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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

 

Personer som lider av substansberoende återfinns inom hela hälso- och sjukvårdssektorn. 

Förutom att orsaka ett ansenligt lidande för den enskilda individen riskerar dessutom 

substansberoende att orsaka omfattande problem för närstående såväl som samhället i stort. 

Användning av alkohol och andra droger är generellt förknippat med dömande och 

moraliserande åsikter. En sjuksköterskas känslor av samhörighet och förståelse till en person 

med beroende kan ofta försvåras av sjuksköterskans auktoritet, införlivande av samhällets 

moraliska ståndpunkt samt behovet av att utöva tillsyn över en individ som upplevs ha tappat 

kontrollen. 

 

Syfte 

 

Syftet var att belysa vårdpersonalens attityder i mötet med patienter drabbade av 

substansberoende och missbruksproblem inom allmän hälso- och sjukvård. 

 

Metod 

 

Författarna till föreliggande arbete valde att genomföra en litteraturstudie för att tydliggöra 

forskningsläget och eventuellt behov av vidare studier. Författarna utförde sökningar i 

databaserna Pubmed och CINAHL. Elva artiklar från dessa sökningar inkluderades i studien. 

Via manuella sökningar inkluderades ytterligare fyra artiklar. Båda författarna läste artiklarna 

flera gånger, och data från artiklarna analyserades och syntetiserades med hjälp av en matris. 

 

Resultat 

 

Flera resultat indikerade att vårdpersonal gav uttryck för stigmatisering, moralisering eller 

fördomsfulla attityder gentemot personer som lider av missbruk eller beroende. Detta ledde 

bland annat till att patienter lät bli att söka vård och att vårdpersonalen gav en sämre vård.  

 

Slutsats 

 

Vårdpersonalen besitter negativa attityder gentemot personer med beroende och missbruk. 

Orsaken till att dessa negativa attityder existerar är komplex. Viktiga aspekter för att 

fördomar, stigmatisering och moralisering ska kunna motverkas är dock att vårdpersonal 

erhåller en adekvat utbildning avseende missbruk och beroende.  

 

Nyckelord: stigma, attityder, beroende, missbruk, vårdpersonal, utbildning 
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BAKGRUND 

Beroende – ett mångfacetterat problem 

 

Personer som lider av substansberoende återfinns idag inom hela hälso- och sjukvårdssektorn, 

och beroenderelaterade problem och sjukdomar är inte ovanliga. Förutom att orsaka ett 

ansenligt lidande för den enskilda individen medför substansberoende generellt även 

omfattande problem för närstående såväl som samhället i stort (Wiklund Gustin, 2010). 

Människors alkohol- och narkotikaanvändande har under lång tid tillägnats stort intresse från 

samhället. Detta intresse innefattar orsaken till användandet, användandets innebörd, samt de 

konsekvenser användandet medför. Aktuella förklaringsmodeller till droganvändande 

innehåller bland annat biologiska, psykologiska, ekonomiska, sociala, kulturella och politiska 

perspektiv. Som en följd av denna flerdimensionella natur har olika teorier och begrepp 

utvecklats inom ett flertal vetenskapliga discipliner. Kärnan i dessa teorier har allt som oftast 

betonat, samt gett anspråk på att förklara, det problematiska bruket. Detta innebär 

droganvändning som ej följer etablerade normer och föreskrifter, eller som får negativa 

konsekvenser för individen och dess omgivning. Det finns även teorier som berör det ”mer 

omfattande” droganvändandet. Dessa teorier avhandlar bland annat experimentellt och 

rekreationellt bruk av alkohol och narkotika (Hilte, 2005).  

 

Samhällets förhållningssätt 

 

Åsikter kring droger varierar kraftigt mellan individer. Somliga yrkar för en hård lagstiftning, 

medan andra menar att så gott som alla olagliga substanser bör legaliseras (Luty & Grewal, 

2002). Generellt är dock användning av alkohol och droger starkt förknippat med 

moraliserande åsikter (Corrigan et al., 2005; Fortney et al., 2004; Stuber, Galea & Link, 

2008), och på grund av denna generella uppfattning finns också flertalet lagar och regler för 

att genom extern kontroll kunna påverka droganvändares beteenden (Latowsky & Kallen, 

1997). Ahern,  Stuber och Galea (2007) menar att den påverkan stigmatisering och 

diskriminering gentemot droganvändare som finns i samhället är viktig att diskutera, då 

samband mellan detta och försämrad hälsa föreligger. 

 

Personer med beroende och psykiska sjukdomar har visat sig vara något som människor vill 

distansera sig från (Link, Phelan, Bresnahan & Stueve, 1999). Världshälsoorganisationen 

(WHO) har i en transkulturell studie undersökt vilka typer av tillstånd eller situationer som är 

förknippade med störst socialt stigma, där drogberoende och alkoholberoende hamnade på 

första respektive fjärde plats (Room, Rehm, Trotter, Paglia & Ustun, 2001). Människor som 

lider av beroende eller andra psykiska problem åläggs dessutom större ansvar för sitt tillstånd 

i jämförelse med människor som är drabbade av vanligt förekommande somatiska 

sjukdomstillstånd (Corrigan et al., 2005). Substansrelaterade problem medför emellertid en 

oerhörd sjukdomsbörda och, globalt sett, en ekonomisk påverkan vilken kraftigt överstiger 

den kostnad vanligt förekommande somatiska tillstånd resulterar i (Gmel & Rehm, 2003).  

 

Droger 

 

Termen drog kan syfta på olika aspekter. Inom medicin syftar ordet till att beskriva substanser 

som har potential till att förebygga eller bota sjukdomar, alternativt förstärka fysisk eller 
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mental hälsa. I vardagligt tal syftar dock termen ofta till att beskriva psykoaktiva droger, 

alternativt illegala droger där en icke-medicinsk användning kan förekomma (WHO, u.å.). 

 

Narkotika 

 

Begreppet narkotika inbegriper både en omfattande grupp godkända läkemedel, samt ett antal 

substanser vilka klassificeras som illegala, då de ej besitter någon etablerad medicinsk 

användning. Vilka substanser som är narkotikaklassade i Sverige framgår av förteckningar 

reglerade av Läkemedelsverket. Förteckningarna är generellt enhetliga med internationella 

konventioner (Malmquist, u.å). 

 

Statistiken avseende global narkotikaanvändning innehåller betydande brister. Detta anses ha 

sin grund i dålig tillgänglighet av data såväl som bristande rapportering av befintlig data. År 

2010 uppskattades det globalt finnas mellan 153 och 300 miljoner människor i åldern 15-64 

som nyttjat en illegal substans minst en gång under föregående år. Andelen människor med ett 

så kallat problematiskt narkotikaanvändande, det vill säga människor som injicerar narkotika, 

alternativt använder narkotika varje dag, oavsett intagningssätt, uppgick till mellan 15,6 och 

38,6 miljoner samma år. Med andra ord utgjorde andelen människor med ett problematiskt 

narkotikaanvändande cirka 12 procent av det totala antalet narkotikaanvändare (United 

Nations Office on Drugs and Crime, 2012). I Sverige beräknades cirka 29 500 människor lida 

av ett problematiskt narkotikaanvändande år 2011 (Statens offentliga utredningar, 2011). 

Antalet människor som dog av narkotika världen över uppskattades år 2010 till mellan 99 000 

och 253 000 (UNODC, 2012). 

 

Alkohol 

 

I vardagligt tal syftar uttrycket alkohol allt som oftast till att beskriva etanol. Etanol är 

definitionsmässigt en undergrupp till alkohol, och besitter olika användningsområden. Inte 

minst utgör etanol en viktig komponent i alkoholhaltiga drycker (till exempel vin och sprit) 

där det fungerar som berusningsmedel. Vidare har etanol även en bakteriedödande effekt, och 

kan användas till lösningsmedel, antifrostmedel samt desinfektionsmedel (Eberson, Egnéus, 

Helmersson, & Ohlson, u.å). I denna text syftar begreppet alkohol till att beskriva etanol som 

används i berusningssyfte. 

 

Ungefär 55 procent av världens befolkning använder eller har någon gång använt alkohol. 

Konsumtionen av alkohol är störst i de utvecklade delarna av världen, bland annat väst och 

Östeuropa, där höginkomstländer generellt har den högsta alkoholkonsumtionen. År 2005 var 

den genomsnittliga konsumtionen 6.13 liter ren alkohol per år per person över 15 års ålder. 

Alkohol orsakar cirka 2,5 miljoner dödsfall årligen, vilket motsvarar cirka fyra procent av 

dödsfallen i världen (WHO, 2011). Enligt Statens offentliga utredningar (2011) fanns det år 

2011 cirka 330 000 personer med beroende och 450 000 med missbruk av alkohol i Sverige.  
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Missbruk och beroende – vad är det? 

Missbruk 

 

Med missbruk avses ett otydligt och kulturberoende begrepp. Utmärkande för missbruk är ett 

upprepat substansbruk som medför att personen ifråga försummar arbete, studier eller hemliv. 

Missbruk kan dock föreligga utan att personen ifråga är beroende (Allgulander, 2008).  

Beroende 

 

Beroende är ett komplext fenomen som berör hela människan. Fysiologiskt påverkar drogerna 

de delar av hjärnan som är kopplade till lust och välbehag, vilket i sin tur motiverar till fortsatt 

användning. Personen blir därmed ”psykologiskt belönad” då drogen medför en upplevelse av 

välbehag. Sociala problem yttrar sig på olika sätt hos olika personer (Wiklund Gustin, 2010), 

men några vanliga konsekvenser är prostitution, arbetslöshet, hemlöshet och omfattande 

kriminalitet (Heilig, 2011).  

 

WHO definierar beroende som ett sjukdomstillstånd där en grupp av psykiska, 

beteendemässiga och kognitiva fenomen medför att användningen av en substans eller en 

grupp av substanser får en mycket högre prioritet för en given individ än andra beteenden som 

en gång hade större värde. En central del av beroendet är begäret (ofta starkt, ibland 

överväldigande) att ta psykoaktiva substanser (WHO, u.å.). Detta kan förstås av att en person 

med beroende utvecklar tolerans, vilket innebär att en allt högre dos av en viss substans måste 

intas för att få samma effekt. Personen kommer dessutom uppleva utsättningssymtom 

(abstinens) om substansen plötsligt upphör att intas. Abstinensen består av olika symtom 

beroende på substans. Symtomen minskar dock om användandet av den aktuella substansen 

återupptas (Allgulander, 2008). Le Moal & Koob (2007) menar att fullt utvecklat 

narkotikaberoende är en kronisk sjukdom som orsakat en bestående anpassning av hjärnans 

belöningssystem. 

 

Strävan efter lust och välbehag är centralt för de flesta människor, men trots detta blir inte alla 

människor som använder en substans beroende (Wiklund Gustin, 2010). Även om mycket 

kunskap fortfarande saknas är det fastlagt att ett flertal faktorer påverkar utvecklingen av ett 

beroende. Sociala faktorer, kön, ärftlighet, förekomst av andra sjukdomar, individens 

temperament samt miljöfaktorer under fosterstadiet, uppväxtperioden eller senare i livet är 

några av de många komponenter som tillsammans anses avgöra individens risk eller 

motståndskraft för att utveckla beroendesjukdom (Franck & Nylander, 2011).  

Medicinsk diagnostisering 

 

Under 1970-talet utarbetades en klassifikation för psykiatrisk diagnostik av American 

Psychiatry Association (APA) vilken kom att kallas DSM-III. Denna klassificering utgjorde 

grunden till en enhetlig form av diagnostisering inom psykiatrin, och visade sig vara giltig i 

flera kulturer och olika språk. Grundprincipen för diagnos är att ett visst antal kriterier ska 

vara uppfyllda.  År 1994 reviderades DSM-III till DSM-IV (Allgulander, 2008), vilken 2013 

reviderades igen och då blev DSM-V. I den senaste revisionen har väsentliga förändringar 

gjorts i avsnittet ”substance-related and addictive disorders”. Tidigare fanns både 

substansmissbruk och substansberoende som diagnoser, men dessa är numera ihopslagna till 

en diagnos som namngivits ”substance use disorder”. Under denna diagnos finns en skala som 

går från mild till allvarlig. Denna ändring var en följd av att substansmissbruk ofta sågs som 
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ett förstadium till beroende och ett mindre allvarligt tillstånd, trots att konsekvenserna för den 

drabbade redan då kunde vara mycket allvarliga (APA, 2013).  

Bemötande 

 

Attityder 

 

En attityd kan definieras som ”en relativt varaktig organisation av tankar, känslor och 

beteendebenägenhet som är knuten till värderingar i samhället, till en etnisk grupp eller till 

något annat fenomen [kursivering tillfogad]” (Bunkholdt, 2004, sid 211). Attityder engagerar 

tankar, känslor och beteenden. Attitydbildning kan bland annat härröra från familj, skola, 

massmedia eller egna erfarenheter. Fördomar är en speciell typ av attityd som ingår under 

begreppet försvarsattityder. Fördomar kan definieras som förutfattade negativa attityder till 

andra människor eller grupper av människor (Bunkholdt, 2004). 

Moral och moraliserande 

 

Moral är ett svårdefinierat begrepp, men kan sägas ge uttryck för de uppfattningar, 

föreställningar och handlingsmönster en individ besitter samt de handlingar denne företar, 

alternativt planerar att företa, gentemot andra människor (Arlebrink, 2006). Moraliserande 

innebär att ge anvisningar om ett korrekt moraliskt handlande, vilket ofta sker på ett beskäftigt 

och mästrande sätt (Nationalencyklopedin, u.å.). Avseende alkohol och andra droger, samt 

människor som använder dessa preparat, kan moraliserande medföra att dessa individer blir 

betraktade som ett oönskat problem, och att någonting måste göras för att åtgärda detta 

problem (Palm, 2006). 

Stigmatisering 

 

Goffman (2011) identifierade tre typer av stigma: kroppsliga stigman (exempelvis 

missbildningar), karaktärsstigman (hit räknas de stigman som förekommer vid 

beroendesjukdom), samt tribiala, eller stambetingade stigman (baseras bland annat på ras, 

nation och religion). Oberoende av typ återfinns enligt Goffman (2011, sid 3) samma 

sociologiska drag:  

 

En individ, som eljest lätt skulle ha accepterats i det vanliga sociala samspelet, har ett 

drag, en egenskap som inte kan undgå uppmärksamhet och som får dem av oss som 

möter honom att vända sig bort från honom och bortse från de anspråk på gemenskap 

med oss som hans övriga egenskaper i och för sig kunde ha motiverat. Han besitter ett 

stigma, han avviker på ett icke önskvärt sätt från våra förväntningar [kursivering 

tillfogad].  

 

Vidare kan en egenskap som stigmatiserar en viss typ av individ bidra till bekräftelse och 

grupptillhörighet hos en annan grupp av individer. Stigma bör i detta hänseende därmed ses 

som en social konstruktion (Goffman, 1963). 

 

Kritik har framkommit mot Goffmans traditionella synsätt, vilket framförallt grundar sig i att 

problemet förläggs till individen istället för att betona de sociala aspekter av diskriminering 

och uteslutning som stigmatisering riskerar att medföra. Kritiken menar bland annat att 

Goffmans traditionella synsätt ger en förenklad bild av begreppet (Sayce, 1998). Modernare 

forskning har med bakgrund av detta utvecklat begreppet, och menar att stigmatisering är 
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beroende av sociala, ekonomiska och politiska faktorer som möjliggör en grogrund för 

stereotyper, diskriminering, uteslutning och kategorisering (Link & Phelan, 2001). 

 

Vårdpersonal 

 

Enligt Gray (2003) kan sjuksköterskans känslor av samhörighet och förståelse till en person 

med beroende ofta försvåras av sjuksköterskans auktoritet, införlivande av samhällets 

moraliska ståndpunkt samt behovet av att utöva tillsyn över en individ som upplevs ha tappat 

kontrollen. Ytterligare forskning visar att rädslan för stigmatisering medför att personer 

drabbade av missbruk eller beroende undviker att söka vård (Cunningham, Sobell, Sobell, 

Agrawal & Toneatto, 1993; Hingson, Mangione, Meyers & Scotch, 1982; Klingeman, 1991; 

Tuchfeld, 1981; Tucker, Vuchinich & Gladsjo, 1994). Forskning har också visat att 

stigmatisering bland vårdpersonal kan förekomma gentemot patienter som har ett tillstånd 

som betraktas som självorsakat (Chapple, Ziebland & McPherson, 2004). Vårdpersonalens 

attityder till situationer och tillstånd som är förknippade med specifika uppfattningar kan dock 

förändras. Detta exemplifieras av hur sjuksköterskors attityder till patienter med HIV/AIDS 

via utbildning kunde förändras mellan 1980-talet och 1995 (Tierney, 1995). 

 

Utbildning 

 

Inom missbruks och beroendevården arbetar flera yrkesgrupper med högskoleutbildning, 

bland annat läkare och sjuksköterskor. Grundutbildningen inom nämnda yrken är generella 

utbildningar då de ska förbereda studenterna på ett yrkesliv inom diverse olika vårdområden. 

Utbildningarna har vanligtvis mycket begränsat innehåll gällande vård och behandling av 

missbruk och beroendeproblematik, normalt är dessa endast ett par timmar. Vissa högskolor 

och universitet som har försökt att specialisera programmen, till exempel inom missbruk och 

beroende, har då kritiserats av högskoleverket för att de inte uppfyller kraven på generalitet. 

Enligt missbruksutredningen är omvårdnad och stöd grundläggande uppgifter inom 

missbruks- och beroendevården. Dessa uppgifter utförs dock inte sällan av personal som 

saknar formell utbildning inom området, exempelvis behandlingsassistenter och skötare 

(SOU, 2011). Författarna till föreliggande arbete upplever själva att deras egen utbildning 

inom området varit begränsad och en examination av avsnittet har inte förekommit. Vidare 

anser författarna att det är viktigt att belysa vårdpersonalens tankar kring en grupp som 

tenderar att vara utsatta för specifika åsikter och attityder från samhällets sida. 

SYFTE 

 

Syftet var att belysa vårdpersonalens attityder i mötet med patienter drabbade av 

substansberoende och missbruksproblem inom allmän hälso- och sjukvård. 

Frågeställningar 

 

- Hur påverkar vårdpersonalens attityder omvårdnaden av patienter med 

substansberoende och missbruksproblem? 

- Vilka faktorer bidrar till förekomsten av attityder hos hälso- och sjukvårdpersonal? 
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METOD 

Val av metod 

 

Det är idag svårt för en enskild sjuksköterska eller läkare att till fullo hålla sig uppdaterad 

inom ett specifikt kunskapsområde. Detta är till följd av det stora antalet publicerade 

vetenskapliga artiklar. På grund av detta finns ett intresse av att systematiskt sammanställa 

resultat från flera vetenskapliga undersökningar i en litteraturstudie. Syftet med en 

litteraturstudie är att syntetisera data från tidigare empiriska studier. Detta åstadkoms genom 

att systematiskt söka, kritiskt granska och sedan sammanställa den aktuella litteraturen 

(Forsberg och Wengström, 2013).  

 

Datainsamling 

 

För att en litteraturstudie ska vara möjlig är ett tillräckligt stort vetenskapligt underlag av god 

kvalitet en grundförutsättning för att en slutsats ska kunna uppnås (Forsberg & Wengström, 

2013). När författarna till detta arbete valt ämnesområde utfördes en databassökning i 

databaserna Pubmed och ”Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature” 

(Cinahl) för att undersöka tillgången av publicerade vetenskapliga artiklar som kunde vara 

relevanta. Pubmed är en gratisversion av databasen Medline (Forsberg & Wengström, 2013), 

vilken anses vara den primära källan för biomedicinsk litteratur bland de bibliografiska 

databaserna. Cinahl refererar till i princip alla engelskspråkiga omvårdnadsvetenskapliga 

tidsskrifter, samt böcker och avhandlingar inom omvårdnad och närliggande 

vetenskapsområden (Polit & Beck, 2012). Efter sökningar i dessa databaser kunde författarna 

konstatera att det fanns tillräckligt vetenskapligt underlag för att utföra en litteraturstudie. 

 

Databassökning 

 

Utifrån syfte och frågeställningar upprättade författarna relevanta sökord, vilka blev en hjälp 

till att identifiera korresponderande MeSH-termer och Cinahl-Headings, vilka är 

ämnesordlistor som används för att avgränsa och specificera sökningar. För att uppnå ett 

snävare resultat kan Mesh-termer eller Cinahl-Headings kombineras med nya sökord i en 

fritextsökning (Forsberg & Wengström, 2013). Valda Mesh, respektive Cinahl-termer 

kombinerades därför med fritext-sökningar för att generera artiklar med titlar som författarna 

uppfattade vara relevanta för att svara på syftet. Sökningar och artiklar som uppfattades vara 

relevanta dokumenterades för att sedan kunna analyseras vidare. Resultatet av 

databassökningen presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Databassökning 

Datum och 

Databas 

Sökord Antal träffar Lästa 

abstrakt 

Lästa 

artiklar 

Valda artiklar 

2013-09-11 

Pubmed 

Substance-

Related 

Disorders[MeSH 

Terms] AND 

Attitude of 

Health 

Personnel[MeSH 

32 10 6 4 
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Terms] AND 

stigma 

2013-09-11 

Pubmed 

Substance-

Related 

Disorders[MeSH 

Terms] AND  

Professional-

Patient 

Relations[MeSH 

Terms] 

217 12 4 0 

2013-09-11 

Pubmed 

Substance-

Related 

Disorders[MeSH 

Terms] AND 

Prejudice[MeSH 

Terms] AND 

Health 

Personnel[MeSH 

Terms] 

19 8 6 4 

2013-09-18 

Pubmed 

Alcohol-Related 

Disorders[MeSH 

Terms] AND 

Attitude of 

Health 

Personnel[MeSH 

Terms] 

260 9 1 0 

2013-09-12 

Cinahl 

Stigma[Cinahl-

Headings] AND 

Substance Abuse 

[Cinahl-

Headings] 

20 3 2 0 

2013-09-12 

Cinahl 

Substance Use 

Disorders[Cinahl

-Headings] AND 

Attitude of 

Health Personnel 

[Cinahl-

Headings] 

36 5 4 3 

2013-09-18 

Cinahl 

Alcohol-Related 

Disorders[Cinahl

-Headings] AND 

Attitude of 

Health Personnel 

[Cinahl-

Headings] 

2 2 0 0 
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Utöver databassökningar utförde författarna till föreliggande arbete även manuella sökningar 

genom att undersöka referenser och referenslistor till studier som hade ett liknande 

ämnesområde. På detta sätt kunde författarna identifiera ytterligare studier som ansågs 

passande för syftet. Genom denna process valdes 4 artiklar. 

Urval 

 

Urvalsprocessen började med att författarna läste abstract. När ett abstract lästs bedömdes det 

huruvida artikeln uppfattades som lämplig med avseende på syftet. Abstract som uppfattades 

som lämpliga dokumenterades, och artikeln lästes därefter igenom för att göra en slutgiltig 

bedömning om artikeln svarade på syftet och frågeställningar.  

 

Artiklarna som inkluderats har alla en vedertagen struktur, med inledning eller bakgrund, 

syfte, metod, resultat och diskussion. Artiklarna skulle även vara originalartiklar, tillgängliga 

för forskare och andra läsare via sökning i databaser, samt vara peer-reviewed. Dessa är alla 

kännetecken för den vetenskapliga tidskriftsartikeln (Forsberg & Wengström, 2013). 

Ytterligare inklusionskriterier var att artiklarna skulle baseras på personer med 

substansberoende i form av illegala droger, alkohol samt narkotikaklassade läkemedel som ej 

används på ett förskrivet sätt. Artiklarna skulle vara publicerade år 2003 eller senare, samt 

vara skrivna på engelska eller svenska. Gällande ålder på deltagarna i studierna valde 

författarna att inte göra några begränsningar då detta inte uppfattades relevant för syftet.  

Exklusionskriterierna innefattade studier som enbart undersökte personer med 

nikotinberoende. Detta grundade sig i att författarna fick uppfattningen av att vetenskapliga 

artiklar inom ämnesområdet ofta undersökte nikotinberoende, respektive annat drogberoende, 

i olika studier.  

 

Databearbetning 

 

De utvalda artiklarna lästes flera gånger av båda författarna. Detta är enligt Friberg (2012) 

nödvändigt för att få en god förståelse av helheten i materialet. Data från artiklarna 

analyserades och syntetiserades genom att dokumentera syfte, metod och resultat i en matris 

(Bilaga A). Även artiklarnas grad av vetenskaplig kvalitet dokumenterades i matrisen, baserat 

på Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering (Bilaga B). 

Utifrån matrisen kunde författarna därefter identifiera flera återkommande teman: förekomst 

och uttryck av fördomar, stigmatisering och moralisering; rädsla bland vårdpersonalen; synen 

på missbruk och beroende som ett självorsakat tillstånd; positiva attityder; utbildning och 

kunskap; skillnader mellan olika personalkategorier; konsekvenser för patienten.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna till föreliggande arbete har valt att redovisa samtliga sökningar, även de som 

genomförts men ej gett upphov till inkluderade artiklar. Detta är enligt Helgesson (2006) en 

essentiell aspekt för forskningen för att ge en rättvisande bild. I enlighet med Vetenskapsrådet 

(2011) anges korrekt källhänvisning så att läsaren själv kan kontrollera materialet som 

använts. Författarna har inte fabricerat, stulit eller plagierat data.  I föreliggande arbete har 

författarna strävat efter att endast inkludera material som godkänts av en etisk kommitté 

(Forsberg och Wengström, 2013). Om sådan uppgift ej funnits har författarna själva gjort 

noggranna etiska överväganden gällande materialets inklusion.  
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RESULTAT 

 

Resultatet till föreliggande arbete presenteras utefter olika rubriker, vilka har baserats på syfte 

och frågeställningar, samt de olika teman författarna har identifierat under analysen av de 

inkluderade artiklarna.  

Fördomar, stigmatisering och moralisering 

Förekomst 

 

Flertalet resultat påvisade att vårdpersonal gav uttryck för stigmatisering, moralisering eller 

fördomsfulla attityder gentemot personer som lider av missbruk eller beroende (Harling & 

Warren, 2012; Lovi & Barr, 2009; Monks, Topping & Newell 2012; Peckover & Chidlaw, 

2007; Rao, Pillay, Abrahamn & Luty, 2009; Ronzani, Higgins-Biddle & Furtado, 2009).  

Patienter med beroende rapporterade också själva om upplevelser av stigmatisering i 

vårdsammanhang (Louma, Twohig, Waltz, Hayes, Roget, Padilla & Fisher, 2007). Attityderna 

kunde även beröra studenter på vård-, medicin-, eller hälsoinriktade utbildningar. Detta 

skedde dels genom att studenter vittnade om egna erfarenheter gällande vårdpersonalens 

åsikter och attityder (Harling & Turner, 2012), men också av att studenterna kunde ge uttryck 

för dessa attityder själva (Boyle, Williams, Brown, Molloy, McKenna, Molloy & Lewis, 

2010; Lindberg, Vergara, Wild-Wesley & Gruman, 2006).  

 

Vårdpersonalens rädsla 

 

Vårdpersonalens rädsla för patienter med missbruk eller beroende illustrerades i flera studier 

(Monks et al., 2012; Natan, Beyil & Netas, 2009; Pecker & Chidlaw, 2007; Louma et al., 

2007). I en studie genomförd av Peckover och Chidlaw (2007) var vårdpersonalens rädsla för 

våldsamma patienter ett särskilt starkt tema. Rädslan medförde att de deltagande 

sjuksköterskorna betonade risken för våldsamhet istället för att fokusera på patientens 

egentliga behov av hjälp. Sjuksköterskorna betraktades som sårbara för aggressiva handlingar, 

och patienterna betraktades som riskbenägna, trots ett eventuellt vårdbehov. Natan el al.  

(2009) fann liknande känslor av rädsla, och dessa känslor existerade trots att de deltagande 

sjuksköterskorna ansåg sig besitta höga kunskaper gällande att diagnostisera, såväl som att 

identifiera patienter med beroende eller missbruk. Vidare gav de även uttryck för en rädsla av 

att smittas av smittsamma sjukdomar (exempelvis HIV och hepatiter).  

 

Synen på missbruk och beroende som ett självorsakat tillstånd 

 

I en studie genomförd av Varas-díaz et al. (2010) ansåg en betydande andel av vårdpersonalen 

att personer drabbade av drogberoende är en social börda, och att de, när de blir sjuka, själva 

är ansvariga. Detta synsätt återspeglas av Lovi och Barr (2009), där sjuksköterskor som ej 

hade erfarenhet från området beroende och missbruk uppfattades se patienterna som 

problematiska, och att de egentligen inte är sjuka, vilket härrörde från att deras tillstånd 

betraktades som självorsakat. Även Peckover och Chidlaw (2007), samt Skinner, Feather, 

Freeman och Roche (2007) rapporterade om uppfattningar där beroende eller missbruk blev 

betraktat som ett självorsakat tillstånd. Enligt Lovi och Barr (2009) samt Peckover och 

Chidlaw (2007) kunde detta synsätt medföra att patienter kunde få svårigheter med att få hjälp 

från vården. 
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Övriga åsikter bland vårdpersonal 

 

Negativa åsikter och attityder som inte primärt grundades av ”riskpatienter”, eller ”ett 

självorsakat tillstånd” kunde återspeglas på ett varierat sätt. Patienter på en beroendeavdelning 

kunde bli beskyllda för situationer de ej hade varit inblandade i, exempelvis om någonting 

försvann, saknades eller gick sönder (Lovi & Barr, 2009). Andra patienter upplevde att de 

blev orättvist behandlade på grund av att andra personer kände till deras substansbruk (Louma 

et al., 2007). I en studie genomförd av Varas-díaz et al. (2010) antydde den intervjuade 

vårdpersonalen att personer som lider av drogmissbruk inte bryr sig om sitt välbefinnande och 

att dessa personer inte kan, alternativt inte vill, bli hjälpta. Majoriteten av de intervjuade ansåg 

att preventiva insatser som hade dokumenterats som effektiva (exempelvis i form av 

sprututbytesprogram), var associerat med negativa konsekvenser. I den kvantitativa delen av 

samma undersökning höll en majoritet av deltagarna med om att droganvändande är 

associerat med en svag viljekraft.  

 

I en studie genomförd av McLughlin, Mckenna, Leslie, Moore och Robinson (2006) förekom 

en pessimism gällande illegala droganvändares omvårdnad och behandling. Behandlingen 

sågs inte som meningsfull, då patienterna inte lyssnade, vilket också fick personalen att känna 

sig missmodiga. Enligt studie av Harling och Turner (2012) kunde droganvändare betraktas 

som ett olämpligt sätt att slösa resurser på. Enligt Lindeberg et al. (2006) förekom 

förändringar i attityder gällande huruvida andra patienters vård blir lidande på grund av tiden 

och resurserna som går åt till att behandla personer med drogmissbruk, där 38,6 procent höll 

med om påståendet i tredje året på läkarutbildningen, medan 61,6 procent höll med om det 

under sista året av ”residency”. När påståendet gällde alkoholmissbrukare var siffran 42 

procent genom hela undersökningen och ingen ökning kunde ses. Förändringar sågs även 

gällande tillfredsställelsen att behandla dessa patienter, där andelen som tyckte det var 

tillfredsställande att behandla alkoholmissbrukare minskade från 60,4 procent till 26,7 

procent, och andelen som tyckte det var tillfredsställande att behandla drogmissbrukare 

minskade från 50,9 procent till 26,8 procent under utbildningen. 

 

Positiva attityder 

 

Flera studier som vittnade om negativa attityder illustrerade även små inslag av positiva 

attityder bland vårdpersonal (Boyle et al., 2010; Varas-díaz et al., 2010). Enligt en 

undersökning av Rassool, Villar-Luis, Carraro och Lopes (2006) uppvisade dock majoriteten 

av deltagarna icke-moraliserande eller stigmatiserande attityder på flera frågor. Majoriteten av 

deltagarna ansåg ej att anledningen till alkoholmissbruk är grundat i svag moral, eller att 

frågor gällande alkohol- och droganvändande är en inkräktan på privatlivet. Majoriteten höll 

ej heller med om att personer med substansmissbruk är otrevliga att behandla som patienter.  

Orsaken till vårdpersonalens attityder 

Utbildning 

 

I ett flertal studier uppgav både vårdpersonal och studerande inom vårdyrken att utbildningen 

de fått gällande missbruk och substansberoende var bristfällig (Harling & Warren, 2012; Lovi 

& Barr, 2009; McLaughlin et al., 2006; Monks et al., 2012; Peckover & Chidlaw, 2007; 

Rassool et al., 2006). Bättre utbildning inom området ansågs välbehövligt för att kunna 

erbjuda patienterna bättre vård (Lovi & Barr, 2009; Monks et al., 2012; Peckover & Chidlaw, 

2007). Enligt Monks et al. (2012) var det dock ingen av deltagarna som ansåg att det var deras 
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eget ansvar att erhålla ökad kunskap. De deltagande sjuksköterskorna i studien av Lovi och 

Barr (2009) ansåg att denna bristande utbildning kunde bidragit till negativa attityder. I ett 

fåtal studier kände de deltagande att de fått tillräcklig utbildning för att behandla patienter 

med missbruk och substansberoende (Lindberg, Vergara, Wild-Wesley & Gruman, 2006). 

 

Enligt McLaughlin et al. (2006) upplevde vårdpersonalen i vissa fall att utbildning inom 

området missbruk och substansberoende kunde vara negativt. Detta på grund av möjligheten 

att bli uppfattad som en expert inom området, vilket kunde riskera att locka illegala 

droganvändare till deras mottagning. Oro fanns också för att deras kollegor skulle undvika 

patientgruppen och låta de med utbildning ta emot fler patienter, därmed skulle de få en större 

arbetsbörda. 

Skillnader mellan olika personalkategorier 

 

I flera studier framkom attitydskillnader beroende på personalkategori (Ronzani et al., 2009; 

Lovi & Barr, 2009; Varas-díaz, Santiago Negrón, Neilands, Cintrón Bou & Malavé Rivera, 

2010). Enligt Ronzani et al. kunde detta illustreras genom moralisering av alkoholism, där 

störst attitydskillnad fanns mellan undersköterskor och läkare, där den senare kategorin visade 

sig besitta minst dömande åsikter. Attitydskillnader förekom även angående marijuana- och 

kokainberoende, där störst skillnad påvisades mellan sjuksköterskor och läkare. Läkare hade 

även där minst moraliserande åsikter. I en studie av Varas-díaz et al. (2010) hade 

sjuksköterskor och läkare under utbildning mer stigmatiserande attityder i jämförelse med 

psykologer och socialarbetare under utbildning. Attitydskillnader kunde enligt Lovi och Barr 

(2009) förekomma beroende på sjuksköterskornas vidareutbildning, där specialistutbildade 

sjuksköterskor upplevde att ej specialistutbildad personal var mycket motvillig till att arbeta 

på beroendeavdelningen när det saknades personal. Om de blev placerade på avdelningen var 

de mycket fientligt inställda till både de fast anställda sjuksköterskorna och patienterna. 

 

Övriga orsaker till attityder 

 

I en studie av Monks et al. (2012) fanns ett fåtal sjuksköterskor som av sjukhusets personal 

ansågs vara experter när det gällde arbetet med problematiska droganvändare. Gemensamt för 

dessa sjuksköterskor var personliga erfarenheter av vänner eller familj med missbruk eller 

beroendeproblem. Denna personliga erfarenhet tycktes ge en bättre attityd gentemot 

patientgruppen och sjuksköterskorna integrerade detta i sitt arbetssätt. Dessa sjuksköterskor 

såg patienterna som personer och inte missbrukare, de tycktes också vara mer villiga att 

interagera med patienterna och ge dem icke-dömande stöd. Enligt Rao et al. (2009) kunde en 

positiv presentation av personer med beroende (exempelvis genom att påpeka att de var under 

behandling eller arbetade heltid) medföra att dessa tillskrevs mindre stigma av vårdpersonal. 

Kelly och Westerhoff (2010) har kommit fram till att den specifika benämningen av 

patienterna och deras tillstånd (”a substance abuser" eller "having a substance use disorder”) 

kan påverka vårdpersonalens attityder. Harling och Turner (2012) kom fram till att majoriteten 

av deltagarna i studien okritiskt verkade acceptera medias synsätt angående illegala droger 

samt de som använder dessa substanser. 

 

Konsekvenser för patienten 

 

Flera studier vittnar om att negativa attityder påverkar omvårdnaden (Natan et al., 2009; 

McLughlin et al., 2006; Monks et al., 2012; Lovi & Barr, 2009; Peckover & Chidlaw, 2007). 
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Sjuksköterskor med mer stereotypa synsätt på patienter som är drogberoende kunde själva 

uppfatta kvaliteten på den givna omvårdnaden som lägre än omvårdnad till andra patienter 

(Natan et al., 2009). Enligt McLughlin et al. (2006) kunde den negativa bilden visa sig som att 

sjukvårdspersonal inte ville bli inblandade i vården av patientgruppen ifråga. Natan et al. 

(2009) fann ett samband mellan intentioner att ge vård med hög kvalitet och positiva attityder. 

I en studie genomförd av Monks et al. (2012) ledde sjuksköterskornas negativa attityder till att 

kommunikationen ofta blev laddad. På grund av den stora misstron sjuksköterskorna kände 

gentemot patienterna försökte de undvika kontakt med dem så mycket som möjligt. Detta 

kände patienterna av och det ledde till att de blev mer och mer fientligt inställda till 

sjuksköterskorna och den övriga vårdpersonalen. Enligt Monks et al. (2012) blev 

kommunikationen mindre dramatisk när sjuksköterskorna visade ett intresse för patientens 

problem, lyssnade och behandlade patienten som en person istället för en problematisk 

missbrukare.  

 

Både Lovi och Barr (2009) samt Monks et al. (2012) konstaterade att vårdpersonalens brist på 

kunskap inom missbruk och substansberoende har resulterat i att patienternas abstinensbesvär 

inte blivit korrekt behandlade. Dåliga abstinensupplevelser som orsakades av bristande 

kunskap kunde förstärka negativa attityder till patienter med beroendeproblematik. Detta 

skedde genom att patienternas dåliga abstinensupplevelser ledde till ihållande klagomål om 

bättre behandling från patientens sida, vilket i sin tur kulminerade i att patienten upplevdes 

som störande och hindrade arbetet på avdelningen. Risken för obehagliga abstinensbesvär, 

som kunde ha hanterats på ett bättre sätt, ledde även till att patienterna undvek att söka vård. 

Patienterna ansåg att risken för en dålig abstinensupplevelse var ett större hot än de andra 

medicinska åkommorna de behövde söka vård för. Andra konsekvenser av bristande 

utbildning var att sjuksköterskorna inte genomförde någon patientutbildning eller motiverande 

samtal med patientgruppen, då de ansåg att de saknade tillräcklig kunskap i området. 

Sjuksköterskorna misstolkade också ibland kliniska yttringar av drogintag och korrekt 

behandling uteblev (Monks et al., 2012). Sjuksköterskor som upplever svårigheter med 

omvårdnaden till patienter med drogberoende uppfattar även vården de ger till sådana 

patienter som sämre i jämförelse med sjuksköterskor som inte upplever dessa svårigheter 

(Natan et al., 2009). Enligt Monks et al. (2012) uppfattade patienterna vårdpersonalens brist 

på kunskap om illegalt droganvändande både som ett hot mot vården, samt ett tillfälle att 

utnyttja situationen till deras fördel, exempelvis genom att be om narkotikaklassade preparat 

som de egentligen ej hade behov av. 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Val av metod och urvalsprocess 

 

Författarna till detta arbete ansåg att en litteraturstudie inom området kunde tydliggöra 

forskningsläget och eventuellt behov av vidare studier. Samtidigt upplevdes en intervjustudie 

bli för begränsad. För att kunna svara på syftet valde författarna därför metoden 

litteraturstudie.  

Delvis fanns en önskan om att inkludera flera olika personalkategorier men också olika typer 

av vårdavdelningar. Att genomföra en sådan bred intervjustudie trodde författarna skulle bli 

mycket svårt. Att endast inkludera studier från avdelningar specialiserade på beroendevård var 

inte önskvärt då patientgruppen uppsatsen behandlar kommer i kontakt med flera olika typer 

av vårdavdelningar vilket resultatet även visar. En litteraturstudie ger möjligheten att 
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inkludera artiklar som är både kvantitativa och kvalitativa vilket författarna trodde skulle ge 

en bra bild av både förekomst samt mer specifika åsikter och attityder.  

 

Sökningen efter artiklar genomfördes i Pubmed och Cinahl. Processen har beskrivits noggrant 

för att säkerställa möjligheten att uppnå samma resultat vid ett senare tillfälle (Forsberg & 

Wengström, 2013). Författarna upplevde att mängden artiklar var tillräcklig efter att utvalda 

artiklar lästs igenom och manuella sökningar skett på källorna till dessa artiklar. Att 

författarna endast har sökt i dessa två databaser kan ses som en begränsning men ytterligare 

sökningar bedömdes inte vara möjliga då tidsplanen hade överskridits. På grund av detta 

genomfördes inte några ytterligare sökningar i andra databaser. 

 

Under artikelsökningarna i databaserna Pubmed och Cinahl var en svårighet att flera artiklar 

hade otydliga titlar som egentligen inte sade så mycket om innehållet. Artiklarna saknade 

dessutom ofta abstract vilket gjorde att de uteslöts ur studien. Det är möjligt att artiklar som 

skulle inkluderats i arbetet därför har uteblivit.  

 

Tillförlitlighet 

 

Då författarna inte hade någon tidigare erfarenhet av att klassificera artiklar utifrån ett 

bedömningsunderlag upplevdes vissa svårigheter i denna del vilket kan ses som en 

begränsning. I flera studier var antalet deltagare få. Detta anser författarna skulle kunna vara 

en brist då antalet deltagare endast presenteras i matrisen. I och med detta kan ett mycket litet 

antal deltagares ord få större vikt än vad som bör anses vara rimligt. I många studier 

rapporterar vårdpersonal själva om sina egna attityder vilket kan ses som en eventuell felkälla 

då deltagarna möjligtvis inte önskar bli uppfattade negativt. Det är dessutom möjligt att 

vårdpersonalen inte agerar på samma sätt som de har svarat i studierna. I de analyserade 

artiklarna råder varierande begreppsformuleringar, vilket har medfört en viss svårighet att 

förstå exakt vad som åsyftas. Detta illustreras av användningen av begreppen: drug use, drug 

abuse, drug misuse, drug addict, drug dependence, alcohol and other drugs, illicit drug use, 

substance abuse, substance use disorder. Författarna till föreliggande arbete anser att detta 

riskerar att påverka validiteten. Då författarna skriver på svenska har översättningen av 

begreppen också varit en svårighet. Vidare har det varit svårt att översätta olika 

personalkategoriers titlar till svenska då motsvarande titel inte alltid finns i Sverige.  

 

Författarna till föreliggande arbete har för att stärka reliabiliteten beskrivit metoden noggrant 

vilket möjliggör reproducerbarhet. För att minska risken för slumpmässiga fel har de 

inkluderade artiklarna lästs av båda författarna flera gånger samt att likheter och skillnader i 

artiklarna har identifierats och dokumenterats.  

Generaliserbarhet 

 

De artiklar som inkluderats i uppsatsen kommer från USA, Storbritannien, Australien, Irland, 

Brasilien och Israel. Artiklarna behandlar flertalet olika personalkategorier och flera olika 

typer av vårdavdelningar. Trots förekomsten av fördomar och stigmatisering i flertalet studier 

så upplever författarna till föreliggande arbete att generaliserbarheten är svår att uttala sig om. 

Detta beror på att det finns många variabler som kan påverka attityderna gentemot personer 

med substansberoende- och missbruksproblematik. I de flesta länder är det kriminellt att 

använda droger men skillnaderna är stora när det kommer till hur olika droger klassas samt 

vilka straff som utdelas för att använda dessa. I USA har till exempel flera delstater nyligen 
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legaliserat cannabis vilket visar på ovanstående problematik. Skillnaderna är också stora när 

det gäller kulturen, och bruket av droger kan vara mindre stigmatiserat inom en kultur än vad 

det är inom en annan.  

 

Resultatdiskussion 

 

Attityder i form av fördomar, stigmatisering eller moralisering var genomgående teman i 

undersökta resultat. Detta kunde yttra sig som att patienterna blev betraktade som en 

potentiell risk för vårdpersonalen samt av att deras tillstånd blev betraktat som självorsakat. 

(Harling & Warren, 2012; Peckover & Chidlaw, 2007; Monks et al., 2012; Rao et al., 2009; 

Lovi & Barr, 2009; Ronzani et al., 2009). Dessa attityder tycks till stor del korrelera med 

samhällets allmänt rådande uppfattning gällande personer drabbade av missbruks- eller 

beroenderelaterade problem (Corrigan et al., 2005; Fortney et al., 2004; Stuber et al., 2008). 

Gray (2003) menar att samhällets moraliska ståndpunkt kan medföra svårigheter för en 

sjuksköterska att skapa känslor av samhörighet och förståelse till en person med beroende. 

Med anledning av detta och av de konstaterade resultaten tror författarna till föreliggande 

arbete att vårdpersonalens negativa attityder till stor del påverkas av samhällets generella 

synsätt avseende personer med missbruks- och beroenderelaterade problem. Denna teori tycks 

också styrkas av att Harling och Turner (2012) kom fram till att majoriteten av deltagarna i 

studien okritiskt verkade acceptera medias synsätt angående illegala droger samt de som 

använder dessa substanser. 

 

Vårdpersonalen kunde redogöra för olika attityder beroende på personalkategori i ett flertal 

studier (Lovi & Barr, 2009; Ronzani et al., 2009; Varas-díaz et al., 2010). I en studie framkom 

att läkare besatt mindre negativa attityder i jämförelse med sjuksköterskor (Ronzani et al., 

2009), och i en studie framkom att psykologer och socialarbetare under utbildning besatt 

mindre negativa attityder i jämförelse med sjuksköterskor och läkare under utbildning (Varas-

díaz et al., 2010). Författarna till detta arbete kan dock ej dra några specifika slutsatser av 

dessa resultat, annat än att konstatera att attityder bland vårdpersonal kan tänkas variera 

beroende på personalens utbildning och utbildningsplats.  

 

Orsaken till attityder 

 

Flera studier visade på att vårdpersonal såg beroende som ett självorsakat tillstånd (Lovi & 

Barr 2009; Peckover & Chidlaw, 2007; Skinner et al., 2007; Varas-díaz et al., 2010), trots att 

ett fullt utvecklat beroende är en kronisk sjukdom (Le Maol & Koob, 2007). I en studie 

framkom det att 59 procent av de tillfrågade betraktade alkoholism som en genetisk sjukdom 

(Rassool et al., 2006). Enligt Franck och Nylander (2011) anses dock ett flertal faktorer vara 

avgörande för utvecklandet av ett beroende. Förutom att ha orsakats av ett införlivande av 

samhällets allmänna åsikter tror författarna till föreliggande arbete att dessa felaktiga 

uppfattningar är starkt kopplade till en bristande grundutbildning inom området missbruk och 

beroende för allmän hälso- och sjukvårdspersonal. Detta stärks av resultatet från flera studier, 

som både tyder på att personal ej fått en tillräcklig utbildning (Harling & Warren, 2012; Lovi 

& Barr, 2009; McLaughlin et al., 2006; Monks et al., 2012; Peckover & Chidlaw, 2007; 

Rassool et al., 2006), samt att denna otillräckliga utbildning medför en påverkan på vården 

(Lovi & Barr, 2009; Monks et al., 2012). I ett fåtal studier kände de deltagande emellertid att 

de faktiskt fått en tillräcklig utbildning för att behandla patienter med missbruk och 

substansberoende. Trots detta blev attityderna gradvis sämre under utbildningstiden (Lindberg 
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et al., 2006), vilket kan tyda på att en utbildning som anses förbereda studenter inför sin 

kommande yrkesroll, inte nödvändigtvis beaktar negativa attityders påverkan på 

stigmatiserade tillstånd. 

 

Utbildningens komplexitet inom missbruk och beroende exemplifieras ytterligare av en studie 

genomförd av McLughlin et al. (2006) där vårdpersonal uttryckte oro inför ytterligare 

utbildning, då detta kunde locka droganvändare till att besöka den aktuella mottagningen. 

Patienterna betraktades som potentiellt farliga för vårdpersonalen, vilket således medförde att 

utbildning blev en potentiell risk. Deltagarna uttryckte även oro över att utbildning skulle 

medföra en större arbetsbörda. Enligt Lindberg et al. (2006) försämrades de deltagandes 

tillfredsställelse av att behandla personer med missbruk tydligt efter tredje året i 

läkarutbildningen. Författarna till föreliggande arbete anser att dessa faktorer tydliggör 

utbildningens komplexitet inom ett område som är förknippat med omfattande moralisering 

och stigmatisering. Utbildning inom ett sådant område verkar inte kunna redogöra för 

problemets omfattning. Detta skulle dock egna erfarenheter inom området kunna tänkas göra. 

I en studie genomförd av Monks et al (2012) blev sjuksköterskor med personliga erfarenheter 

av vänner eller familj med missbruk eller beroendeproblem betraktade som experter. Dessa 

sjuksköterskor tycktes ha en bättre attityd gentemot patientgruppen ifråga, vilket också 

integrerades i arbetssättet. 

 

Slutsats 

 

Fördomar, stigmatisering och moralisering gentemot personer med beroende- och 

missbruksproblem är ett vanligt förekommande inslag bland hälso- och sjukvårdspersonal och 

förekommer inom flera delar av vårdkedjan. Specifika attityder kan yttra sig i att patienterna 

blir betraktade som en potentiell risk för vårdpersonalen eller av att deras tillstånd betraktas 

som självorsakat. Konsekvensen blir att en redan socialt utsatt grupp i samhället får en 

försämrad vård och behandling. Orsaken till att dessa attityder existerar är komplex, och beror 

av ett flertal faktorer. Viktiga aspekter för att fördomar, stigmatisering och moralisering ska 

kunna motverkas är att vårdpersonal erhåller en adekvat utbildning avseende missbruk och 

beroende. Utbildningen kan ej begränsas till att enbart omfatta specialiserad beroendevård, då 

patienter med beroenderelaterade problem idag återfinns inom hela hälso- och 

sjukvårdssektorn. Utbildning inom ett område som är förknippat med omfattande åsikter och 

attityder från samhällets sida är dock även det ett komplext fenomen som måste adresseras på 

ett genomtänkt och evidensbaserat sätt.  

 

Både vårdpersonal och patienter anser att omvårdnaden personer med substansberoende och 

missbruksproblematik får är av lägre kvalitet. Författarna till föreliggande arbete anser att det 

första steget till en bättre vård för personer med substansberoende och missbruksproblematik 

är att medvetandegöra problemet. Genom att belysa vårdpersonalens attityder tror författarna 

att detta kan mana till diskussion kring hur dessa attityder kan förändras och på vilket sätt 

detta kan göras. Detta är väsentligt både för vårdpersonal, men också för andra 

samhällsgrupper som direkt eller indirekt kan tänkas bidra till att specifika attityder uppstår. 

Ett sätt att förändra specifika attityder är genom utbildning, vilket tidigare har varit möjligt 

avseende personer som förknippats med starka åsikter från samhället (Tierney, 1995). 
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Fortsatta studier 

 

Med hänsyn till att ett stort antal studier påvisat att bristande utbildning inom missbruks- och 

beroendevård är ett problem anser författarna till föreliggande arbete att ytterligare 

undersökningar kring hur utbildningen kan förbättras är ett nödvändigt inslag i fortsatta 

studier. Frågor som kan beröras är exempelvis vilka personalkategorier som är i störst behov 

av utbildning och vilken typ av utbildning detta gäller, samt hur kunskapen varierar beroende 

på vårdinstans. Ytterligare forskning behöver även ägnas åt att undersöka hur samhällets 

generella negativa attityder på ett konkret sätt kan motverkas, då dessa attityder också finns i, 

och påverkar, vården. 
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Frågeformulär med 31 slutna 

frågor. 
n=207 

(159) 

Deltagarna i studien tyckte sig ha fått tillräcklig 

utbildning för att ta hand om alkohol och  

drogmissbrukare. Andelen som tyckte  

patientgruppen överutnyttjade sjukvårdens resurser 

ökade över tid samt erfarenhet. Tillfredställelsen  

deltagarna fick av att behandla patientgruppen  

minskade över tid samt erfarenhet. Många tyckte 

också andra patienters vård blir lidande på grund  

av tiden som går åt till att behandla patientgruppen. 

P 
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Louma, J. B., 

Twohig, M. 

P., Waltz, T., 

Hayes, S. C., 

Roget, N., 

Padilla, M., 

Fisher, G. 

2007 

USA 

An investigation of stigma 

in individuals receiving 

treatment for substance 

abuse 

Att undersöka hur stigma 

påverkar patienter som 

behandlas för 

substansberoende. 

Frågeforumulär. n=197 De deltagare som hade genomgått flera 

behandlingar upplevde att de blev mer  

stigmatiserade. Personer som injicerade droger  

upplevde mer stigma än de som intog droger på  

annat vis. Vanliga upplevelser av stigmatisering  

när andra personer fick kännedom om deltagarnas 

substansbruk var att bli orättvist behandlad, att  

andra personer blev rädda för dem. 
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Lovi, R., & 

Barr, J. 

2009 

Australien 

Stigma reported by nurses 

related to those 

experiencing drug and 

alcohol dependency: A 

phenomenological Giorgi 

study 

Att beskriva sjuksköterskor 

upplevelser av att arbeta på 

en avdelning som behandlar 

personer med 

substansberonde.   

Djupintervjuer med 

sjuksköterskor som arbetade 

på avdelningar som 

behandlar personer med 

substansberoende.   

n=6 Tre huvudteman identifierades: Fördömande 

antaganden om patienterna, agera som en  

förespråkare för patienten samt utbildning. 

K 

1 

McLaughlin, 

D., 

McKenna, 

H., Leslie, J., 

Moore, K., & 

Robinson, J. 

2006 

Storbritannie

n 

Illicit drug users in 

Northern Ireland: 

perceptions and 

experiences of health and 

social care professionals. 

Att undersöka vilka 

uppfattningar och kliniska 

erfarenheter hälso- och 

sjukvårdspersonal samt 

”social care professionals” 

har gällande 

drogmissbrukare. 

Sex fokusgrupper som utgick 

ifrån ett diskussionsunderlag. 

De av deltagarna som inte 

kunde närvara vid 

fokusgrupperna blev istället 

intervjuade med samma 

diskussionsunderlag som 

grund. 

n=35 Flera av deltagarna i studien hade en mycket  

Negativ syn på drogmissbrukare och önskade att  

De slapp komma i kontakt med patientgruppen. 

Samtliga deltagare tyckte sig ha mycket lite eller  

Ingen utbildning alls gällande omvårdnaden  

Och behandlingen av drogmissbrukare. Flera 

Allmänläkare ville inte heller ha mer utbildning 

För att på så vis undvika att träffa denna  

Patientgrupp.  
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Monks, R., 

Topping, A., 

& Newell, R. 

2012 

England 

The dissonant care 

management of illicit drug 

users in medical wards, the 

views of nurses and 

patients: a grounded theory 

study 

Att undersöka hur 

sjuksköterskor interagerar 

med och ger vård till 

personer med drogmissbruk 

samt att utröna hur 

personerna med 

drogmissbruk upplever 

vården de får. 

Semistrukturerade intervjuer 

med sjuksköterskor från nio 

olika avdelningar på ett 

akutsjukhus samt 

semistrukturerade intervjuer 

med patienter inlagda för 

fysiska komplikationer av 

drogmissbruk på samma 

sjukhus. 

n=29 

n=12 

Kombinationen av för lite utbildning inom området, 

 negativa attityder samt upplevelser av konflikt,  

agression och opålitlighet tycktes ha en negativ 

effekt på relationen mellan vårdgivare och  

vårdtagare. 

K 
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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 

Att med hjälp av ”teorin om 

följdriktigt beteende” 

undersöka sjuksköterskors 

attityder och subjektiva 

normer  genom granskning 

av den faktiska och den 

tänkta vården av 

drogmissbrukare.  

Frågeformulär med 82 frågor, 

övervägande slutna. 
n=200 

(65) 

Sjuksköterskorna kunde konstateras ha fördomar  

mot patienter med drogmissbruk. De flesta  

upplevde vården av denna patientgrupp som svår 

och energikrävande. För att sjuksköterskan ska  

vilja ge god vård åt drogmissbrukare är det viktigt 

med positiva attityder  
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Peckover, S., 

Chidlaw, R.G. 

2007 

England 

Too frightened to care? 

Accounts by district nurses 

working with clients who 

misuse substances 

Att utforska 

distrikssköterskors förståelse 

och handlande i relation till 

diskriminering och 

ojämlikhet med fokus på 

drogmissbruk. 

Semistrukturerade intervjuer 

med distriktssköterskor från 

två stadsbaserade ”primary 

care trusts” i norra England.  

n=18 Diskriminering förekom. Detta yttrade sig som: 

Patienterna ansågs vara farliga och  

distriktssköterskorna upplevde att det var riskfyllt  

att besöka dem. Detta resulterade i kortare besök,  

en suboptimal vård och avsaknad av holistiskt  

tänkande. 
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A study of stigmatized 

attitudes towards people 

with mental health 

problems among health 

professionals 

Att undersöka 

stigmatiserande attityder hos 

hälso- och sjukvårdspersonal 

gentemot personer med 

psykiska hälsoproblem. 

Frågeformulär baserat på 

fiktiva patienter. 
n=108 

(92) 

 

Hos fiktiva patienter med aktivt opiatberoende och 

alkoholism förekom mycket stigma. Att presentera 

patienter i ett ”bättre sken” medförde dock mindre stigma. 

RCT 
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Att undersöka kunskap och 

attityder hos 

sjuksköterskestudenter 

gentemot personer med 

substansmissbruk och att 

överväga de implikationer 

dessa attityder har för 

sjuksköterskeutbildning. 

Frågeformulär om alkohol 

och droger angående 

kunskap och utbildning, 

omvårdnadsbaserade 

interventioner, attityder och 

värderingar tilldelades till 

sjuksköterskestudenter på 

högskolenivå.  

 

n=227 

(175) 

Majoriteten av deltagarna ansåg ej att  

Alkoholmissbruk är orsakat av en svag moral.  

Majoriteten ansåg inte heller att frågor om  

Alkoholanvändande eller andra droger är en  

Inkrätan på privatlivet. Deltagarna  hade brist på adekvat 

utbildning inom det undersökta ämnesområdet.  

Deltagarna var positiva till  

behandlingsinterventioner. 

 

 

P 
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Ronzani, T. 

M., Higgins-

Biddle, J., & 

Furtado, E. F. 
2009 

Brasilien 

 

Stigmatization of alcohol 

and other drug users by 

primary 

care providers in Southeast 

Brazil 

Att undersöka 

primärvårdspersonals åsikter 

gällande stigma, moralisering 

eller negativt dömande, 

angående alkohol och andra 

droger. 

Fyra olika frågeformulär som 

sjukvårdspersonalen själva 

fyllde i.  

n=609 

(0) 

Stigmatisering och moralisering mot  

droganvändare förekom bland  

sjukvårdspersonalen. Skillnader i attityder förekom 

 mellan yrkesgrupper. 
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Skinner, N., 

Feather, N. 

T., Freeman, 

T., & Roche, 

A. 

2007 

Australien 

Stigma and Discrimination 

in Health-Care Provision 

to Drug Users: The Role of 

Values, Affect, and 

Deservingness Judgments. 

Att undersöka vilken vård 

sjuksköterskor tycker att 

patienter med beroende 

förtjänar och hur nöjda de är 

med både hög- och 

lågkvalitativ vård till 

patientgruppen. 

Fiktiva scenarion med alkhol 

och heroinberoende som 

söker vård. 

n=277 

(533) 

Patienter med beroende uppfattades vara mycket  

ansvariga för sitt tillstånd. Sjuksköterskorna 

kände lite ilska och besvikelse för patienterna 

och mycket sympati och oro. Patienterna  

uppfattades förtjäna högkvalitativ vård. 
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Varas-díaz, 

N., Santiago 

Negrón, S., 

Neilands, 

T.B., Cintrón 

Bou, F., & 

Malavé 

Rivera, S. 

2010 

Puerto Rico 

(USA) 

 

Stigmatization of Illicit 

Drug Use among Puerto 

Rican Health Professionals 

in Training 

Dokumentera stigmatisering 

av illegalt droganvändande 

bland personal inom 

disciplinerna medicin, 

omvårdnad, psykologi och 

socialarbete under 

utbildning, samt att utforska 

skillnader i attityder 

beroende på utbildningsplats.   

Kvalitativa djupintervjuer 

med hälso- och 

sjukvårdspersonal under 

utbildning, samt ett 

kvantitativt frågeformulär 

angående negativa attityder 

till illegalt droganvändande 

till en grupp hälso- och 

sjukvårdspersonal under 

utbildning. 

n=80 

 

n=421 

 

I den kvalitativa undersökningen sågs fyra  

huvudteman: personer som är beroende av olagliga  

droger kan eller vill inte bli hjälpta, att personer med 

beroende inte bryr sig om sitt välmående, att  

preventions-insatser motiverar till fortsatt  

droganvändande, samt att personer som lider av  

drogberoende är en social börda. I den kvantitativa 

undersökningen framkom att mer än hälften ansåg  

att droganvändande är associerat med en svag  

viljekraft, samt att konfrontation är nödvändigt vid 

 behandling av drogberoende. Deltagarna ansåg  

även att rekreationellt droganvändande leder till  

fortsatt drogberoende. 

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

 I = Hög, II = Medel, III = Låg
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Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ 

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

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled 

trial ( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse 

mellan kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. Är inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

genomförande och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men 

utan relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/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 patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden otillräckligt beskriven, brister i 

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. Avvsikten kan också vara att 

utveckla begrepp och begreppsmässiga strukturer 

(teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. Bristfällig 

resultatredovisning. 
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