdighet och bibehållandet av den personliga sfären ska respekteras. 
Sjuksköterskan ska ytterligare respektera och stödja patientens egna val inom omvårdnad. 
Edvardsson (2010) belyste hur patientens styrkor och behov bör identifieras och främjas 
istället för svagheter och problem, samt främja patienten förutsättningar att ta egna beslut 
angående sin hälsa. Abdelhadi och Drach-Zahavy (2011) lyfte fram att patientens 
delaktighet och engagemang i sin egen vård främjar en allians samt att en gemensam 
förståelse kring sjukdomen och behandlingen kan uppnås. 

Deren, Neagle, Hagan och Ompad (2017) lyfte fram att vid omvårdnad av patienter med 
beroende är det effektivt att förstärka hälsosamma beteenden och förbättringar av deras 
hälsotillstånd. Wiklund Gustin (2019) belyste att vården bör involvera omvårdnadsåtgärder 
med fokus på egenvården och inte enbart på drogkonsumtionen samt efterföljande 
avvänjnings program. Genom att sjuksköterskan ger sin tid och erbjuder motivationer till 
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egenvård under vårdtiden kan patientens hälsa och känsla av livskvalitet främjas, även fast 
patienten inte blivit drogfri (Wiklund Gustin, 2019). Det finns ett stort behov av icke-
dömande hälso- och sjukvård, inom denna patientgrupp, för att öka chansen att hjälpa 
patienten att inte utsätta sig för skada kopplat till beroendet. Sjuksköterskan är den 
profession som interagerar mest med patienterna och får därmed en unik möjlighet att 
hjälpa patienter ur ett beroende (Bartlett, Brown, Shattell, Wright & Lewallen, 2013). 

Omvårdnadsteoretisk utgångspunkt  

Detta arbete kom att förankra sig i det professionella mötet som omvårdnadsteoretisk 
utgångspunkt. Holopainen, Nyström och Kasén (2017) belyste att möten mellan 
sjuksköterska och patient är något som sker kontinuerligt inom omvårdnad runt omkring i 
världen. Begreppet mötet förklarades ytterligare som ett synonym för dialog och relation, 
där mötet kan förkomma på djupare nivåer av interaktionen mellan sjuksköterska och 
patienten. Holopainen et al. (2017) lyfte fram att i mötet uppkommer det en relation mellan 
två individer som bör ske på lika villkor och där deltagarna är på samma nivå. Wälivaara, 
Sävenstedt och Axelsson (2013) belyste även att ett möte bör ske på samma våglängd utan 
att kontrolleras av varandra. Ett möte mellan sjuksköterskan och patienten bör 
karakteriseras av närhet och solidaritet samt besitta en öppenhet för vad som kom hända. 
Wälivaara et al. (2013) belyste även hur ett möte, mellan sjuksköterskan och patienten, inte 
är en isolerad insatts från sjuksköterskan utan en start för en professionell vårdrelation.

Fioretos, Hansson och Nilsson (2013) belyser att mötet som sker inom hälso- och 
sjukvården vanligtvis utgår från de kroppsliga erfarenheterna av vad en patient upplever.
Ivarsson (2015) belyste hur första mötet kom att prägla hur de efterkommande mötena 
kommer att utformas. För att kunna uppnå det goda mötet mellan två parter bör det 
eftersträvas att efterfölja de grundläggande förutsättningarna för god kommunikation och 
ett gott bemötande. Ett gott bemötande belyses enligt Socialstyrelsen (2017) med lyhördhet 
gentemot individen och förmåga att se utöver diagnosen. Sjuksköterskan bör skapa tid till 
att lyssna på vad patienten har att säga, se patienten som en kapabel individ och inte agera 
som en översittare. Enligt sjuksköterskorna, i Wälivaara et al. (2013) studie, bör även det 
goda mötet eftersträva en känsla av säkerhet, närvarandehet samt tid för att möta den 
individuella patienten. Fossum (2019) lyfter fram tolv underbegrepp som tydliggör vad 
bemötande innefattar; vänlighet, hjälpsamhet, människosyn, människovärde, kvalitet, 
information, respekt, värme och engagemang, uppträdande, mottagande, behandling och 
tonfall. 

Mötet mellan sjuksköterskan och patienten är en central del av omvårdnaden. Det är i 
mötet mellan parterna då omvårdnadshandlingen, omsorgen, attityder och förhållningssätt 
kan få uttryck. Watson (1993) menar att mötet mellan sjuksköterskan och patienten bör 
bygga på en humanvetenskapligt människosyn vilket innebär att se patientens som en 
helhet; hälsan, välbefinnandet och utvecklingen (Watson, 1993). Mötet ligger som en 
grund och första kontakt när en patient söker vård. Den första kontakten möjliggör att en 
allians kan uppstå mellan patienten och sjuksköterskan som därefter bör präglas av en 
ömsesidig tillit (Svenska sjuksköterskeföreningen, 2009). Sjuksköterskan ska i mötet med 
patienten värna om patientens mänskliga rättighet och självbestämmande. Sjuksköterskan 
ska kunna möta varje individuell patienten på hens nivå och i hens subjektiva känslor. Det 
är genom detta patienten kan öka sin egen hälsa och sjuksköterskan kan få möjlighet att 
främja den processen. Det är genom handlingar, beteende, kroppsspråk, attityd, gester och 
tonfall sjuksköterskan kan bekräfta patienten i hens känslor och tankar (Watson, 1993). 
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Watson (1993) betonar även vikten av ett engagemang i omvårdnaden och i mötet med 
patienten. Genom att ha ett engagemang utnyttjar sjuksköterskan patientens egna resurser 
och kan interagera sina egna känslor och kunskap för att minska lidande för patienten. 

Omvårdnadsbegrepp 

Attityder
Varje möte mellan sjuksköterskan och patienten formas av olika attityder. Ordet attityder 
eller attityd menas att ha en specifik inställning till något. En inställning gällande hur vi 
tänker, känner och minns som medför en handling, ett sätt att agera eller reagera. Egidius 
(2008) beskrev att attityder bildas utifrån en social påverkan och de normer och 
värderingar som styr den sociala samvaron. Attityder kan ses utifrån tre perspektiv; En 
kognitiv vilket innebär hur vi uppfattar något, en emotionell vilket innebär den 
känslomässiga reaktionen samt en konativ som innebär hur vi agerar. Dessa tre aspekter 
utgör tillsammans definitionen av attityder. Attityder kan ses som en balans mellan inre 
inställningar till olika fenomen. Det menas att människor tenderar att ta avstånd eller se 
kritiskt eller negativt på företeelser som inte är i enlighet med en själv, samt att ha en mer 
positiv inställning till företeelser som själv tagits an (Egidius, 2008). Altmann (2008) 
menar på att attityder går att mäta genom handlingar och ord. Hur en individ förhåller sig 
till en annan individ eller en företeelse avgör vilka attityder som styr mötet. Därför har 
attityder har en central roll i sjuksköterskans professionella förhållningssätt gentemot 
patienten. Att ha en god attityd medför ett gott förhållningsätt. Holm (2009) menar att även 
om den inre inställningen om ett fenomen bör sjuksköterskan vara medveten om hens 
känslor och impulser. Det är genom medvetenhet som sjuksköterskan kan åstadkomma 
kontroll över sitt egna förhållningssätt. Även genom omedvetenhet kommer känslorna 
uttryckas till omgivningen. Professionellt förhållningssätt innebär att det krävs en speciell 
motivation för att kunna lägga egna känslor åt sidan. Det kräver utvecklandet av attityder 
och värderingar som gör att handlingarna och inställningen känns belönande för 
sjuksköterskan och hens arbete. Wiklund Gustin och Lindwall (2014) belyser Watsons 
teori för mänsklig omsorg där känslor förklarades som en mänskligfaktor och som kan 
forma hur en väljer att agera. De menar på att skapa utrymme för känslor lyfter fram ett 
autentiskt möte där grunden för tillit läggs. I de möten där sjuksköterskan lägger undan 
dömande åsikter och egna känslor får patienten en chans att vara sårbar i sin situation och 
kunna vara sig själv. Att främja patientens hälsoprocesser utvecklar hens egen självkänsla 
och självkontroll samt ge en ökad omsorg i vården.     

Tillit
I mötet mellan sjuksköterskan och patienten skapas en allians. Ozaras och Abaan (2018) 
belyste att tillit är en bidragande faktor för att skapa en allians mellan sjuksköterskan och 
patienten samt att det blivit en moralisk skyldighet och nödvändighet för den 
interprofessionella sjuksköterskan. Definitionen av tillit är att det existerar en tilltro mellan 
individerna utan känsla av rädsla, tvivel eller misstro gentemot varandra. Interpersonell 
tillit, inom sjukvård, innebär att tillit uppkommer mellan två enskilda individer, vilket är en 
viktig term för att på ett effektivt sätt möta behoven hos motsvarande individ med ett fokus 
kring problemlösning (Ozaras & Abaan, 2018). Holm (2009) menade på att den 
professionella sjuksköterskan som anstränger sig, visar intresse och bryr sig skapar 
förutsättningar för att utveckla tillit mellan sig och patienten samt öppnar upp för ett 
samarbete. I Ozaras och Abaans (2018) studie visade att vid felhantering av en individs 
tillit kan en misstro uppkomma gentemot varandra. Vid upplevelser av tillit mellan olika 
individer finns det en risk att tilliten kan bli förrådd, som kan göra skada och skapa 
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frustration. En tillit som har byggts upp under en längre period kan snabbt försvinna och 
det krävs mycket för att återfås. Ozaras och Abaan (2018) lyfte fram tre huvudbegrepp, 
utifrån patientens perspektiv, som leder till uppkomsten av bristande tillit. Dessa är; 
Felbehandling, professionell oförmåga och kommunikationsproblem.

Problemformulering 

Inom alla vårdinstanser, inte bara psykiatrin och beroendevården, möter den professionella 
sjuksköterskan patienter med beroendeproblematik. Det kan vara svårt för sjuksköterskor 
att veta hur de ska bemöta patienter med substansberoende och det är inte ovanligt att 
personliga värderingar avspeglar sig i mötet. Detta kan i sin tur leda till att alliansen mellan 
sjuksköterskan och patienten försvagas, patienten får en negativ erfarenhet av vården och 
att vårdkvaliteten försämras. Med den kliniska erfarenheten vi fått som studenter och 
vårdpersonal har vi observerat brister i sjuksköterskans förhållningssätt gentemot denna 
patientgrupp. Det råder en omedvetenhet bland yrkesverksamma sjuksköterskor vilka 
konsekvenser ett negativt förhållningssätt kan ha. Genom detta arbete kan sjuksköterskans 
attityder gentemot patienter som har ett substansberoende belysas samt hur dessa attityder 
och stigman kan forma mötet mellan patienten och sjuksköterskan. Det kan förekomma 
risker där att sjuksköterskan inte kan ge vård på lika villkor och att patienten blir direkt 
lidande till följd av sjuksköterskans agerande. Därför är det viktigt att undersöka detta 
område.

SYFTE 
Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskors attityder i mötet med 
patienter med substansberoende. 

METOD

Design  

Den design som valdes för att besvara problemformuleringen och syftet var en 
litteraturöversikt. För att kartlägga samt utreda det aktuella kunskapsläget inom 
forskningsområdet ansågs litteraturöversikt som en lämplig metod (Segesten, 2017). I 
enlighet med Friberg (2017) togs det fram en överblick kring det avgränsande 
forskningsområdet som möjliggjorde att en beskrivande sammanställning kunde utföras, 
för att besvara denna studies syfte. Detta genom att sammanställa de redan befintliga 
vetenskapliga artiklarna inom forskningsområdet. En litteraturöversikt ansågs även vara en 
lämplig metod för studien då det var ett strukturerat arbetssätt där en beskrivande översikt 
skapades kring det valda området (Friberg, 2017). 

Urval  

Avgränsningar
De artiklar som inkluderades i studien var vetenskapligt granskade. För att 
databassökningarna inte skulle bli för stora och för att hitta det aktuella kunskapsläget 
avgränsades publikationer mellan år 2009-2019. Språket avgränsades till engelska. I 
databaserna CINAHL och PyscINFO gjordes avgränsningen “research article”. 
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Inklusionkriterier
Denna studie kom att inkludera vetenskapliga artiklar som antingen hade en kvalitativ eller 
kvantitativ ansats. Den kvalitativa metodansatsen möjliggjorde att subjektiva upplevelser 
och erfarenheter från sjuksköterskorna kunde redovisas i resultatet, då denna ansats har en 
utgångspunkt i holistiska traditioner (Henricson & Billhult, 2017). Den kvantitativa 
metodansatsen kan ge en övergripande syn hur stort problemområdet är. Se om det 
existerar samband mellan olika variabler och hur de uttrycker sig (Dahlborg Lyckhage, 
2017). Vetenskapliga artiklar där substanser, såsom cannabis, heroin och opioder, lugnande 
medel, centralstimulantia, psykedeliska droger och alkohol, förkom valdes att inkluderas. 
Inga begränsningar gjordes angående åldersgrupp eller geografiskt område, detta var för att 
få ett större spektrum i sökningen. Artiklarna där deltagarna var specialistsjuksköterskor 
inkluderades. Artiklar med deltagare från andra yrkesprofessioner inom hälso- och 
sjukvården inkluderades såvida sjuksköterskan perspektiv tydligt framgick. Däremot 
uteslöts de andra yrkesprofessionerna attityder i resultatet. 

Exklusionskriterier 
Begreppet beroende har väldigt brett spektrum och kan inkludera många aspekter. En av de 
första begränsningarna som gjordes var att enbart fokusera på individer som var beroende 
av någon sorts substans. De beroenden som valdes att exkluderas var; tobak, 
anabolasteroider, spel, sex och mat. De vetenskapliga artiklarna fick inte vara utifrån ett 
patient- eller sjuksköterskestudentperspektiv. Tidigare litteraturöversikter kom inte att 
användas, då orginalartiklar bör användas. 

Datainsamling

Artiklarna som användes var hämtade från databaserna PubMed, CINAHL och PsycINFO. 
PubMed står för Public Medline och utges av National Center for Biotechnology 
Information (NCBI) från U.S. National Library of Medicine (NLM). PubMed publicerar 
vetenskapliga artiklar och studier från hela världen med fokus på biomedicinsk forskning, 
vilket inkluderar omvårdnadsvetenskap (Forsberg & Wengström, 2016). För att söka 
artiklar i PubMed används Medical Subject Headings termer (MeSH) vilket är ett 
medicinskt lexikon utgivet av National Library of Medicine (National Library of Medicine, 
2019). Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL) är en databas av 
vetenskapliga artiklar med fokus på omvårdnadsforskning. PsycINFO är en databas med 
fokus på psykologisk forskning inom omvårdnadsvetenskap och medicin (Forsberg & 
Wengström, 2016). 

Databassökningarna gjordes mellan november och december, år 2019. Inför den initiala 
sökningen på PubMed bestämdes relevanta MeSH-termer för att begränsa sökningen på 
artiklar. En bredare sökning gjordes för att få en översikt på omfattningen av 
forskningsområdet. Därefter tillfördes ytterligare relevanta MeSH-termer och 
fritextsökning för att specificera sökningen. Sökningen gjordes med hjälp av två block. Det 
ena blocket bestod av sökningarna av termer relaterad till sjuksköterskans perspektiv och 
attityder, såsom “Nurses”, “Nurse’s Role”, “Nurses Attitudes”, "Attitude of Health 
Personnel” och "Nurse-Patient Relations". För att utvidga sökningen användes booleska 
operatoren “OR” mellan termerna. Vid användandet av “OR” mellan termerna kommer 
minst en av de ovannämnda termerna inkluderas i sökningen. Genom att använda “OR” 
breddas därför sökningsresultatet för att innefatta alla artiklar med några eller någon av de 
valda termerna. Det andra blocket inkluderade termerna relaterade till beroende och 
substanser, såsom “Substance-Related Disorders”, “Substance abuse”, Substance 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.nlm.nih.gov/
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Dependence". Även i detta block kombinerades termerna med booleska operatoren “OR”. 
Blocken lades ihop med hjälp av booleska operatoren “AND” för att specificera sökningen 
till en kombination av termer från de bägge blocken. En liknande strategi, med två block, 
på sökningar gjordes på CINAHL och PsykINFO. Däremot använder inte CINAHL och 
PsykINFO Mesh-termer utan av “Subject Headings”. Ett flertal kombinationer med fokus 
på “Nursing” gjordes som “Subheading” tillsammans med “Major headings” termerna, 
som innefattade substansberoende, för att hitta artiklar specifikt från ett 
omvårdnadsperspektiv.  

I enlighet med Friberg (2017) bearbetades insamlad data utifrån ett flertal steg. Redan 
under insamlingen av data gjordes det första steget genom att läsa rubrikerna och abstract. 
De artiklar vars rubriker och abstract ansågs vara relevanta för att besvara 
problemformuleringen och syftet valdes ut för att läsas mer djupgående av författarna till 
denna litteraturöversikt.  Artiklarna lästes igenom separat och sedan diskuterades det 
tillsammans vilka artiklar som skulle inkluderas i denna litteraturöversikt. De artiklar där 
sjuksköterskans perspektiv inte tydligt framgick valdes bort och därför minskades antalet 
artiklar som kom att inkluderas i resultatet. Se tabell 1. 

Tabell 1.
Databas 
Datum 

Sökord Antal 
träffar

Antal 
lästa 

abstrakt

Antal 
lästa 

artiklar

Antal 
inkluderade 

artiklar 
 PubMed 
11/11

 "Nurse-Patient 
Relations"[Mesh] OR 
"Nurses" [Mesh] OR 
"Nurse's Role"[Mesh] AND 
("Substance-Related 
Disorders"[Mesh]) OR 
substance abuse)

 469  18  3  1

 PubMed 
11/11

 ("Substance-Related 
Disorders/nursing"[Mesh] 
AND “nurses attitudes” OR 
"Attitude of Health 
Personnel"[Mesh]

 188  8  3  1

 CINAHL
12/11

 MM "Nurse-Patient 
Relations"AND MH 
"Substance Dependence+" 
OR MH "Substance 
Abuse+” OR MH 
"Substance Use Disorders+"

 15  4  1  1

 CINAHL
12/11

 MH "Substance Use 
Disorders+/NU" OR MH 
"Substance Abuse+/NU"

 53 8  2  1

 PsycINFO
12/11

 “attitudes of health 
personnel” OR “Nurses 
attitudes” OR “Nurse-
patient relations” AND 
“Substance use disorders” 
OR “Substance abuse” OR 
“Substance dependence”

 65  7  3  1
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CINAHL
12/11

MH "Substance 
Dependence+" OR MH 
"Substance Abusers+"OR 
MH "Substance Use 
Disorders+" AND MH 
"Nurse Attitudes" OR MH 
"Nurse-Patient Relations"

105 11 5 2

CINAHL
12/11

MH "Substance Abuse+") 
OR (MH "Substance 
Dependence+") OR (MH 
"Substance Abusers+") OR 
(MH "Substance Use 
Disorders+") OR (MH 
"Substance Withdrawal, 
Controlled") OR (MH 
"Substance Withdrawal 
Syndrome+" AND “MH 
"Nurse Attitudes"

100 21 9 6

CINAHL
12/11

Substance abuse” Or 
“Substance dependence” 
AND “Attitudes of health 
personnel” OR “Nurse 
attitudes”

152 18 2 1

TOTALT  1147  95  28  14

Manuell sökning
Innebörden av manuell sökning är att se över i litteratur-och referenslistorna från redan 
framtagna artiklar (Karlsson, 2017). En artikel togs fram via manuell sökning vilket var; 
Hsiao, Lu och Tsai (2015). 

Kvalitetsgranskning 

För att stärka den vetenskapliga trovärdigheten i denna studie kvalitetsgranskades 
artiklarna med en lämplig granskningsmall (Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklarna i 
detta arbete granskades med hjälp av 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). Artiklarna blev klassificerade utifrån vilken 
typ av studiemetod samt vilken nivå av kvalite artiklarna hade. De artiklar som användes 
till detta arbete hade en kvalitetsnivå på medel eller hög. Se bilaga A och B. De artiklar 
vars kvalitetsnivå ansågs vara låg inkluderas inte, därav kom ett ytterligare bortfall av 
atriklar till resultatet. 

Dataanalys 

En systematisk analys av artiklarna gjordes för att ta fram relevant data till studiens resultat 
(Forsberg & Wengström, 2016). Efter insamlingen av data och kvalitetsgranskningen av 
framtagna artiklar återstod 15 artiklar som kom att inkluderas i resultatet. I enlighet med 
Friberg (2017) bearbetades insamlad data utifrån tre steg. Det första steget gjordes genom 
att läsa respektive artikel. Resultatet i artiklarna delades upp i delar och varje del lästes mer 
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djupgående. Detta för att skapa en djupare förståelse av varje individuell del separat. 
Delarna analyserades inledningsvis separat och sedan gemensamt. Därefter infogades 
artiklarnas titel, syfte, metod, resultat in i en matris. Matrisen gav en tydlig översikt över 
alla artiklars syfte, metod och resultat. Genom matrisen kunde även sjuksköterskans 
perspektiv tydligt redogöras i artiklar där även andra professioners perspektiv fanns. De 
valda delarna som infogats i matrisen har en grund i problemformuleringen och arbetets 
syfte (Friberg, 2017). Se bilaga B. 

Nästa steg, efter en djupare förståelse av respektive artikels innehåll, var att tydligt urskilja 
likheter och skillnader samt att hitta gemensamma mönster i artiklarna. Detta gjordes 
genom en uppdelning mellan kvantitativa och kvalitativa artiklar. Friberg (2017) menar att 
det är en aspekt att beakta då resultatet i dessa studier presenteras på olika sätt. Därefter 
lästes artiklarna återigen för identifiera olika mönster och hitta olika kategorier. Dessa 
kategorier markerades genom att använda en färgkodning; Grön markering för 
positiva/neutrala attityder/associationer, blå markering för negativa attityder/associationer, 
rosa markering för tillit/bristande tillit samt gul markering för stigmatisering och bristande 
kunskap. En sammanfattning utifrån färgkodningarna gjordes av respektive artikel. Genom 
de kategoriserade sammanfattningarna kunde data ur artiklarna enkelt lyftas fram och 
sammanställas i resultatet (Friberg, 2017). 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetik innebär att ha etiska aspekter i åtanke samt applicering av etiska insikter till 
forskningsområdet (Helgesson, 2015). Därför kom studien att grundas på interna aspekter 
av forskning, vilket innebär hur tillvägagångsättet inom forskning går eller bör gå tillväga 
samt hur forskare agerar emot varandra. Med hjälp av de interna aspekterna kom studien 
att noga redovisa tillvägagångssättet, att forskningen bedrevs korrekt, har ett pålitligt 
resultat, efterföljde god forskningssed samt såg vilka normer och värderingar som kan ha 
inflytande på forskningen (Helgesson, 2015). Då detta forskningsområde i denna studie var 
något som både författarna tidigare hade upplevelser kring krävdes det att inte låta egna 
värderingar eller erfarenheter påverka hur resultatet redovisades. Polit och Beck (2017) 
belyser från en etisk ansats att forskningen ska utgå från regler som värnar de mänskliga 
rättigheterna och hur forskningen bör minska skada och öka vinsten. Helgesson (2015) 
belyser Helsingforsdeklarationens syfte vilket är att skydda forskningspersonerna, att det 
finns informerat samtycke från deltagarna, rätten att avveckla sin medverkan och värna om 
personlig data. Därför kom det att eftersträvas att de vetenskapliga artiklarna som är 
inkluderade efterföljde antingen Helsingforsdeklarationen, var etiskt godkända eller hade 
tydliga etiska överväganden. Denna studie kom även att tillämpa CUDOS-normerna, där 
varje bokstav har sin egen betydelse och krav. Det första kravet är C, communalism, 
innebär att den vetenskapliga kunskapen som tas fram ska publiceras offentligt till 
allmänheten. Andra kravet U, universalism, är att resultatet bör vara generellt och inte 
baserat på kultur eller intresseberoendet. Tredje kravet D, disinterestedness, innebär att 
manipulering av forskning för eget vinnande inte får ske. Sista kravet OS, organized 
scepticism, vilket riktas mot att forskare bör ha kritisk attityd och ej godta påstående som 
grundas av auktoriteter (Helgesson, 2015). Första kravet C beaktades då denna 
litteraturöversikt kom att publiceras offentligt till allmänheten på Digitala Vetenskapliga 
Arkivet (DIVA). Det andra och tredje kravet, i CUDOS-normerna, efterföljdes under 
forskningsprocessens då författarna till denna litteraturöversikt hade ett objektivt 
förhållningssätt under dataanalysen och framtagning av resultatet. Sista kravet, OS, gjorde 
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att resultaten som redovisades i de inkluderande vetenskapliga artiklarna lästes med 
kritiska ögon.

I studien eftersträvades det att hålla en god forskningssed, för att undvika fabricering, 
förvanskning eller plagiering av material för egen vinning. Enligt Helgesson (2016) 
innebär fabricering att forskningsresultatet har framtagits utifrån fiktiva grunder och saknar 
vetenskapligt stöd. När förvanskning sker så vanställs eller förfalskas de befintliga 
mätvärdena för att resultatet ska bättre stämma överens med syfte. Plagiering innebär att ta 
någon annans arbete och framställa det på ett sätt som kan uppfattas som ens eget 
(Helgesson, 2015). 

RESULTAT 

I denna studie inkluderades 15 vetenskapliga artiklar för att besvara problemformuleringen 
och syftet. Efter granskning av samtliga artiklar framkom två kategorier; Negativa attityder 
och fördomar gentemot patienter med substansberoende och positiva attityder gentemot 
patienter med substansberoende. Under rubriken “Negativa attityder gentemot patienter 
med substansberoende” tillkom två subkategorier; “Bristande kunskap” och “Bristande 
tillit”.  

Negativa attityder gentemot patienter med substansberoende

I ett flertal studier uttryckte sjuksköterskorna negativa attityder gentemot patienter med ett 
substansberoende (Bohm, Lund, Nordlander & Vicente, 2019; Ford, 2011; Forsberg, 
Björn, Engström & Nilsson, 2018; Hamdan-Mansour, Mahmoud, Asqalan, Alhasanat & 
Alshibi, 2012; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Li, Comulada, Lin, Lan, Cao & Wu, 
2017; Lovi & Barr, 2009; Monks, Topping & Newell, 2012; Morley, Briggs & Chumbley 
2015; Neville & Roan, 2014; Natan, Beyil & Neta, 2009; Richards, Hawkins, Acevedo & 
Laurin, 2019). Vid interaktioner uppstod ångestfyllda känslor relaterat till sjuksköterskans 
upplevelse av patientens oförutsägbara beteende (Monks et al., 2012). Ford (2011) lyfte 
fram 11 begrepp i sin studie utifrån hur sjuksköterskorna beskrev deras syn på 
patientgruppen, dessa var; ”’Violence’, ’aggressiveness’, ’threatening’, ’abusive’, ’assault’, 
’agrumentative’, ’lash out’, ’agitated’, ’dangerous’, ’angry’ och ’irrational’” (Ford, 2011, 
s.244). Ytterligare beskrivande begrepp som förekom var “Difficult” och “Manipluative”, 
där sjuksköterskorna ansåg att på grund av patienternas negativa beteende skapades svåra 
situationer (Forsberg et al., 2018; Morley et al., 2015; Neville & Roan, 2014). En 
sjuksköterska, i studien av Morley et al. (2015), stärkte detta ytterligare genom att förklara 
hur patienterna med substansberoende upplevdes ha en svår karaktär och därmed svåra att 
tillgodose adekvat omvårdnad. 

Sjuksköterskorna uttryckte att patienterna med ett substansberoende uppfattades att ha ett 
högre omvårdnadsbehov och blev i samband med det mer krävande (Johansson & 
Wiklund-Gustin, 2016; Neville & Roan, 2014) och tog tid ifrån de andra patienterna (Ford, 
2011; Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskorna upplevde i samband med dessa 
interaktioner känslor av frustration (Ford, 2011; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016) och 
att patienterna bidrog till en känslomässig påfrestning (Johansson & Wiklund-Gustin, 
2016; Monks et al., 2012). I Neville och Roans (2014) studie belystes en sjuksköterska 
som berättade hur det blev en känslomässig och psykisk dränering av att omvårda denna 
patientgrupp. Den stereotypa synen som sjuksköterskor hade på patienter med 
substansberoende resulterade i lägre kvalitet av omvårdnaden jämfört med andra 
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patientgrupper (Natan et al., 2009). Ytterligare påvisade den stereotypa synen och de 
negativa attityderna att sjuksköterskorna valde att distansera sig från patienterna (Li et al., 
2017)

I Natans et al. (2009) studie framkom det att sjuksköterskorna upplevde en bra förmåga att 
upptäcka överdosering eller droganvändning. Trots det uppstod rädsla för att behandla 
patienter med substansberoende. Känslan av rädsla existerade bland sjuksköterskorna på 
grund av oro för att bli utsatt för fysiskt våld, hot och manipulationer från patienterna 
(Natan et al., 2009; Neville & Roan, 2014). De sjuksköterskor som upplevde rädsla 
relaterat till omvårdnad av denna patientgrupp gav upphov till osäkerhet angående sitt eget 
välbefinnande (Neville & Roan, 2014). Richards et al. (2019) belyste att sjuksköterskorna 
var den profession som främst hade blivit angripna av patienter som brukar amfetamin. I 
studien rapporterade 56 av 80 akutsjuksköterskor att de någon gång under deras aktiva 
yrkesverksamhet blivit utsatt för våld. En större majoritet av de deltagande 
akutsjuksköterskor ansåg att patienter som brukar amfetamin hade högre sannolikhet att 
vara våldsamma mot personal (Rhichards et al., 2019).  

En sjuksköterska i Lovi och Barrs (2009) studie belyste att det var vanligt att patienter på 
alkohol- och drogavdelningar utsattes för stigmatisering av sjuksköterskor. Patienternas 
sjukdomsbild betraktades av vissa sjuksköterskor som ett självvållade beteende, snarare än 
en sjukdom och därav inte borde erbjudas vård från hälso-och sjukvården för deras 
beroendeproblematik. Den sjuksköterskan menade på att det fanns sjuksköterskor som inte 
ville interagera med dessa patienter och som saknade förståelsen för etiologin bakom 
patienternas beroende. Detta resulterade i oförmåga att visa empati gentemot denna 
patientgrupps situation (Lovi & Barr, 2009). Sjuksköterskorna i Lovi och Barrs (2009) 
studie upplevde även att sjuksköterskor som inte arbetade inom beroendevård tenderade att 
ha mer fördomar gentemot patienter med substansberoende än sjuksköterskor som arbetade 
direkt med denna patientgrupp. Som exempel beskrev en sjuksköterska i studien att 
patienterna med substansberoende blev anklagade om något försvann eller om något gick 
sönder. Ett annat exempel som beskrevs av sjuksköterskorna i Lovi och Barrs (2009) studie 
var att de upplevde att allmänsjuksköterskor i större utsträckning tenderade att refererar till 
denna patientgrupp genom att använda stigmatiserade benämningar som pundare, de där 
alkoholisterna eller de där patienterna. 

Morgan (2014) belyste drog-sökande som en benämning som användes för att markera vad 
som ansågs vara ett negativt beteende, samt att sjuksköterskor tenderade att ändra sitt 
förhållningssätt gentemot sina patienter utifrån detta beteende. Hamdan-Mansour et al. 
(2012) belyste att sjuksköterskor enkelt kunde identifiera drog-sökande beteenden. 
Däremot när de väl identifierade detta beteende, fanns det tydliga brister i hur 
sjuksköterskorna skulle hantera det. Som exempel valde sjuksköterskorna att avsäga sig 
ansvaret till en läkare eller chef, inte ingripa eller vidta adekvata interventioner. 
Ambulanssjuksköterskorna i Bohms et al. (2019) studie menade på att även de kunde 
identifiera patienter som var drog-sökande. Exempelvis genom att patienterna bad om ett 
specifikt läkemedel eller dosering. De patienter som inte bad om något specifikt läkemedel 
var inte ute efter substanser. En deltagare berättade i studien att patienter som är drog-
sökande simulerade eller överdrev sitt fysiska tillstånd för att få tag på droger. Bohm et al. 
(2019) belyste även hur ambulanssjuksköterskorna kände sig manipulerade över deras 
villighet att hjälpa. Detta styrktes av andra sjuksköterskor som menade att patienterna 
försökte utöva manipulationer för att få tag på önskad medicinering (Bohm et al., 2019; 
Ford, 2011). I Hamdan-Mansours et al.(2012) studie, på en akutavdelning i Jordanien, var 
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det 73,1 procent av de sjuksköterskor som deltog i studien som upplevde patienterna som 
manipulerande och 73,4 procent som uppfattade att patienterna dramatiserade deras 
upplevelse av smärta. Sjuksköterskorna i Morgans (2014) studie uttryckte ett flertal 
svårigheter i samband med att hantera drog-sökande beteenden; Att de gav efter patientens 
önskan om mer medicinering endast för att tillfredsställa patienten, att de missbedömde 
patientens toleransnivå och övermedicinerade samt att de visade en oro att inte kunna ge 
god vård till sina patienter.

Bristande kunskap 
I två studier påpekade de deltagande sjuksköterskorna att bristande kunskap och utbildning 
inom beroendevård var en bidragande faktor till stigmatisering (Lovi & Barr, 2009; Neville 
& Roan, 2014). Sjuksköterskorna, i Forsbergs et al. (2018) och Bohms et al. (2019) studier, 
visade en vilja att erbjuda god vård till patientgruppen. Men att kunskapsbristen betonades 
som ett hinder för att tillgodose det. Det menade sjuksköterskorna ledde till att patienterna 
inte fick den vård de behövde samt att sjuksköterskorna upplevde svårigheter med att 
bemöta, behandla och hantera denna patientgrupp (Forsberg et al., 2018; Bohm et al., 
2019). Ambulanssjuksköterskorna i Bohms et al. (2019) studie upplevde att de fanns en 
bristande kunskap bland ambulanssjuksköterskor om specifika substansers fysiologiska 
egenskaper och interaktionen mellan olika substanser. Detta medförde att 
smärtbehandlingen påverkade patienter med substansberoende negativt. Deltagarna 
upplevde även svårigheter att smärtlindra denna patientgrupp vid avsaknad av fysiska 
symtom och på grund av olika mål med behandlingen. Ambulanssjuksköterskorna 
upplevde även att det inte var mötet med denna patientgrupp som var svårt utan vilken 
behandling som skulle ges. Exempelvis i situationer där patienten redan var påverkad av 
någon substans. Detta medförde att ambulanssjuksköterskorna upplevde känslor av ångest 
inför smärtbehandling.  
 
Sjuksköterskorna i Monks et al. (2012) studie menade på att bristande kunskap påverkade 
ett flertal av sjuksköterskornas generella ansvarområden. Bland annat att undervisa och 
informera patienten om sin sjukdomsbild. Exempelvis genom att använda hälsofrämjande 
samtal för att motivera patienten att ändra hens levnadsvanor. Sjuksköterskorna menade att 
bristen på kunskap resulterade i att de inte kunde erbjuda adekvata interventioner och 
därmed avstod ifrån detta (Monks et al., 2012). Andra områden som påverkade 
sjuksköterskans omvårdnad var kunskapsbristen i hur olika droger manifesterade sig och 
deras fysiologiska egenskaper (Monks et al., 2012; Bohm et al., 2019). 

Bristande tillit  
I Monks et al. (2012) studie belyste sjuksköterskorna att interaktionen med denna specifika 
patientgrupp upplevdes som emotionellt dränerande och där bristande tillit beskrevs som 
en ömsesidig utgångspunkt. Bristande förtroende gjorde att sjuksköterskorna i studien 
utvecklade ett distanserat förhållningssätt och begränsade interaktionerna med patienterna 
som brukade droger, jämfört med andra patienter. Enligt sjuksköterskorna utvecklades 
negativa beteenden som en konsekvens av den ömsesidiga bristande tilliten. Detta orsakade 
att sjuksköterskorna kunde bli utsatta för verbalt och fysiskt våld (Monks et al., 2012). 
Ford (2011) tog fram sex ord som sjuksköterskorna använde för att beskriva uppkomsten 
av bristande tillit; Dishonest, they lie, deceit, cunning, lack of integrity och sneaky (Ford, 
2011, s.245). Sjuksköterskorna i Fords (2011) studie menade på att vid bristande tillit 
kunde känslor av frustration förekomma när patienterna valde att ljuga och inte 
eftersträvade att vara sanningsenliga. I Johansson och Wiklund-Gustins (2016) studie 
berättade sjuksköterskorna att de upplevde känslor av misstänksamhet när patienterna 
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uppträde samarbetsvillighet. I Neville och Roans (2014) studie uttryckte en sjuksköterska 
svårigheter att tro på vad patienterna med substansberoende berättade samt om de sa hela 
sanningen. I Forsbergs et al. (2018) studie berättade sjuksköterskorna att de upplevde 
svårigheter att kunna relatera till de känslor och beteende som denna patientgrupp gav 
uttryck till. Effekten blev, enligt sjuksköterskorna, en känsla av bristande tillit samt 
misstänksamhet uppstod gentemot patientgruppen.  
 
Positiva attityder gentemot patienter med substansberoende

I Lovi och Barrs (2009) studie uttryckte sjuksköterskorna som jobbade inom 
beroendevården att det var viktigt att stötta patienterna på olika sätt. Exempelvis genom att 
de bidrog med en trygg miljö på avdelningen. Detta gjordes främst genom att främja 
patienternas integritet och säkerhet (Lovi & Barr, 2009). Ett annat sätt, för 
sjuksköterskorna, att stötta patienterna var att inte bestraffa patienterna vid eventuella 
återfall under vårdtiden, utan att arbeta utifrån ett holistiskt- och personcentrerat perspektiv 
(Morley et al., 2015; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014). I Johansson och 
Wiklund-Gustins (2016) studie lyfte de deltagande sjuksköterskorna fram vikten av att 
försöka förstå patienternas utsatta situation. Sjuksköterskorna uttryckte ytterligare hur 
denna utsatthet kunde kopplas till hur patienterna upplevde skuld och brist på 
självförtroende. I samband med detta försökte sjuksköterskorna i studien främja 
patienternas autonomi, självbestämmande och eget ansvar. Detta medförde att 
sjuksköterskan fick en mer stödjande roll i patientens vård. Johansson och Wiklund-Gustin 
(2016) belyste även att de sjuksköterskor, inom beroendevården, som visade förståelse för 
orsaken bakom patienters substansberoende kunde enklare identifiera patienters lidande. 

I Neville och Roans (2014) studie uttryckte en deltagande sjuksköterska att det inte är en 
del av deras roll att ifrågasätta patienternas kontaktorsak. En annan sjuksköterska menade 
att patienter med substansberoende behöver lika mycket vård som somatiskt sjuka patienter 
(Neville & Roan, 2014). I Bohm et al. (2019) belystes det, ur ambulanssjuksköterskornas 
perspektiv, att trots uppkomsten av misstro gentemot patientgruppens smärtupplevelser var 
det viktigt att bygga upp tillit och erbjuda säkerhet. Ambulanssjuksköterskan i studien 
menade att oberoende av bristande tillit var det viktigt att eftersträva en likvärdig vård 
grundat i symtomen, oavsett om patienten är substansberoende eller inte. Sjuksköterskorna 
i Johansson och Wiklund-Gustins (2016) studie, berättade att trots att de försökte undvika 
att bli manipulerade av patienterna, var tillit en viktig aspekt. Detta var för att kunna främja 
patienter med substansberoende utveckling inom hälso- och sjukvården.    

En mer positiv attityd gentemot patientgruppen fanns bland sjuksköterskor inom psykiatrin 
som hade en mer ledanderoll eller var utbildade i området jämfört med 
allmänsjuksköterskor på avdelningar. (Chang & Yang, 2013; Hsíao, Lu & Tsai, 2015). I 
Hsíaos et al. (2015) studie kunde det urskiljas att de sjuksköterskor som arbetade på 
psykiatrisk rehabiliterings centrum eller på öppenvårdskliniker hade en mer positiv attityd 
jämfört med de som arbetade på akut-psykiatriska enheter eller som 
psykiatrisjuksköterskor. I Monks et al. (2012) studie uttryckte de deltagande sjuksköterskor 
som hade personliga erfarenheter av närstående med substansberoende en mer positiv 
attityd gentemot patienter med substansberoende. Sjuksköterskorna upplevde att de enklare 
kunde applicera sina personliga erfarenheter i bemötandet och omvårdnaden av denna 
patientgrupp, oberoende av deras kliniska erfarenhet. Dessa sjuksköterskor tenderade att se 
patienterna med substansberoende som personer snarare än drogmissbrukare och uttryckte 
därmed en större vilja att interagera med patienterna. Sjuksköterskorna menade att de hade 
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ett större genuint intresse för patienter med substansberoende. Detta medförde ett större 
engagemang, från sjuksköterskorna, i omvårdnaden och kontakten med patienterna och 
med deras anhöriga. Monks et al. (2012) belyste utifrån sjuksköterskorna att de kunde 
samarbeta bättre i det interprofessionella teamet och med patienten, skapa en allians med 
patienten samt hade ett bättre bemötande.

DISKUSSION 

Resultatdiskussion

Som legitimerad sjuksköterska medföljer det skyldigheter, riktlinjer samt etiska 
övervägande som bör efterföljas. När sjuksköterskan aktivt väljer att distansera sig från 
patienter med substansberoende på grund av sin personliga syn kan det moraliska och 
etiska förhållningssättet ifrågasättas. Att ha en förbestämd bild av vem patienten är utifrån 
subjektiva erfarenheter kan resultera till att vården har ett dömande förhållningssätt och att 
patientens perspektiv inta tas på allvar, vilket Wiklund Gustin (2019) belyste. Som effekt 
av sjuksköterskornas sätt att förhålla eller distansera sig från patienten försvårades 
skapandet av en allians. När mötet inte längre grundades på den humanistisk människosyn 
eller i ett gott bemötande försvann alliansen som är en förutsättning till god vård. 
Wälivaara, Sävenstedt och Axelsson (2013) menar på att det goda mötet bör präglas av 
säkerhet och närvarandehet. Vilket framkom som bristande i de möten som skedde där 
sjuksköterskan hade en mer negativ attityd. I ett gott bemötande (Socialstyrelsen, 2017) 
och inom personcentrerad omvårdnad (Abdelhadi & Drach-Zahavy, 2011) lyfts det fram 
att sjuksköterskan bör ha förmåga att se utöver diagnosen och se på individen som helhet 
(Abdelhadi & Drach-Zahavy, 2011) och som en kapabel individ (Socialstyrelsen, 2017). 
Detta styrks även i Watsons omvårdnadsteori (Watson, 1993) där vikten läggs på att se 
människan som en helhet och att kunna bemöta människan på hens nivå och i hens 
subjektiva upplevelser och känslor kan sjuksköterskan hjälpa patientens att främja sin egen 
hälsa. I resultatet redovisades att detta inte var något som alla sjuksköterskor efterföljde, då 
de uttryckte att substansberoende var ett självförvållade beteende och inte en sjukdom och 
därför förtjänade denna patientgrupp inte att få ta del av sjukvårdens resurser på samma 
sätt som andra patienter. Det redovisades även att några sjuksköterskor upplevde att denna 
patientgrupp fick en lägre kvalitet av vård samt att vissa sjuksköterskor enbart såg 
patientens substansberoende och inte gav en större chans att se individen bakom tillståndet. 
Jämlik vård för alla patienter blev därför inte något som eftersträvades att tillgodoses av 
alla sjuksköterskor. I Watsons omvårdnadsteori (Watson, 1993) läggs vikten på att se 
människan som en helhet och att kunna bemöta människan på hens nivå och i hens 
subjektiva upplevelser och känslor kan sjuksköterskan hjälpa patientens att främja sin egen 
hälsa. 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL](SFS, 2017:30) kan uppfattas att bli obefintlig för ett 
antal sjuksköterskor som redovisades i resultatet när det kom till omvårdnad gällande 
denna patientgrupp. Att eftersträva god hälsa och vård på lika villkor var något som kunde 
upplevas som betydelselös vid interaktionerna med patienter som brukade substanser. 
Utifrån sjuksköterskornas subjektiva upplevelser, värderingar och erfarenheter blev det 
som konsekvens att de valda att distansera sig från patienten. När sjuksköterskor väljer att 
distansera sig kan den direkta konsekvens bli att patienterna med substansberoende inte får 
adekvat behandling och omvårdnad som kan behövas för att ta sig ut från ett beroende. 
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Ytterligare en konsekvens som kan uppkomma är att patienternas rättigheter tas ifrån dem, 
utifrån hur sjuksköterskor väljer att förhålla sig till patienter. Lag om vård av missbrukare i 
vissa fall [LVM](1988:879), HSL (SFS, 2017:30) samt Svenska sjuksköterskeföreningen 
(2016) lägger vikt på att bevara och främja patientens självbestämmande. Som följd av att 
patienterna uttrycks som svåra och krävande kan deras behov förbises och 
självbestämmandet blir bortglömt. HSL samt LVM kunde dock urskiljas i resultatet under 
rubriken “Positiva attityder gentemot patienter med substansberoende. Några 
sjuksköterskor belyste hur patienter med substansberoende bör ha samma rätt till vård och 
att de ska grundas på lika villkor som andra patientgrupper erhåller. Det framkom även att 
omvårdnaden ska utgå från ett holistiskt perspektiv och hur patientens integritet borde 
främjas.

I resultatet visades att stigmatisering av patientgruppen förekom. En faktor till detta var att 
vissa sjuksköterskor hade föreställningar att patienterna med substansberoende var farliga, 
fysiskt våldsamma och opålitliga. Detta ledde till att en del sjuksköterskor upplevde 
känslor av rädsla vilket kunde påverka mötet mellan sjuksköterskan och patienten.  Det 
visade även att sjuksköterskor var den yrkesgrupp som utsattes mest för hot och våld i 
vårdsituationer. Detta styrktes även av Statiska centralbyrån (2018), där hot och våld inte 
var ovanligt förkommande med denna patientgrupp. Långvarigt bruk av substanser 
minskar hämmningsnivåerna och dessa personer kan därför reagera starkare och 
aggressivare än personer som inte långvarigt brukat substanser (Pich, Hazelton, Sundin & 
Kable, 2010). Detta kan försvåra sjuksköterskans förmåga att behandla och vårda denna 
patientgrupp. Vilket leder till en frustration hos sjuksköterskan, men även rädslan att bli 
utsatt för psykiskt och fysiskt våld försvårar för sjuksköterskan att vilja interagera med 
denna patientgrupp. Tidigare erfarenheter av våld och hot kan därför forma 
sjuksköterskans syn och förhållningssätt. Södergren, Benjaminson och Mattsson (2016) 
belyste i sin studie att de sjuksköterskor som fick mer adekvat kunskap och var mer 
självsäkra kunde bättre hantera hotfulla situationer, hade mer tålamod och kunde bemöta 
svåra situationer utan rädsla. Genom mer adekvat utbildning och med tydliga riktlinjer för 
hot och våld kan sjuksköterska få möjlighet att förbättra sitt arbete genom att lära sig hur 
hen ska reagera och hantera en hotfull patient eller situation. Mundy (2012) belyste att 
konsekvenserna av bristande utbildning och riktlinjer kunde leda till att sjuksköterskans 
syn på denna patientgrupp försämrades samt att en generalisering och stigmatisering 
formades gentemot patienterna.

En annan bidragande faktor till stigmatiseringen kan vara klassifikation och 
diagnostisering av denna patientgrupp. I likhet med diagnostiseringen av somatiskt 
sjukdomar, diagnostiseras substansberoende utifrån kriterier relaterat till sjukdomsbildens 
karaktär. Genom diagnostisering av en sjukdom medföljer även åtgärder och interventioner 
för patientens vård. Dock kan beteckning av ett sjukdomstillstånd samtidigt leda till 
kategorisering och negativa associationer gentemot den patientgruppen. Eftersom att 
människor har olika inställningar gällande olika fenomen, och då substansberoende är ett 
stigmatiserat tillstånd i samhället kan det även påverka sjuksköterskans syn på patienten 
(Mundy, 2012). Genom diagnostisering stämplas därför patienten (Egidius, 2008). Inom 
personcentrerad omvårdnad betonas vikten av att inte benämna patienter utifrån diagnos 
som till exempel diabetiker, astmatiker etc. Ett personcentrerat perspektiv innebär att se 
patienten som en helhet och inte som en sjukdom (Abdelhadi & Drach-Zahavy, 2011). I 
enlighet med Goffman (2014) betraktas personer med substansberoende som “onormala” 
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och avvikande från normen, vilket leder till distansering och stereotypa föreställningar om 
denna patientgrupp. Sjuksköterskors normer och värdering influeras av samhället, som har 
en generell negativ syn på substansberoende. Därav är det inte ovanligt att sjuksköterskor, 
medvetet eller omedvetet, stigmatiserar personer med substansberoende. Detta görs genom 
exempelvis negativa beteckningar såsom pundare, alkoholist och drog-sökande (Mundy, 
2012,). Benämningar ökar klyftan mellan sjuksköterskan och patienten och skapar en syn 
som “vi” och “dem”. Patienter får en ökad känsla av diskriminering, social distans och 
utanförskap av sjuksköterskorna (Mundy, 2012). Utanförskapen och distansen mellan 
sjuksköterskan och patienten kan få negativa konsekvenser som exempelvis genom ett 
minskat vårdutbud, lägre självkänsla hos patienten och egen förmågan hos patienten 
(Lundberg, 2010). Andra konsekvenser av stigmatisering var att patienterna lämnade 
vårdavdelningar innan avslutad behandling, inte erhöll adekvat behandling, inte ansåg sig 
vara värda vård och upplevde en rädsla av att bli dömda och illabehandlade av 
sjuksköterskor (Pauly et al., 2015). Detta är en del av stigmatiseringsprocessen (Lundberg, 
2010). När denna patientgrupp stigmatiseras leder de negativa konsekvenser till en 
försämring av patientens tillstånd vilket i sin tur ökar stigmatiseringen ännu mer. Det kallas 
“stigmas onda cirkel” (Lundberg, 2010, s. 19) och orsakar vårdlidande för patienten. 

Vårdlidande är även en direkt följd av en bristande allians och tillit relaterat till 
sjuksköterskornas attityder. I resultatet redovisades att den bristande tillit var en faktor som 
samspelade med de upplevda negativa attityderna gentemot patienterna och varför 
sjuksköterskan valde att distansera sig. Detta var något som patienterna var 
uppmärksamma kring. Patienter upplevde sig misstrodda kring sina abstinensbesvär 
(McNeil et al., 2016) samt känsla av att befinna sig på fängelse när det var inlagda på 
sjukhus (Pauly et al., 2015). En ömsesidig tillit belystes som en viktig utgångspunkt vid 
utvecklingen av en allians (Ozaras & Abaan, 2018). Dock existerade inte detta inom dessa 
vårdrelationer, mellan sjuksköterska och patient, utan det förekom en ömsesidig bristande 
tillit. Däremot visade resultatet även att de sjuksköterskor som hade personlig erfarenhet 
hade en större vilja att interagera med denna patientgrupp. Denna vilja och intresse från 
sjuksköterskan resulterade i att det skapades en allians mellan sjuksköterskan och 
patienten, och där med tillit. Watson (1993) beskrev att sjuksköterskans tidigare 
upplevelser och känslor av att sätta sig in i andras situationer medför en kunskap och 
känslighet om patientens situation vilket leder till en ökad allians mellan sjuksköterskan 
och patienten (Watson, 1993).

En gemensam faktor för en generellt mer positiva attityden var sjuksköterskor som arbetar 
inom psykiatrin eller inom beroendevård, var specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk 
vård eller erhöll någon form av utbildning inom området. Sjuksköterskorna med mer 
yrkesverksam erfarenhet av att behandla och bemöta denna patientgrupp hade generellt 
positivare attityder. Även personliga erfarenheter av personer med substansberoende ledde 
till en mer positiv attityd. Detta visar att ju mer interaktion, erfarenhet, kunskap och 
utbildning inom beroendevård och patienter med substansberoende desto mer positiva 
attityder erhåller den professionella sjuksköterskan (Kelleher, 2007). Genom att applicera 
de positiva attityderna kan ett professionellt möte ske i enlighet med vad Holopainen, 
Nyström och Kasén (2017) lyfte fram. Att mötet utspelar sig på lika villkor och patienten 
möts på samma nivå som sjuksköterskan.   

En del av resultatet som inte var förväntat var betydelsen av bristande kunskap och adekvat 
utbildning för omvårdnaden av patienter med ett substansberoende. Bristande kunskap 
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påvisades vara ett tydligt problemområde för många av sjuksköterskorna. Dock fanns det 
ett intresse att fördjupa sin kunskap inom omvårdnad och behandling för substansberoende. 
Bristande utbildning ansågs vara en del av orsaken till negativa attityder. Watson (1993) 
lyfter interventioner kring kunskapen om mänskliga beteenden, aktuella eller tänkbara 
hälsoproblem, förståelse för individuella behov, styrkor, begränsningar, hur man är 
empatiskt med flera som en viktigt del omvårdnadsprocessen. Det är kunskapen om 
interventioner och hur sjuksköterskan applicerar dessa som i sin tur hjälper patienten att 
utvecklas i sitt hälsotillstånd (Watson, 1993). Ett omvårdnadsområde där bristande 
kunskap negativt påverkade sjuksköterskornas vård var adekvat smärtlindring. Två studier 
(Bohm et al., 2019; Neville & Roan, 2014) visade att sjuksköterskornas upplevde känslor 
av osäkerhet och rädsla inför smärtlindring av patienter med substansberoende. Södergren, 
Benjaminson och Mattsson (2016) belyste att med ökad kunskap och utbildning inom ett 
område ökade även självförtroendet inför mötet och behandlingen. Sjuksköterskorna i 
studien var under specialistutbildning inom psykiatrisk vård. Det ökande självförtroendet i 
samband med ökad kunskap minskade lidandet för patienterna. Detta berodde på att 
sjuksköterskorna kunde erbjuda mer adekvata interventioner. Eftersom 
allmänsjuksköterskan bemöter patienter med substansberoende inom alla vårdinstanser 
behövs mer utbildning inom beroendevård för alla verksamma sjuksköterskor och inte bara 
specialistsjuksköterskor inom psykiatrin. Detta för att kunna säkerställa en god och 
säkervård för denna patientgrupp i enlighet med HSL (SFS, 2017:30).

Anåker och Elf (2014) belyste i deras studie att begreppet hållbarhet var något som kunde 
förknippas med att bygga upp ett partnerskap som fortsätter under en tid. När 
sjuksköterskor istället aktivt väljer att distansera sig från patienterna kan partnerskapet bli 
hotat eller icke existerande. Det är inte bara partnerskapet som kan hamna i en hotad 
situation utan även hållbarheten inom omvårdnaden. Anåker och Elf (2014) belyste även 
hur sjuksköterskan bedrev en viktig roll för att skapandet av en helande hälso- och 
sjukvårdsmiljö. Att vissa sjuksköterskor, från denna litteraturöversikt, eftersträvade att 
skapa en helande vårdmiljö var något som kan ifrågasättas. Normer och egna värderingar 
avspeglar sig i mötet mellan sjuksköterska och patient. Där sjuksköterskan kan skaffa sig 
en bild kring vem patienten är innan ens första möte. Stigmatiserade ord såsom pundare 
kan göra att den helande vårdmiljön inte blir effektiv eller främjar hälsa hos patienten. De 
sjuksköterskor som däremot hade en mer positiv attityd, hade adekvat kunskap och 
erfarenhet kunde skapa ett partnerskap tillsammans med patienten. Södergren, 
Benjaminson och Mattsson (2016) förklarar att genom att vara mer självsäker på sin 
yrkesroll och sin kompetens vågar sjuksköterskan lita på sig själv för att kunna bidra till en 
tryggare vårdmiljö. 

Metoddiskussion 

Under hela forskningsprocessen har studien blivit granskad av andra studenter som skriver 
egna examensarbeten inom omvårdnadsvetenskap. Författarna av denna studie har även 
erhållit kontinuerlig handledning av en legitimerad sjuksköterska och adjunkt på 
Sophiahemmets Högskola med tidigare erfarenhet av handledning av examensarbete. 
Studien har även skickats in under fyra tillfällen till en oberoende examinator för 
bedömning och granskning. Genom att låta andra observatörer granska studien förstärks 
trovärdigheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). Studiens syfte valde att fokusera på 
“mötet” mellan patienten och sjuksköterskan utifrån sjuksköterskans perspektiv. Detta 
gjordes för att det är i mötet som sjuksköterskan kan ge uttryck för sina attityder och där 
sjuksköterskans förhållningssätt kan mätas i handlingar och ord. Genom att enbart utgått 
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från sjuksköterskan perspektiv i denna studie kan en viktig eller betydelsefull aspekt 
försvunnit. Ett möte inom hälso- och sjukvården sker mellan sjuksköterskan och 
vårdsökande och när patients perspektiv valdes att exkluderas belystes bara den ena sidan i 
ett möte. Däremot lyftes patientperspektivet fram bakgrunden och kunde därför även i ett 
senare stadie diskuteras under resultatdiskussionen. Attityder blev även ett fokusområde 
efter en generell sökningsöversikt utfördes. Där det framkom att attityder påverkade 
upplevelsen av mötet mellan sjuksköterskan och patienten med substansberoende. 

Litteraturöversikt ansågs vara den design som var mest lämplig för att besvara studiens 
syfte och problemformulering. Den valda designen möjliggjorde att en mer strukturerad 
kartläggning av problemområdet kunde framställas samt undersöka var och om det 
existerade några kunskapsluckor. Med litteraturöversikt som design kunde författarna för 
denna studie lyfta fram en beskrivande sammanställning av forskningsområdet (Friberg, 
2017). Valet av design skapade även en möjlighet att inkludera både kvantitativa eller 
kvalitativa artiklar, i enlighet med Friberg (2017). Det som beaktades vid val av design var 
att den inte är lika omfattande som systematisk litteraturöversikt (Friberg, 2017). Forsberg 
och Wengström (2015) menar på att de studier som inte har en systematisk ansats kan vara 
otillförlitlig. Denna studie har dock inkluderat strategier med förankring i relevant 
metodlitteratur. Genom att tillämpa ett strukturerat arbetssätt kunde en beskrivande 
översikt utformas kring det valda forskningsområdet. 

Under urvalsprocessen valdes avgränsningar, inklusion- och exklusionskriterier ut. Detta 
var för att ta fram artiklar med hög relevans för att kunna besvara syftet samt minska 
antalet sökträffar. Ursprungligen valdes det att avgränsa artiklarnas publiceringsår 15 år 
bakåt. Dock ändrades detta då sökträffarna under datainsamlingen blev för stor. Ytterligare 
ansågs de artiklar som hade publicerats tio år bakåt vara mer aktuella till dagens samhälle, 
vilket resulterade i att pålitligheten i resultatet ökade. Denna litteraturöversikt använde 
både artiklar med kvalitativa och kvantitativa metodansats. Forsberg och Wengström 
(2015) belyste att genom att använda de två olika ansatser kan forskningsområdet belysas 
ur olika synvinklar. En djupare inblick kunde då göras kring den insamlade data och en 
tydligare bild kring problemområdet redovisades. Genom att använda de olika 
synvinklarna som erhölls av de olika metodansatser, kunde det som presenterades i 
resultatet stärkas ytterligare. De vetenskapliga artiklarna med en kvalitativ ansats kunde på 
ett mer djupgående sätt förklara sjuksköterskans subjektiva erfarenheter med hens egna 
ord. Den kvantitativa ansatsen kompletterade resultatet och en överblick kring 
sjuksköterskornas attityder kunde redovisas. Studien valde att inkludera artiklar där andra 
professioner ingick. Det kan upplevas som en svaghet då det kan vara svårt att urskilja 
mellan vilka professioner som säger vad. De artiklar som inkluderas hade dock tydlig 
struktur och författarna i denna studie kunde urskilja vad sjuksköterskan uttryckte samt vad 
resterande professionerna uttryckte. Genom inkluderandet av dessa artiklar kunde resultatet 
strykas av relevant data. I studien inkluderades även specialistsjuksköterskors perspektiv 
för att kunna urskilja likheter och skillnader mellan allmänsjuksköterskan och 
sjuksköterskor med vidareutbildning. 

Insamlingen av data gjordes med hjälp av databaserna CINAHL, PubMed och PsycINFO. 
Databaserna innehåller vetenskapliga artiklar med inriktning på medicin, 
omvårdnadsvetenskap och psykologisk forskning (Forsberg & Wengström, 2015) vilket är 
i enlighet med denna studies forskningsområde. Vid användningen av dessa tre olika 
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databaser kunde trovärdigheten i arbetet stärkas då det ökade möjligheten att hitta relevanta 
artiklar (Henricson, 2017). Sökningarna gjordes med hjälp av en bibliotekarie för att 
bekräfta sökningens sensitivitet och specificitet. Genom rådgivning kunde sökningen 
optimeras på bästa sätt för att hitta så många relevanta artiklar som möjligt och exkludera 
de irrelevanta artiklarna (Rosén, 2017). För att stärka studiens reliabilitet redovisades 
genomförandet av sökningarna i bifogad tabell (Mårtensson & Fridlund, 2017). Artiklarna 
från CINAHL och PsycINFO har en sökfunktion “peer rewied”. Med det menas att 
artiklarna har blivit vetenskapligt granskade, vilket innebär att utomstående experter inom 
området granskat studien. Genom att använda artiklar som är vetenskapligt granskade 
säkerställs trovärdigheten i valda artiklar. Däremot finns inte denna sökningsfunktion på 
PubMed. Alla artiklar har dock blivit manuellt granskade med hjälp av en granskningsmall. 

De inkluderade artiklarna i studien kvalitetsgranskades med hjälp av 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). Mårtensson och 
Fridlund (2017) menar att det är väsentligt att kvalitetsgranska framtagna artiklar för att 
stärka en studies kvalite. De granskade artiklarna infogades i en tabell där det tydligt 
framgick vilken klassifikation och kvalitet respektive artikel hade. Artiklarna som 
inkluderades i studien bestod av sju artiklar med kvalitetsnivå på ”medel” samt nio artiklar 
med kvalitetsnivå ”hög”. Artiklar med kvalitetsnivå på låg ansågs inte kunna användas. 
Dock inkluderas artiklarna med kvalitetsnivå ”medel” för att det inte ansågs finnas 
tillräckligt med relevanta artiklar med kvalitetsnivå ”hög” för att besvara studiens syfte. 
Granskningen av kvaliteten på artiklarna upplevdes som svår, eftersom att det inte fanns 
någon tidigare erfarenhet av att använda en granskningsmall. 

Artiklarna som inkluderades i studien lästes av båda författarna separat och valdes sedan ut 
tillsammans. Detta för att bekräfta att artiklarna som inkluderas var relevanta för studiens 
syfte, vilket stärkte bekräftelsebarheten i studien. Att de inkluderande artiklarna blev 
granskade av både författarna och där granskningen jämfördes stärkte arbetes reliabilitet 
(Henricson, 2017). I enlighet med Friberg (2017) analyserades data utifrån tre steg. Genom 
att det användes en strategisk metod för att analysera data kunde tydliga kategorier och 
mönster identifieras för att enklare kunna framställa likheter och skillnader i artiklarna. 
Fyra teman urskildes ur artiklarna och markerades genom att använda en färgkodning. 
Användandet av en färgkodning förenklade analysprocessen och skapade en tydlig struktur 
för att kunna ta fram data till resultatet. En utav kategorierna “stigma/bristande kunskap” 
markerades med samma färg. Det gjordes för att det ansågs finnas en tydlig koppling 
mellan att stigmatisera och bristande kunskap. Genom att tidigt i forskningsprocessen ha 
en gemensam markering kunde det påverka hur resultatet redovisades. Det kunde påverka 
resultatet genom att dra den parallellen utan att det styrks av resultatet. Dock så har detta 
tagits i beaktan under hela forskningsprocessen och “Bristande kunskap” redovisades 
separat i resultatet. 

Samtliga artiklar som hittades och inkluderades i studien eftersträvades vara etiskt 
godkända. I de artiklar där det inte framgick en tydlig rubrik angående etiska övervägande 
gjordes en noga övervägande analys av författarna i denna studie. Genom att ha kritiskt 
granskat artiklarnas metodval och tillvägagångssätt kunde etiska antagande urskiljas och 
därmed ansågs som en godkänd artikel att inkluderas i studien. I resultatet undveks det att 
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översätta olika beskrivande begrepp över ett fenomen från andra språk. Då det sällan 
enbart finns en beskrivande översättning inom det svenska språket som skulle motsvara det 
engelska (Kjellström, 2017). Genom att inte översätta de engelska begreppen kan 
feltolkning undvikas och att begreppet får en annan innebörd. Valet av att ha bevarat det 
engelska ordet gjorde att översättningen inte kunde formas för att styrka studiens syfte och 
därmed undveks att förvanskning skedde. Dock fanns det några begrepp som hade en 
direkt översättning som exempelvis “dishonest” som betyder oärlig. Men för att få 
kontinuitet i texten valde författarna till denna studie att behålla den engelska 
översättningen på samtliga ord i resultatet.   

Slutsats  

Det förekom olika attityder från sjuksköterskor i mötet med patienter med 
substansberoende. De negativa attityderna formades av sociala stigman, samhällets normer, 
bristande kunskap samt tidigare negativa erfarenheter med patientgruppen. Därav påvisade 
det sig att utbildning, klinisk arbetserfarenhet och personliga erfarenheter hade en 
betydande roll för ett mer positivt förhållningssätt gentemot patientgruppen.

Fortsatta studier 
Forskning inom hur samhällets normer och värderingar påverkar attityder och fördomar är 
väl forskat inom omvårdnadsvetenskap, sociologi och psykologi. Däremot finns ett större 
behov av forskning på hur personliga erfarenheter av mötet mellan sjuksköterskan och 
patienten med substansberoende påverkar sjuksköterskans attityder. Specifikt vilka 
situationer sjuksköterskan har befunnit sig i och hur de upplevde känslorna utav denna 
situation påverkat sjuksköterskans attityd. Det vill säga huruvida samhällets normer har 
mer påverkan än personliga erfarenheter och vice versa. En annan forskningsfråga som 
väcktes under arbetets gång var vilka metoder och strategier i mötet med denna 
patientgrupp som är mest effektiv för att skapa en bättre allians. Genom en sådan 
evidensbaserad forskning kan gemensamma riktlinjer för den allmänsjuksköterskans 
förhållningssätt och bemötande mot denna patientgrupp tas fram. Att arbeta evidensbaserat 
stärker sjuksköterskans roll i patientarbetet. Under forskningsprocessen framställdes även 
en tydlig bild av bristande kunskap hos allmänsjuksköterskan inom omvårdnad och 
behandling. Vilket är i oenighet med sjuksköterskans professionella ansvar och 
skyldigheter. Behovet av att öka kunskapen och utbildning inom beroendevård ansågs 
betydelsefullt för sjuksköterskans patientarbete. Därav är det önskvärt med forskning hur 
ökad kunskap och utbildning påverkar allmänsjuksköterskans attityder. En sådan forskning 
kan påvisa vilka positiva eller negativa effekter utbildning har och huruvida en satsning på 
utökad utbildning skulle generar en ökad vårdkvalitet. 

Klinisk tillämpbarhet  
Effekten av ett bristande bemötande eller en dålig attityd resulterade i en bristande 
vårdkontakt där tilliten mellan sjuksköterskan och patienten försvagas och där 
vårdkvaliteten blir försämrad. Genom denna studies resultat kan sjuksköterskan bli 
medveten om problemområdet och därmed öka förståelsen kring vilka effekter hens 
förhållningssätt kan ha på vårdrelationen. Genom att medvetandegöra problemområdet kan 
även interventioner gällande ökad kunskap och utbildning implementeras. Som i 
grundutbildningen där sjuksköterskan behöver tillhandahålla rätt resurser och redskap för 
sin yrkesroll.  På arbetsplatser där mötet med denna patientgrupp är frekvent och 
kontinuerlig utbildning behövs för att kunna säkerställa en god och säker vård. Det behövs 
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även tydliga riktlinjer på arbetsplatser där hot och våld vanligt förekommer. Riktlinjerna 
bör inkludera vad som ska göra, hur det ska göras, vad som är accepterat på den 
arbetsplatsen, hur sjuksköterskan kan förebygga hotfulla situationer etc. 
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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. 

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.



II

Avvsikten kan också vara att 
utveckla begrepp och 
begreppsmässiga strukturer 
(teorier och modeller).

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

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

Bohm, K., 
Lund, R., 
Nordlander, 
J., & Vicente, 
V. 
2019
Sverige 

Ambulance 
nurse’s 
experience 
to relieve 
pain in 
patients 
with 
addiction 
problems in 
Sweden. 

Syftet med denna 
studie var att 
beskriva 
akutsjuksköterskors/
ambulanssjuksköters
kors upplevelser av 
att lindra smärta hos 
patienter med 
missbrukssyndrom.

Design: Kvalitativ 
intervjustudie 
Urval: Deltagarna i studien ska 
ha varit yrkesverksamma inom 
akutsjukvården i minst två år 
och ha erfarenhet av att 
smärtbehandla patienter med 
ett substansberoende 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer
Analys: Data analyserades 
med hjälp av innehållsanalys 
som hade ett induktivt 
förhållningssätt. 

8 Två huvudkategorier togs fram som 
associerades med fyra underkategorier. 
Studien påvisade att ambulanssjuksköterskor 
eftersträvade att ge lika vård till alla 
patienter men upplevde att det fanns 
bristande tillit när det kom till vård av 
missbrukare. Flera upplevde att bristande 
kunskap om beroende samt deras egna 
känslor och värderingar problematiserade 
för deltagarna att avgöra vad som var rätt 
behandling eller fel behandling. Känslor av 
frustration var återkommande känsla då 
ambulanssjuksköterskorna uppfattade att de 
och patienterna hade olika mål med 
behandlingen. 

K
II

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet
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Författare
År (för 
publikation)
Land (där 
studien 
genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Chang, Y-P., 
& Yang, M-s. 
2012 
Taiwan 

Nurses’ 
attitudes 
toward 
clients 
with 
substance 
use 
problems 

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
sjuksköterskor 
utbildningsförberedelser 
beträffande 
substansberoende 
problematik och att 
undersöka faktorer som 
påverkar sjuksköterskors 
attityder gentemot 
patienter med 
substansberoende

Design: Tvärsnittsstudie
Urval: Legitimerade sjuksköterskor 
som arbetat mer än tre månader på 
avdelningen.  
Datainsamling: Enkätundersökning.
Analys: Författarna använde sig av 
SPPS 17.0. Först sammanställdes 
egenskaperna hos deltagarna och en 
beskrivande statistik föreningarna 
mellan sjuksköterskan och olika 
variabler. 

489
(-111) 

Resultatet påvisade att flera 
variabler såsom ålder, 
vård/personlig erfarenhet och 
fortsatt utbildning kunde 
förknippas och forma 
sjuksköterskans attityder. Även 
visade studien att de sjuksköterskor 
som hade utbildat sig inom ämnet 
efter grundutbildningen höll en mer 
moralisk attityd gentemot patienter 
med substansberoende. 

P
II

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



V

Författare
År (för 
publikation)
Land (där 
studien 
genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Forsberg, M., 
Björn, C., 
Engström, M., 
& Nilsson, A. 
2018
Sverige

Nurse 
anesthetists’ 
reflections on 
caring for 
patients with 
previous 
substance 
dependence: 
Balancing 
between 
professionalism 
and 
preconceptions

Studiens syfte var att 
beskriva reflektioner 
över 
anestesisjuksköterskans 
tillhandahållande av 
pre-operativ vård till 
patienter med tidigare 
substansberoende

Design: Kvalitativintervjustudie 
Urval: Anestesisjuksköterskor från två 
kirurgavdelningar. 
Inklusionskriterierna var att de skulle 
varit verksamma 
anestesisjuksköterskor i minst fem år 
och haft erfarenhet av att behandla 
minst en patient med 
substansberoende.
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer 
Analys: Intervjuerna avlyssnades och 
sedan transkriberades för att sedan 
kategoriseras utifrån teman. Detta 
gjordes av ett flertal författare för att 
säkerställa validiteten av kategorierna.

10 Den perioperativa vården 
som erhållits till patienter 
med tidigare 
substansberoende 
upplevdes som en balans 
mellan professionalism 
och föruppfattningar för 
denna specifika 
patientgrupp. 
Anestesisjuksköterskorna 
ansåg att behandla denna 
grupp av patienter utgjorde 
en utmaning med avseende 
på kunskap, erfarenhet och 
tid. 

K
I

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



VI

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 
challanges as a 
constraint on 
care: The 
experience of 
nurses’ care of 
patients who 
use illicit drugs.

Syftet med den 
andra delen av 
studien var att 
utforska hinder 
för den 
omvårdnadsroll 
som 
rapporterades 
av deltagarna i 
studien

Design: Kvalitativ tvärsnittsstudie 
med bakgrund av en kvantitativ 
studie.
Urval: Deltagare från den tidigare 
studien, leg. Sjuksköterskor inom 
olika vårdsektioner
Datainsamling: De deltagare som 
svarat på en öppen fråga i en 
tidigare enkät vars svar innefattade 
interpersonella svårigheter
Analys: Kategoriserades i tre 
kategorier utifrån tema i svaren

311 Resultatet visade att 
sjuksköterskorna hade negativa 
upplevelser gällande våld, 
manipulation och medicinering.  
Av patienter som använder 
narkotikaklassade preparat. Detta 
påverkade tilliten mellan 
sjuksköterskan och patienten. 

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



VII

Författare
År (för 
publikation)
Land (där studien 
genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Hamdan-
Mansour, A. M., 
Mahmoud, K. F., 
Asqalan, S. M., 
Alhasanat, M. Y., 
& Alshibi, A. N. 
2012 
Jordanien 

Knowledge 
and practice 
of Jordanian 
emergency 
nurses 
caring for 
patients with 
drug-seeking 
behaviors

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
betydelsen och 
kunskapsnivån och 
hos 
akutsjuksköterskor 
i Jordanien i 
förhållande till 
läkemedelssökande 
beteenden på 
akutenheterna i 
Jordanien.

Design: Tvärsnittsstudie 
Urval: Yrkesverksamma 
sjuksköterskor som arbetade på 
en akutenhet och hade minst sex 
månader erfarenhet av 
akutsjukvård.
Datainsamling: Frågeformulär 
från 305 akutsjuksköterskor, 
anställda vid olika 
akutavdelningar (ED) i Jordanien. 
Frågeformuläret innehöll även 
öppna frågor.
Analys: Ett flertal strategier 
användes för att analysera datan; 
The Statistical Package for the 
Social Sceience, ANOVA och 
The T test.

305
(0)

Resultatet avslöjade att 
akutsjuksköterskorna hade en måttlig 
nivå av förmåga att beskriva patienter 
med läkemedelssökande beteenden, 
hade måttligt enighet om beteenden 
som kan antyda läkemedelssökande 
och en måttlig kunskapsnivå relaterad 
till läkemedelssökande beteenden. 
Akutsjuksköterskorna hade negativa 
attityder till läkemedelssökande 
beteenden och saknade förmågan att 
hantera läkemedelssökande beteenden 
när de väl identifierades. 
Sjuksköterskorna som slutförde 
enkäterna identifierade ett behov av 
mer kunskap och färdigheter om 
läkemedelssökande beteende för att 
utvärdera och hantera detta tillstånd 
mer effektivt

P
I

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



VIII

Författare
År (för 
publikation)
Land (där 
studien 
genomfördes)

Titel
Syfte

Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Hsiao, C-Y., Lu, 
H-L., & Tsai, Y-
F. 
2015
Taiwan 

Factors 
influceing 
mental 
health nurses 
attitudes 
towards 
people with 
mental 
illness

Syftet med denna studie 
var att undersöka 
faktorer som påverkar 
psykiatrisjuksköterskors 
attityder gentemot 
personer med psykisk 
sjukdom

Design: Tvärsnittsstudie
Urval: Deltagarna behövde vara 20 år 
eller äldre, legitimerade 
sjuksköterskor, varit anställde i minst 
ett år på psykiatriskavdelning och 
kunna kommunicera på kinesiska och 
taiwanesiska.
Datainsamling: Deltagarna vart 
informerad angående syftet av studien 
och fick besvara en enkät som var 
specifikt formad för denna studie. 
Analys: Vid analysen användes “SPSS 
software version 17”. Statistik 
beräknades för att karakterisera 
studieprovet och variabler. 

180
(-26)

Resultatet visade statistiska 
skillnader i attityderna, där det 
påvisade finnas en mer 
negativ attityd gentemot 
patienter med 
substansberoende och 
efterföljdes av patienter med 
schizofreni och djup 
depression. Skillnader i 
attityderna beroende på vart 
sjuksköterskorna arbetade 
någonstans. Ytterligare faktor 
som påvisade skillnader var 
åldern och erfarenheten. 

P
I

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



IX

Författare
År (för 
publikation)
Land (där studien 
genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Johansson, L., & 
Wiklund-Gustin
2016
Sverige     

The Mulifaceted 
vigilance – 
Nurses' 
experiences of 
caring enconuters 
with patients 
suffering from 
substance use 
disorder. 

Denna studie 
syftade till att 
beskriva hur 
sjuksköterskor som 
arbetar inom 
psykiatrisk vård 
upplevelse av 
vården med 
patienter med 
substansberoende. 

Design: Kvalitativ intervjustudie
Urval: 6 sjuksköterskor (2 män och 4 
kvinnor) som arbetade inom 
psykiatrin. 
Datainsamling: Fyra reflektions 
dialoger under 3 månaders period. 
Varje dialog höll på i ca 90 minuter.
Analys: Induktiv dataanalys 
användes 

6 Hur sjuksköterskor strävade efter 
att leverera god vård, samtidigt 
som de var vaksamma mot 
patienternas beteende samt deras 
egna reaktioner på det. Inom detta 
tema beskrev fyra kategorier 
erfarenheter relaterade till olika 
utmaningar som sjuksköterskor 
möter i vårdande möten.

K
I

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



X

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 
genomfördes)

Titel
Syfte

Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Li, L., Comulada, C. 
W., Lin, C., Lan, C-
W., Cao, X., & Wu, 
z. 
2017
Kina 

Report on 
provider-client 
inteaction 
from 68 
methadone 
maintenance 
clinics in 
China 

Artikel 
undersöker 
faktorer 
relaterade till 
hälso- och 
sjukvårdspers
onal -
vårdtagare 
interaktioner i 
samband med 
metadonbeha
ndling. 

Design: Randomiserad kontroll studie.
Urval: Deltagarna skulle arbeta på en av de 68 
kliniker, arbeta som läkare, sjuksköterska 
eller apotekare och vara minst 18 år gamla.
Datainsamling: 68 metadonkliniker valdes ut 
randomiserat från fem provinser i Kina. 
Därefter gjorde varje deltagare en individuell 
utvärdering av hälso- och sjukvårdspersonal-
vårdtagare interaktioner. Dessa mättes på två 
olika sätt, ena i en 12-punkts skala och den 
andra i nio-punkts skala.
Analys: Linjära modeller utfördes för att 
identifiera faktorer associerade med 
samarbete mellan hälso- och 
sjukvårdspersonal-vårdtagare

120
(0)

Det observerades att en negativ 
inställning fanns bland 
sjuksköterskorna till patienterna 
som var förknippad med lägre 
nivå av hälso- och 
sjukvårdspersonal-vårdtagare 
samarbete och där mindre tid 
tillbringades med varje patient. 
Det påvisades dock att ju mer 
tid sjuksköterskan spenderade 
med patienten la en grund för 
högre samarbete mellan hälso- 
och sjukvårdspersonalen och 
vårdtagaren.

P
I

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



XI

Författare
År (för 
publikation)
Land (där studien 
genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Lovi, R., & Barr, 
J. 
2009
Australien

Stigma reported 
by nurses related 
to those 
experiencing drug 
and alcohol 
dependency: A 
phenomenological 
giorgi study

Syftet med studien 
var att utforska 
erfarenheterna av att 
arbeta på en alkohol- 
eller drogenhet.  

Design: En kvalitativ fenomenologisk 
studie 
Urval: Deltagarna behövde vara 
legitimerade sjuksköterskor, arbeta på 
en alkohol- och drogavdelning som 
inkluderade receptbelagda läkemedel 
och arbeta i South East Queensland 
regionen. Även att de behärskade det 
engelska språket. 
Datainsamling: Fördjupande 
ostrukturerade intervjuer. 
Analys: Med hjälp av Giorgis 
fenomenologiska metod för att få en 
holistisk syn på deltagarna 
erfarenheter. 

6 Resultatet visade att det 
fanns sjuksköterskor som 
hade negativa attityder 
och fördomar gentemot 
patienter med 
substansberoende. 
Sjuksköterskorna menade 
även på att det var viktigt 
att agera som förespråkare 
för patienterna samt att 
det fanns brist på 
kunskaps inom 
beroendevård. 

K
I

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



XII

Författare
År (för 
publikation)
Land (där studien 
genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Monks, R., 
Topping, A., & 
Newell, R. 
2012
England

The dissonant 
care 
managemant of 
illicit drug users 
in medical 
wards, the 
views of nurses 
and patients: A 
grounded theory 
study

Syftet var att 
utforska hur 
sjuksköterskor 
hanterar och ger 
omvårdnad till 
patienter inlagda 
på medicinska 
avdelningar och 
“Medical 
Assessment Units” 
med 
komplikationer av 
droganvändning 
och att undersöka 
erfarenheter och 
åsikter 
vårdtagaren. 

Design: Kvalitativ 
intervjustudie
Urval: 29 legitimerade 
sjuksköterskor med olika 
bakgrunder som haft direkt 
kontakt med patientgruppen. 
12 patienter med 
substansberoende.
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer.
Analys: Data analys gjordes på 
all datainsamlingen. Både 
manuset och anteckningar 
analyserades manuellt och med 
stöd av kvalitativ datoranalys. 
En öppen kodning användes 
för att ta fram relevanta 
kategorier. 

29 
(-12)

I resultatet togs två underkategorier 
fram (1) Brist av kunskap vid 
omvårdnad och (2) Bristande tillit och 
avskilja, utifrån vad sjuksköterskorna 
svarade. Resultatet från 
sjuksköterskornas perspektiv påvisade 
att sjuksköterskorna hade 
bristandekunskap inom 
substansberoende vilket resulterade i 
negativa attityder gentemot 
patientgruppen. Trots 
sjuksköterskornas vilja att utveckla 
sin kunskapsbas i ämnet, var det 
ingen som personligen ville ta tag i 
det. Sjuksköterskornas sätt att möta 
patientgruppen var färgat av bristande 
tillit, vilket gjorde att sjuksköterskan 
distanserade sig från patienten. Dock 
fanns det några sjuksköterskor som 
upplevde en mer positivt attityd 
gentemot patientgruppen på grund av 
egna personliga erfarenheter.  

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



XIII

Författare
År (för 
publikation)
Land (där studien 
genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Morley, G., Briggs, 
E., & Chumbley, 
G.
2015
England 

Nurses’ 
experiences of 
patients with 
subastance use 
disorder in pain: 
A 
phenomenological 
study

Syftet med denna 
studie var att få en 
djupare förståelse 
av 
sjuksköterskornas 
erfarenheter och 
barriärerna mellan 
dem och patienter 
med 
substansberoende 
som upplever 
smärta.

Design: Kvalitativ 
intervjustudie
Urval: De sjuksköterskor som 
inkluderades hade en 
varierande klinisk bakgrund 
och erfarenhet av att arbeta 
med patienter med 
substansberoende med smärta. 
Datainsamling: Semi-
strukturerade intervjuer 
Analys: Författarna använde 
sig av en analysmall som 
bestod av fem olika steg. 

5 Patienter med substansberoende 
med smärtor upplevdes som 
svåra, manipulativa, aggressiva, 
motsträviga, misstänksamma, 
ohygieniska och generellt 
utmanande. Sjuksköterskorna 
uppfattade dock att varje patient 
upplever smärta individuellt. De 
sjuksköterskor som hade mer 
utbildning uppfattades behandla 
patienterna bättre. Patientgruppen 
var en känslomässig påfrestning 
för sjuksköterskorna.   

K
I

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



XIV

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 
genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Morgan, B. D. 
2014 
USA

Nursing 
attitudes 
toward 
patients with 
substance use 
disorders in 
pain. 

Syftet med studien 
var att utöka 
kunskapen om 
sjuksköterskors 
attityder och 
interaktioner med 
patienter med 
substansberoende i 
smärta och att 
generera en teori 
som kommer att 
bidra till en större 
förståelse av 
problemet.

Design: Kvalitativ intervjustudie
Urval: Inga specifika exkluderande 
kriterier fanns. Alla sjuksköterskor på 
ett sjukhus, som jobbade med patienter 
med substansberoende med smärta, 
och som valde att ställa upp i studien 
inkluderas. Hur många som 
tillfrågades redovisades ej. 
Datainsamling: Semistrukturerade 
intervjuer utfördes på de 14 
deltagande. Efteråt intervjuades 
ytterligare en specialistsjuksköterska 
inom beroende för att stärka fynden.
Analys: Intervjuer analyserades och 
kodades. En modell som illustrerade 
kategorierna och deras relation till 
varandra utvecklades baserat på den 
teoretiska utveckling som resultat till 
studien.  

14
(-0)

Resultat visade att 
sjuksköterskornas egna 
värderingar, bakgrund etc 
påverkade hur de uppfattade 
patienter med 
substansberoende. De 
deltagande sjuksköterskorna 
upplevde även att de hade 
enklare att beskriva andra 
sjuksköterskors negativa 
attityd, men inte sina egna. 
Sjuksköterskorna uttryckte 
även svårigheter vid 
hantering med 
smärtbehandlingen till 
patienter som hade ett 
substansberoende. 

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



XV

Författare
År (för 
publikation)
Land (där studien 
genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Neville, K., & 
Roan, N. 
2014
USA 

Challenges in 
nursing practice: 
Nurses’ 
perceptions in 
caring for 
hospitalized 
medical-surgical 
patients with 
substance 
abuse/dependence 

Syftet med denna 
studie var att 
undersöka 
sjuksköterskornas 
uppfattning om att 
vårda medicinska-
kirurgiska 
patienter som även 
har ett 
substansberoende.

Design: Kvalitativ 
intervjustudie
Urval: Verksamma 
sjuksköterskor som arbetade 
på en av tre avdelningar på ett 
sjukhus.
Datainsamling: Ett 
frågeformulär med öppna 
frågor. 
Analys: Kategorisering av 
teman utifrån deltagarnas svar 
gjordes av utomstående 
sjuksköterskor med expertis 
inom forskningsmetodik.

24 Resultatet visade att det fanns 
en plikt av att vilja erbjuda 
omsorg. Att det förekom 
negativa uppfattningar gentemot 
patienter med 
missbruk/beroende. Att behovet 
av vidareutbildning fanns samt 
svårigheter med 
smärtbehandling. Att ge 
sjukvård av hög kvalitet för den 
inlagda medicinska-kirurgiska 
patienten med samtidig alkohol- 
och/eller drogberoende är 
utmanande för omvårdnad.

K
I

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K)
I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



XVI

Författare
År (för publikation)
Land (där studien 
genomfördes)

Titel Syfte Metod 
(Design, urval,

datainsamling och
analys)

Deltagare
(bortfall)

Resultat Typ
Kvalitet

Natan, M. B., Beyil, 
V., & Neta, O.
2009
Israel 

Nurses’ 
perception of 
the quality of 
care they 
provide to 
hospitalized 
drug addicts: 
Testing the 
theory of 
reasoned 
action

Syftade till att 
undersöka 
vårdpersonalens 
attityder och 
subjektiva normer I 
omvårdnad av 
substansberoende 
med hjälp av TRA

Design: Kvantitativ enkätstudie 
Urval: Deltagarna var anställda på 
internmedicinsk avdelning.
Datainsamling: Enkäterna pilot 
testades först på 20 vårdpersonal. 
Sedan delades 200 enkäter ut till 
sjuksköterskor som vårdade 
patienter med substansberoende 
ifrån tre olika medicinska enheter 
i Israel. 
Analys: En beskrivande statistik, 
där medelvärde och standard 
avvikelse redovisades, användes 
för att beskriva de studerande 
variablerna. PCC användes samt 
en regressions analys.   

135
(-65)

Studien visade att 
sjuksköterskorna hade måttligt/ 
negativa attityder riktat mot 
substansbrukare. Dock hade 
sjuksköterskorna en stark avsikt 
att eftersträva att tillhandahålla 
kvalitetsvård till patientgruppen. 
Negativa företeelser förekom 
vilket försvårad vården samt 
förorsakade känslor av rädsla 
ifrån sjuksköterskorna. Men 
många av deltagarna motsatta 
sig i att ett substansberoende var 
självförvållat och inte förtjänade 
vård på sjukhus 

P
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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Richards, J. R., 
Hawkins, J. A., 
Acevedo, E. W., 
& Laurin, E. G. 
2019 
Turkiet 

The care of 
patients using 
methamphetamine 
in the emergency 
department: 
Perception of 
nurses, residents, 
and faculty. 

Att se skillnader 
i uppfattning 
mellan 
sjuksköterskor, 
läkare och 
fakultet inom 
egenskaper och 
behandling av 
patienter som 
använder 
metamfetamin 
(meth)

Design: Kvantitativ 
undersökningsstudie
Urval: Studien valde att inkludera 
akutsjuksköterskor, akutläkare samt 
akutkonsulter
Datainsamling: Enkäten delades ut till 
samtliga grupper och återhämtades ca 
en timme senare. En strukturerad 
undersökning som innehöll frågor med 
både kvantitativa och kvalitativa svar. 
Inga öppnafrågor. 
Analys: Data som inhämtades 
samlades i ett Excel dokument och en 
statistisk analys gjordes på 
variationerna. 

80
(-12)

I studien uppgav 
sjuksköterskorna att patienter 
som brukar amfetamin var ett 
stort problem på akuten. 
Ytterligare uttryckte dessa 
sjuksköterskor att denna 
patientgrupp utnyttjade resurser 
samt hade en större benägenhet 
att vara våldsamma. 
Sjuksköterskorna var den 
profession som främst vart 
utsatt för våld från patienterna. 
En generell negativ attityd 
fanns bland sjuksköterskorna. 

P
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


