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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Drogberoende patienter finns inom psykiatrin och beroendevården på grund av 

beroendeproblematiken, men uppsöker även den somatiska vården till följd av olyckor, 

skador, och följdsjukdomar som njur- och leversjukdomar. Aktuell forskning tyder på att 

drogberoende patienter med eller utan ett aktivt missbruk upplever att de får ett sämre 

bemötande av sjuksköterskor än övriga patienter.   

Syfte: Syfte är att beskriva vad sjuksköterskor upplever påverkar sättet att vårda 

drogberoende patienter inom den slutna somatiska sjukvården. 

Metod: en systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes och induktiv ansats utfördes 

genom att analysera tio vårdvetenskapliga artiklar.  

Resultat: Analysen resulterade i två teman: Att skapa tillit och En ömsesidig misstro, med 

två subteman vardera: att visa medkänsla och att skapa en vårdande relation, samt etiska 

utmaningar skapar ovilja och brist på kunskap. 

Slutsats: Resultatet visade på faktorer som påverkar sjuksköterskors sätt att vårda 

drogberoende patienter, och hur sjuksköterskor själva upplever att de kan påverka kvalitén 

på vården som utförs. Genom att bemöta drogberoende patienter med misstro skapade 

sjuksköterskor en misstro hos patienterna. Då sjuksköterskor bemötte drogberoende 

patienter med medkänsla och strävade efter att se människan och inte beroendet, upplevdes 

en samhörighet med patienter vilket även kunde innebära att patienterna upplevde en god 

vård.   

Nyckelord: Delaktighet, Drogberoende, Kvalitativ, Samhörighet, Sjuksköterska.  

 



 

ABSTRACT 

Bakground: Drug dependent patients are present in the health care sector because of their 

drug addiction and drug abuse problem but also due to other health related causes. Current 

research indicates that patients with an addiction problem experience that they are poorly 

cared for by nurses in comparison to other patients.  

Purpose: The purpose of the thesis is to describe what nurses’ experience affects the way in 

which drug-dependent patients are treated in the closed somatic health care. 

Method: A systematic literature study with descriptive synthesis and inductive approach has 

been used by analyzing ten medical science articles. 

Results: Analysis of the material resulted in two themes: To create trust and A mutual 

mistrust, with two sub themes each: to show compassion and to create a caring 

relationship, ethical challenges creates reluctance and lack of knowledge. 

Conclusion: The results showed factors affecting nurses' ways of caring for drug-dependent 

patients, and how nurses themselves feel that they may affect the quality of care that is being 

performed. By addressing drug-dependent patients with mistrust, nurses created mistrust in 

patients. When nurses treated drug-dependent patients with compassion and sought to see 

the human being and not the dependence, a relationship with patients was perceived which 

could also mean that the patients experienced that they were given a good care. 

Keyword: Caring connection. Drug dependence. Nurse. Patient participation; Qualitative 

method.
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1 INLEDNING 

Drogberoende patienter finns inom de flesta enheter inom vården, vilket innebär att 

sjuksköterskor inom den slutna somatiska vården kommer att vårda dessa patienter. 

Intresseområdet som efterfrågats av Västmanlands landsting handlar om sjuksköterskans 

etiska hållning och ansvar inom vården av drogberoende patienter. Vi är verksamma 

undersköterskor inom den slutna somatiska vården under studietiden till sjuksköterskor, 

därför väcktes intresset att beskriva just vad sjuksköterskor upplever påverkar sättet att 

vårda drogberoende patienter inom den slutna somatiska sjukvården. Sjuksköterskor ska 

bemöta samtliga patienter med medkänsla och respekt oavsett bakgrund och livsstil, men de 

egna erfarenheterna som upplevts är att personal verkar vara kluvna till att vårda 

drogberoende patienter. Då dessa patienter finns på avdelningen så kan det uppstå 

diskussioner om på vilket sätt patienterna ska vårdas och huruvida patienterna kommer att 

vara mottagliga till vården. På så sätt upplevs det att bemötandet som drogberoende 

patienter med eller utan ett aktivt missbruk får, är annorlunda än det som övriga patienter 

får. Då sjuksköterskors agerande kan påverka hur patienter upplever vården kan därför ett 

gott bemötande gentemot samtliga patienter ses som en självklarhet i sjuksköterskans 

profession. Med anledning av detta kan det finnas ett behov inom sjuksköterskeprogrammet 

av utbildning och reflektion kring bemötandets inverkan på vårdandet, vilket skulle kunna 

leda till att samtliga patienter får en god vård. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden förklaras centrala begrepp, följt av valt vårdteoretisk perspektiv, lagar och 

riktlinjer gällande vård och omsorg av drogberoende patienter, redogörelse av tidigare 

forskning med relevans för ämnet, samt examensarbetets problemformulering. 

2.1 Centrala begrepp 

I detta avsnitt beskrivs de centrala begreppen beroende, diskriminering, drogberoende, 

missbruk, stigma och vårdrelation som är återkommande begrepp i detta arbete 

. 
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2.1.1 Beroende och missbruk 

Beroende är ett psykobiologiskt sjukdomstillstånd ofta med en mångfacetterad bakgrund och 

flera parallella symtom med starka inslag av kulturella som sociala drag. Ett beroende utgörs 

av fysiska och psykiska mekanismer som får en individ att vid upprepade tillfällen utsätta sig 

för skadliga substanser. Beroende av alkohol eller olagliga droger karaktäriseras som tillstånd 

enligt kriterierna som anges i klassifikationssystemen “International statistical classification 

of diseases and related health problems” förkortat ICD-10 inom hälso- och sjukvård. (ICD, 

1992). Vid konsumtion av ämnen som kan framkalla ett beroende är det hjärnans 

belöningssystem som är fokus. Belöningssystemets uppdrag är att skapa motivation hos 

individen för att denne skall utföra det som är väsentligt för överlevnad. Vid överkonsumtion 

av dessa ämnen stimuleras belöningssystemet till att frisätta en ökad mängd dopamin som 

får individ att känna ett tillfälligt rus (Nationalencyklopedi, 2017). Ett väsentligt signalement 

på att individen håller på att framkalla ett beroende är att denne inte längre kan kontrollera 

sin konsumtion (Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning, 2014). Missbruk är 

en okontrollerad och överdriven konsumtion eller användning av en substans. Skillnaden 

mellan beroende och ett missbruk är att beroendet framkallar ett obehärskat begär för en 

substans. Ett missbruk behöver inte alltid leda till ett beroende och en beroende individ kan 

ha kommit ur sitt missbruk (Nationalencyklopedin, 2017). 

2.1.2 Droger 

Droger definieras som substanser med psykologiskt berusande effekt som intas för att uppnå 

berusning. Olagliga droger är narkotikaklassade preparat som främst måste föreskrivas av 

behörig vårdpersonal (Nationalencyklopedin, 2016). I examensarbetet används begreppet 

olagliga droger vilket avser narkotika preparat, examensarbetet kommer att beröra beroendet 

och missbruket av olagliga droger. Det finns ingen direkt siffra på hur många människor i 

Sverige som är beroende av olagliga droger då det är svårt att mäta olagliga aktiviteter men 

enligt Socialstyrelsen (2015) uppskattas omkring 55 000 personer över 18 år i Sverige är 

beroende av olagliga droger. 

2.1.3 Diskriminering och stigma 

Diskriminering sker när en individ eller en viss grupp blir utsatta för kränkning, trakasserier 

eller missgynnas, det kan ske både direkt och indirekt (Diskrimineringsombudsmannen, 

2017). Stigma innebär att individer från en specifik grupp i samhället blir socialt stämplad 

och tillskrivs egenskaper som man tror gruppen erhåller. Generaliseringen sker alltså utifrån 

de egenskaper som en tror sig är typiska för den specifika gruppen. Egen stigmatisering sker 

när den som blivit stigmatiserad internaliserar stigmat och diskriminering, vilket leder till att 

individen nu agerar efter förväntade stereotyper (Nationalencyklopedin, 2016). 

2.1.4 Vårdande relation 

Kaséns (2002) teori om vårdande relation som beröring, förbindelse, berättelse och 

förhållande handlar om hur den vårdande relationen ter sig. Den vårdande relationen bygger 
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på fyra begrepp som tillsammans skapar en grund för hur sjuksköterskan ska vårda patienten 

genom att upprätthålla värdigheten. Beröring är det första begreppet som innefattar en 

kroppslig, andlig och själslig relation där en vård gemenskap är i fokus. Patienten känner sig 

uppmärksammad genom att denne blir berörd på olika sätt av sjuksköterskan, det kan tex. 

visa sig genom en klapp på axeln eller genom att vara lyhörd för att visa att denne blir sedd. 

På dessa sättet kan en vårdande relation främja hälsan. Kasén (2002) menar även att en 

vårdande relation fungerar som en förbindelse då sjuksköterskans främsta syfte är att värna 

om patientens värdighet vilket sker genom att lindra dennes lidanden. När sjuksköterskan 

uppmärksammar patientens berättelse och dennes lidande kan det sjuksköterskan utifrån 

den vårdande relationen medverka i att vägleda patienten mot försoning. Det sista begreppet 

handlar om den vårdande relationen som ett förhållande vilket bygger på att sjuksköterskan 

bär på det yttersta ansvaret i relationen, det leder till att förhållandet blir asymmetriskt. Den 

vårdande relationen går ut på att sjuksköterskan ska se den hela individen som en unik 

patient och låta denne vara i fokus under hela vårdtiden 

2.2 Vårdteoretiskt perspektiv 

I detta examensarbete är det valda teoretiska perspektivet Halldorsdottirs (1996) teori om 

’Caring and uncaring’. Detta valdes då Halldorsdottirs teori är relevant för arbetets syfte 

eftersom det beskriver egenskaper hos sjuksköterskor som kan medföra till att patienten 

upplever samhörighet med sjuksköterskan, vilket kan bidra till att en god vård utförs. 

Teorin bygger på två metaforer som kallas ’The Bridge’ (bryggan) och ’The Wall’ (väggen). 

Sjuksköterskans kommunikation och samhörighet med patienten symboliseras av bryggan, 

medan väggen representerar sjuksköterskans negativa eller icke existerande kommunikation. 

Väggen kan även symbolisera sjuksköterskans likgiltighet och brist på samhörighet med 

patienten. Patienten befinner sig mellan bryggan och väggen. Bryggan skapas då patienten 

upplever samhörighet med sjuksköterskan vilket även leder till att patienten känner sig trygg 

nog för att be sjuksköterskan om hjälp och stöd. En sådan ömsesidig bekräftelse resulterar i 

att sjuksköterskan lättare kan förstå patienten i dennes helhet och därför kan utföra en god 

vård. Halldorsdottir beskriver att då patienten börjar känna tilltro till sjuksköterskan skapas 

en slags professionell närhet.  

Halldorsdottirs begrepp ”Caring” utgörs av kompetens, vårdande och samhörighet. 

Kompetens beskrivs som sjuksköterskans förmåga att skapa samhörighet med patienten, 

förmågan till att skapa empowering hos patienten, och att kunna utbilda patienter, anhöriga 

och kollegor. Begreppet vårdande berör sjuksköterskans bemötande och egenskaper, vilket är 

att sjuksköterskan ska vara lyhörd och mottaglig för patientens behov, ha ett engagemang för 

patientens välmående, och att kunna se patienten som en individ. Samhörighet uppstår då 

både sjuksköterskan och patienten har en ömsesidig och mottaglig kontakt. Vilket innebär att 

då sjuksköterskan ser och bemöter patienten som sin jämlike kan de tillsammans arbeta mot 

ett gemensamt mål. 
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Begreppet ”Uncaring” uppstår genom inkompetens, brist på förtroende och avsaknad av 

samhörighet. Inkompetens handlar om att sjuksköterskan saknar förmågan att kommunicera 

med patienten eller att sjuksköterskan inte kan sätta sig in i patientens situation. Brist på 

förtroende sker när patienten upplever att denne stör sjuksköterskan då hen ber om hjälp 

och stöd. Det kan även ske då sjuksköterskan behandlar patienten med likgiltighet, 

vårdandet blir då som att sköta ett objekt istället för en människa. Avsaknad av samhörighet 

kan handla om att patienten upplever sig nonchalerad av sjuksköterskan, och att 

sjuksköterskans uppfattas vara oengagerad, okänslig och kylig. Konsekvenserna av 

”Uncaring” leder till uppbyggnad av väggen då patienten inte upplever förtroende för 

sjuksköterskan utan strävar efter att undvika kontakt. Patienten kan även uppleva sig 

trakasserad eller bestraffad av sjuksköterskan. Detta innebär en sorts gemensamt 

undvikande där sjuksköterskan är ovillig att vårda patienten och patienten inte vill bli vårdad 

av sjuksköterskan, vilket symboliseras av en vägg. 

2.3 Lagar och riktlinjer för sjuksköterskans arbete 

Sjuksköterskan är bunden till att följa de lagar och uppmuntras att följa de riktlinjer som 

finns för att vården ska ges av samma värde och på lika villkor till samtliga patienter. Hälso 

och sjukvårdslagen [ HSL ](SFS 2017:30) beskriver att patientens självbestämmande och 

integritet ska respekteras och att samtliga patienter har rätt till god vård på lika villkor. 

Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) förklarar att sjuksköterskan skall förebygga all form av 

risk för vårdskada. Vid vårdskada menas fysiskt och psykiskt lidande. Sjuksköterskan bör 

även bevara patientens integritet och främja dennes delaktighet i vårdandet. Enligt 

International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor ingår det i 

sjuksköterskans ansvarsområde att förse patienter med korrekt, tillräcklig och lämplig 

information om vård och behandling. Sjuksköterskan bör även initiera och främja insatser 

som tillgodoser sårbara befolkningsgruppers hälsa samt sociala behov (ICN, 2014). 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tidigare forskning utifrån patienters upplevelser av delaktighet i vården, 

och patienters erfarenheter av god omvårdnad. Därefter presenteras drogberoende patienters 

upplevelser av sjuksköterskans bemötande. 

2.4.1 Patienters erfarenhet av god omvårdnad 

I kvalitativa intervjustudier beskrivs god omvårdnad ur ett patientperspektiv som att 

bemötas med medlidande, medkänsla och omsorg. Detta beskriver intervjuade patienter som 

att bemötas med engagemang för deras egen person, ett påtagligt intresse för deras önskemål 

och behov. Förutom detta beskriver patienterna att en viktig egenskap är att 

sjuksköterskorna har en förmåga att kunna sätta sig in i deras situation (Bramley & Matiti , 

2014; Berg & Danielson, 2007). Patienterna upplever att sjuksköterskor visar medkänsla 
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genom till exempel beröring, som en lätt hand på axeln eller händer och en empatisk 

inställning till situationen. Patienterna upplever framförallt att då sjuksköterskan tillvaratar 

på patienternas unika personliga erfarenheter i förhållande till deras behov, speglar det en 

god individanpassad omvårdnad. Därför är en god kommunikation och förtroende mellan 

patienter och sjuksköterskor viktig för att omsorgen ska genomsyras av medkänsla. Det visas 

tydligt i fall där patienter upplever svåra situationer, att utan en fungerande kommunikation 

får inte patienterna en möjlighet att berätta om vad som tynger dem. En avsaknad av 

fungerande kommunikation innebär att sjuksköterskorna inte är insatta i patientens mående 

(Bramley & Matiti, 2014). Då patienterna upplever att sjuksköterskorna samarbetar med dem 

och är flexibla inför deras behov möjliggörs en öppenhet där de tillåts uttrycka sina tankar 

och funderingar inför vårdens förlopp och kommande händelser. När patienterna känner sig 

trygga och väl omhändertagna minskar deras ängslan och förvirring inför behandlingen 

(Berg & Danielson, 2007). 

Patienter upplever att självständighet och självbestämmande inte bara är viktiga för deras 

välbefinnande utan även för återhämtningen. Genom att patienterna tillåts avgöra vad de 

behöver hjälp med blir vården anpassad efter deras behov och önskemål, samtidigt som 

patienternas integritet och autonomi respekteras. Detta är även avgörande för att relationen 

mellan patienten och sjuksköterska ska fungera, då sjuksköterskorna lyssnar på dem medför 

det att patienterna känner sig bekräftade och förstådda (Berg & Danielson, 2007). När 

sjuksköterskor visar förståelse för patienternas situation och samtidigt aktivt arbetar för att 

bevara patienternas självständighet, innebar det att patienterna upplever att de blir 

behandlade som människor istället för objekt som ska vårdas. Detta sker till exempel genom 

att patienterna ges tid att utföra aktiviteter som de klarar av istället för att sjuksköterskorna 

gör dessa åt patienterna. På så sätt skapas ett förtroende för sjuksköterskorna och 

patienterna upplever dem som empatiska och närvarande (Bramley & Matiti, 2014).  

Att skapa en god relation mellan sjuksköterska och patienter kräver ett aktivt deltagande av 

båda, men vad som är viktigt att ha i åtanke är patienternas särskilt utsatta och sårbara 

situation. Det är inte ovanligt att patienter träffar många olika sjuksköterskor under en 

vårdtid, men för patienterna kan det upplevas svårt att bilda en relation med flera olika 

sjuksköterskor samtidigt. På grund av detta är det viktigt att patienterna upplever sig bli 

inbjudna till gemenskap av sjuksköterskan, samt att patienterna känner att de blir sedda och 

bekräftade av samtliga sjuksköterskor som vårdar dem (Berg & Danielson, 2007).  

Patienterna beskriver hur sjuksköterskorna som vårdar med medkänsla tillhandahåller 

uppmuntran och stöd i motgång och avsätter tid samt uppmärksammar alla patienter. Ett 

vårdande med medkänsla kräver tid och engagemang från utövare, och detta nämns som en 

orsak till patienter kan uppleva sig bli behandlade som objekt istället för som människor. 

Vidare så beskriver patienterna de är medvetna om att sjuksköterskan har hand om många 

patienter samtidigt och därför uppskattas även korta samtal eller enbart beröring. Då detta 

kan vara ett tecken på medkännande vård, vilket har en positiv inverkan på patienternas 

välbefinnande. Detta kan styrka att patienterna kan uppleva sig sedda och bekräftade av 

sjuksköterska utan långa samtal eller interaktioner (Bramley & Matiti, 2014). 
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2.4.2 Patienters upplevelse av delaktighet i vården 

I en kvalitativ intervjustudie framställer patienter delaktighet i vården som betydande för 

deras välbefinnande. Studien visar hur patienter som informeras om sitt aktuella tillstånd, 

kommande händelseförlopp och planer för vården, upplever en större känsla av 

sammanhang än de patienter som inte informeras. Då patienterna erhåller information och 

sjuksköterskorna förvissar sig om att informationen verkligen förstås, möjliggörs 

patienternas delaktighet i vården och patienterna kan uppleva ett större förtroende för 

sjuksköterskor vilket även leder till att följsamheten till behandlingen ökar. Då patienterna 

förstår varför de ombeds att göra vissa aktiviter och varför de är bra för patienten ökar deras 

benägenhet till samarbete. Vidare berättar patienterna hur informationen från 

sjuksköterskor upplevs som mer lättförståelig än läkarnas under ronden. På så sätt erhåller 

sjuksköterskor ett förtroende från patienterna, vilket innebär att förtroendet även underlättar 

för sjuksköterskor att motivera patienterna till att fullfölja behandlingen. Patienternas 

deltagande i vården kan resultera i att patienten blir mer följsam till pågående vård och 

efterlevnad av föreskrivna behandlingar. Patienten bör informeras om sin vård genom en 

dialog som initieras av sjuksköterskan där patienten ges möjlighet att aktivt delta. Genom att 

involvera patienten i kommunikationsprocessen redan vid inskrivning skapar detta en 

förtroendefull relation mellan patienten och sjuksköterskan. Patienter som inte blir 

informerade om vårdandet upplever sig nonchalerade och förbisedda av sjuksköterskor samt 

upplever att de inte blivit inkluderade i vårdandet (Swenne & Skytte, 2013).  

Möjliggörandet för delaktighet i vården leder till en patientinriktad omvårdnad där 

patientens unika behov står i fokus. Detta kan medverka till att skapa ett förtroende mellan 

sjuksköterska och patient, vilket kan underlätta för patienten då denne ska våga berätta vad 

hen behöver hjälp och stöttning med. Kärnan i patientinriktad omvårdnad är då bemötande 

sker med tid, engagemang och respekt inför patienternas önskemål om vården. Vilket 

innebär att sjuksköterskors handlande och bemötande gentemot patienter kan vara essentiell 

för utövandet av en patientinriktad omvårdnad. När patienten blir inbjuden att vara delaktig 

i vårdandet innebär detta att patientens värdighet är sjuksköterskans centrala fokus. Genom 

att patienter upplever sig sedda som unika individer och behandlas som medmänniskor av 

sjuksköterskor kan detta skapa en trygghet för patienterna i en annars sårbar situation 

(Heijkenskjöld, Ekstedt, & Lindwall, 2010). Vården blir på så sätt mer effektiv då den är 

individanpassad, då fokus riktas mot patienten känner denne sig sedd vilket leder till en 

känsla av trygghet. Tryggheten som patienten upplever leder till ett ökat förtroende för 

sjuksköterskan vilket leder till att patienten medverkar i sitt vårdande. För att uppnå 

optimala förutsättningar för vårdandet är det basalt att patienten vill delta i skapandet av en 

relation till sjuksköterskan, där patienten även har möjlighet att verbalisera känslor, behov 

och begär. En dialog kan endast uppstå om bägge parter är villiga att samtala och därför 

behöver patienten bli inbjuden av sjuksköterskan för att bli motiverad till att våga samtala 

förtroligt (Kjörnsberg, Karlsson, Babra & Wadensten, 2010).  

Patientfokuserade studier om autonomi påvisar att patienterna föredrar ett tillvägagångssätt 

där ett ökat samarbete sker mellan patienter och sjuksköterskor. Genom att anpassa vården 

utifrån patientens livssituation innebär det att erkänna patientens förmåga till 

självkännedom. Därför behöver vården anpassas efter patientens livssituation och behov. För 
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att kunna samarbeta måste ett förtroendefullt möte skapas mellan sjuksköterskor och 

patienter. Genom att patientens förmåga till självkännedom erkänns respekteras även dennes 

autonomi, vilket innebär att ett mer jämlikt möte mellan patienter och sjuksköterskor kan 

skapas. Patienter måste respekteras för att ett välfungerande samarbete ska ske samtidigt 

som sjuksköterskor bör inse och ta hänsyn till att patienterna är i en svår och sårbar position 

(Moser, Houtepen & Widdershoven, 2007). Då patienter ses i ett helhetsperspektiv där 

vårdandet sker utifrån en holistisk vårdfilosofi, ska även patienters autonomi 

uppmärksammas och respekteras. Tillämpningen av en patientinriktad vård förbättrar den 

vård som sedan ges genom att patienternas behov och problem individualiseras av 

sjuksköterskorna (Kjörnsberg, et.al., 2010). 

2.4.3 Drogberoende patienters upplevelse av sjuksköterskors bemötande 

Ahern, Stuber och Galea (2006) redogör för drogberoende patienters upplevelser av 

bemötandet inom den slutna somatiska sjukvården som frekventa erfarenheter av negativa 

attityder och fördomar från sjuksköterskor. Detta bidrar till att patienterna inte vill uppsöka 

sjukvård när de är i behov av det, vilket resulterar i en sämre hälsa i en patientgrupp med 

redan existerande otaliga hälsoproblem och begränsad tillgång till hälso- och sjukvård. 

Drogberoende patienter som upplever diskriminering av sjuksköterskor kan även vara mer 

benägna att avbryta pågående behandling. Sambandet mellan diskriminering och 

utanförskap och den mentala samt fysiska hälsan hos missbrukare har visats sig vara 

betydande. Denna typ av stressfaktor förbises ofta i tidigare forskning om hälsoeffekterna 

kring stigma och diskriminering hos utsatta grupper. Utanförskap kan även representera en 

kronisk källa till stress som härrör från internaliseringen av negativa uppfattningar om 

denna patientgrupp.   

Drogberoende patienter beskriver hur de upplevt att sjuksköterskor öppet visar sig motvilliga 

till att vårda dem och att sjuksköterskorna verkat vara frustrerade över att patienterna inte 

har varit följsamma till instruktioner eller behandling. Vidare beskriver dessa patienter att de 

är mycket väl medvetna om att de inte är lätta patienter att vårda då det kan förekomma 

lögner, manipulation och undanhållande av information för vårdpersonalen. Dock 

sympatiserar dessa patienter med sjuksköterskor som trots detta försöker att vårda och sköta 

om dem. Drogberoende patienter är i behov av vård på samma villkor som övriga patienter, i 

synnerhet då dessa patienter kan vara isolerade från samhället och blir bemötta med hot och 

fördomar i sin vardag (McLaughlin, McKenna, & Leslie, 2000).   

Drogberoende patienter beskriver sitt beroende i en intervjustudie som en sjukdom, ett 

destruktivt beteende eller som att ständigt vara styrd av psykologisk ångest. Detta är 

förknippat med att patienterna upplever en känsla av skam och skuld på grund av sitt 

drogberoende. Samtidigt som droger ger en tillfällig lättnad orsaker de konflikter och 

utmaningar för patienterna. (Wiklund, 2008a). Dessa patienter har erfarenheter av att 

bemötas av sjuksköterskor med bristande kunskap om drogberoende och missbruk, och 

upplever att sjuksköterskor kan döma dem på förhand på grund av deras 

beroendeproblematik. För patienterna är det viktigt att vårdas med medkänsla och 

engagemang, en sådan omsorgsfull vård framställs som ett uppvaknande för vissa av 
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patienterna där det inneburit slutet på ett drogberoende. Denna typ av omsorgsfull vård 

beskriver patienterna som en idealisk vård för drogberoende (McLaughlin, et.al., 2000). Med 

anledning av detta är vikten av en patientinriktad vård stor då den fokuserar på vad som får 

den individuella patienten att uppleva gemenskap, samhörighet och en känsla av kontroll 

istället för en kaotisk vardag. Patienterna uttrycker en önskan i denna studie om att få 

verbalisera situationer som upplevs som påfrestande för dem till sjuksköterskor som är 

villiga att lyssna. I en sådan situation är det av stor vikt att lyssnandet sker utan att 

patienternas känslor försummas eller förminskas (Wiklund, 2008b).  

“Addiction is often an emotional and uncomfortable topic for health care providers. Even 

popular media sometimes portray addicted individuals negatively. Persons who struggle with 

addiction often are depicted as criminals or prostitutes, weak, lazy, and morally corrupt.” 

(Bartlett, Brown, Shattell, Wright & Lewallen, 2013, p. 350).  

Patienterna upplever att de bemöts med negativa attityder från sjuksköterskornas håll och 

uttrycker att den negativa inställningen i sin tur påverkar vårdkvaliteten. Patienterna 

upplever även att det negativa bemötandet påverkar vårdrelationen då patienterna förlorar 

förtroendet för sjuksköterskorna. Drogberoende patienter menar att de kan reagera 

aggressivt och fientligt då de upplever sjuksköterskors agerande som dömande eller 

diskriminerande (Bartlett, Brown, Shattell, Wright & Lewallen, 2013). Stigmatiserande 

attityder är även något som de drogberoende patienterna ständigt har upplevt. Patienterna 

känner att det saknas patientfokus vid vårdandet då de upplever att sjuksköterskorna bara 

ser drogberoendet och inte individen bakom sjukdomen (Lovi & Barr, 2009).  

2.5 Problemformulering 

Tidigare forskning beskriver drogberoende och missbrukande patienters upplevelser av 

utanförskap och erfarenheter av en bristfällig vård till följd sjuksköterskans bemötande och 

attityd gentemot drogberoende patienter. Utifrån dessa patienters erfarenheter av vård och 

bemötande inom sluten somatisk vård tyder detta på en diskrepans mellan sjuksköterskans 

praktiska arbete i vården och hur god vård bör ske enligt lagstiftning och riktlinjer. Det är 

viktigt att belysa problematiken kring ett förhållningssätts inverkan på bemötandet för både 

patienten och sjuksköterskans skull då det kan främja hälsa. En fördjupad kunskap om det 

sjuksköterskor upplever påverkar sättet att vårda drogberoende patienter kan enligt 

Halldorsdottir (1996) skapa “bryggan” som står för samhörighet och en öppen 

kommunikation. Detta kan leda till att patienten känner sig trygg och vågar lita på 

sjuksköterskan vilket kan medföra att sjuksköterskan kan utföra en god och patientinriktad 

vård. Det är därför angeläget att beskriva sjuksköterskans upplevelser av att vårda 

drogberoende patienter för att fördjupa kunskapen om hur den vårdande relationen skapas 

för att främja hälsa samt att förstå patientens upplevelse av vårdande.  
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3 SYFTE 

Syfte är att beskriva vad sjuksköterskor upplever påverkar sättet att vårda drogberoende 

patienter inom den slutna somatiska sjukvården. 

4 METOD 

Metoden som använts är en beskrivande analys vilket har utförts genom Evans (2002) 

beskrivande syntes med induktiv ansats. Detta innebär att en sammanställning görs av 

kvalitativa studier där resultatet redan har analyserats och sammanställts. Denna 

systematiska litteraturstudie har som syfte att beskriva det som rapporterats i tidigare studier 

för att därefter omtolka tidigare studiers resultat, och slutligen bilda nya slutsatser kring 

fenomenet. Enligt Polit och Beck (2010) kan en kvalitativ ansats uttrycka människors 

erfarenheter, upplevelser och känslor, samt att leda till en fördjupad förståelse för det 

fenomen som undersöks, vilket kan bidra till en evidensbaserad omvårdnad.  Enligt Friberg 

(2012) ger en kvalitativ studie i jämförelse med en kvantitativ studie en djupare insikt i 

fenomenet. Då en kvalitativ metod beskriver människors upplevelser ansåg författarna till 

examensarbetet att metoden är relevant för syftet.   

Evans (2002) beskriver två tillvägagångssätt vid analysen av kvalitativa artiklar; 

beskrivande samt tolkande syntes. Den beskrivande syntesen som användes i arbetet sker i i 

fyra steg; datainsamling, identifiering av nyckelfynd, sammanställandet av studiernas alla 

teman samt en beskrivning av fenomenet. I det första steget avgörs vilka typer av studier som 

ska analyseras och urvalskriterier sammanställs. Därefter påbörjas en sökning i databaser 

och med hjälp av inklusionskriterier och exklusionskriterier, identifieras relevanta studier. I 

det andra steget ska artiklarnas resultat läsas för att kunna urskilja utmärkande drag och 

genom upprepad läsning uppmärksammans detaljer och en känsla av textens helhet fås. De 

mest utmärkande fynden som är relevanta för arbetes syfte, antecknas i ett dokument och 

benämns som nyckelfynd. I det tredje steget sammanställs nyckelfyndens likheter och 

skillnader genom att bilda teman och subteman. Teman och subteman som berör samma typ 

av information länkas ihop till en helhet. Detta medför en förfining i förståelsen av 

fenomenet. I det fjärde och sista steget beskrivs det omtolkade resultatet vilket även medför 

nya slutsatser kring syftet. Funna nyckelfynd från de granskade artiklarna är underlaget för 

resultatet och skrivs i löpande text med teman och subteman som rubriker, samt för att ge en 

djupare förståelse för fenomenet används citat som exempel från de vetenskapliga artiklarna. 

4.1 Datainsamling och urval 

Informationssökningen skedde via databasen Cinahl Plus samt PubMed som båda innehåller 

vårdvetenskapliga artiklar. Genom att avgränsa sökandet med inklusionskritierierna: årtal 
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2007 - 2017, full text, peer reviewed, english language, abstract available och reference 

available skedde ett urval och antalet artiklar begränsades till studier som beskrev 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda drogberoende patienter. Tidsspannet på tio år valdes 

som inklusionskriterium för att säkerställa artiklarnas aktualitet. För att säkerställa en hög 

evidensgrad enligt Polit och Beck (2010) användes endast artiklar baserade på kvalitativa 

studier. Dessa inklusionskritierier vid sökningen bestyrker att artiklarna som valdes är 

relevanta och aktuella för syftet. “Peer reviewed” valdes som kriterium i sökningen i Cinahl 

Plus, vilket enligt Polit och Beck (2010) visar på vetenskaplig kvalitet. Exklusionskriterierna 

var artiklar skrivna före år 2007, utan översättning till engelska, studier skrivna med en 

kvantitativ ansats eller studier med som fokuserar på andras upplevelser än sjuksköterskans. 

Då syftet med examensarbetet handlar om sjuksköterskans upplevelse av att vårda 

drogberoende patienter inom den slutna somatiska vården, så exkluderades artiklarna som 

berörde specialistvården såsom psykiatrin och beroendevården. Det valdes inget 

exkluderingskriterium gällande världsdel som artiklarna var skrivna i för att undersöka om 

det fanns någon skillnad gällande sjuksköterskors upplevelser globalt. Efter att första 

sökningen genererade i tio artiklar utökades årskriteriet till artiklar skrivna från och med år 

2000, för att säkerställa att ett tillräckligt antal artiklar fanns kvar även efter 

kvalitetsgranskningen. Det ändrade årskriteriet genererade i att 20 artiklar söktes fram. 

Sökorden som användes vid första artikelsökningen var: Nurse”,”Care”, “Substance 

dependence” och “Substance abuse”. Respektive sökord genererade fler än tusen artiklar men 

alla artiklar var inte relevanta då de inte passade för arbetets syfte. Istället Genom en 

kombination av flera sökord och användandet av MeSH (Medical Subject Headings) samt en 

boolesk sökteknik med operator ”AND” som kopplar ihop relevanta sökord gjordes en 

avgränsning för att minska antalet träffar och för att säkerställa att artiklarna som söktes 

fram var relevanta för syftet. Exempel på kombinerade sökord är ”Nursing attitudes” AND 

”Substance use”, ”Care” AND ”Nursing practice”, ”Experience” AND ”Nurses” AND ”Drug 

users”. Vid sökningen av artiklar exkluderades laddade sökord som “negative”, “bad” och 

“good” för att förhindra att studier som bygger på endast negativa eller positiva upplevelser 

valdes ut. Sökmatrisen med kombinationsord och urval kan ses i sin helhet i bilaga A.  

Vid sökningen lästes relevanta artiklars sammanfattning för att se om de stämde med 

arbetets syfte, senare skedde en genomläsning av artiklarnas resultat, se bilaga A. Slutligen 

återstod sjutton artiklar som svarade på syftet men tre av dessa artiklar hade en kvantitativ 

ansats och uteslöts från studien. Tidigare beskrivna urvalskriterier var till god hjälp för att 

hitta artiklar som var relevanta för syftet. Totalt sex artiklar som inte uppfyllde 

inklusionskriterierna exkluderades. Fjorton artiklars rubriker och sammanfattning lästes 

igenom, vilket medförde att urvalet av vetenskapliga artiklar baserades på att exkludera 

samtliga artiklar med ett patientperspektiv vilket inte var relevant för syftet. Om artikeln var 

relevant för syftet, lästes artiklarna i sin helhet. Nästa steg var kvalitetsgranskning för att 

avgöra om valda artiklar var av tillräckligt hög kvalitet för att användas i analysen. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna gjordes utifrån Fribergs (2012) frågeställningar, se bilaga 

C. Genom att omarbeta frågeställningar till ja och nej frågor kunde artiklarnas kvalité 

värderas genom poängsättning. En fråga motsvarade ett poäng. På så sätt värderades 

artiklarna med ett poäng för ”ja” och 0 poäng för ”nej” eller ”oklart”, därefter adderades 
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poängen ihop för att fastställa totalsumman. Artiklar med en poängsumma under tio poäng 

bedömdes som av låg kvalité och uteslöts. Artiklar med en poängsumma med tio till tolv 

poäng bedömdes som medel och användes till analysen. Artiklar med en poängsumma högre 

än tolv poäng bedömdes som av hög kvalité och användes till analysen. Före 

kvalitetsgranskningen var artiklarna totalt fjorton stycken, efter granskningen bedömdes fyra 

artiklars kvalité som låg och uteslöts. Detta ledde till att totalt tio artiklar användes till 

analysen, vilka redovisas i artikelmatrisen, Bilaga B, där artiklarnas syfte, metod och resultat 

sammanfattats.  

4.2 Dataanalys och genomförande 

Dataanalysen genomfördes enligt Evans (2002) beskrivande syntes i fyra steg. I det första 

steget fastställdes vilka artiklar som skulle utgöra dataunderlaget i denna litteraturstudie, 

vilket står beskrivet i datainsamling och urval. I det andra steget granskades artiklarna mer 

djupgående för att bilda en helhetsuppfattning om artiklarnas kontext och innehåll, samt för 

att upptäcka utmärkande drag med relevans för syftet. Enligt Polit & Beck (2016) påbörjas 

dataanalysen redan vid insamlandet av data, då sökandet av teman och begrepp inleds. 

Författarna till examensarbetet läste de utvalda artiklarna (Bilaga B) och markerade sedan de 

fakta i artiklarnas resultat som var relevanta för syftet med överstrykningspenna, vilka sedan 

fördes in i ett annat dokument med tabeller där den första kolumnen benämndes som 

”nyckelfynd” (Evans, 2002). 

Artikeln Interpersonal  challenges as a constraint on care: The experience of nurses' care of 

patients  who use illicit drugs, hade både kvalitativa samt kvantitativa delar. I artikeln söktes 

nyckelfynd endast i det kvalitativa resultatet. I artikeln Toward cultural safety: Nurse and 

Patient Perceptions of Illicit Substance Use in a Hospitalized Setting, undersöktes 

sjuksköterskor och patienters perspektiv på vården. Nyckelfynden söktes därför endast i 

delarna av resultatet som berörde sjuksköterskans upplevelse. Eftersom samtliga artiklar var 

skrivna på engelska översattes därför nyckelfynden till svenska med hjälp av ett lexikon 

innan de fördes in i tabellen.  Nyckelfynden var totalt 160 stycken, därför användes en tabell 

där samtliga nyckelfynd fördes in för att på så sätt lättare skapa en överblick inför steg tre i 

analysen, se tabell. 1. Evans (2002) beskriver att studiens trovärdighet kan bevisas genom att 

nyckelfynden används i citatform från artiklarna. 

Nästa steg var att jämföra skillnader och likheter mellan de specifika nyckelfynden för att 

sedan kategorisera dessa i teman och subteman utifrån syftet. Genom sammanställandet av 

nyckelfynden skapades grupper där liknande nyckefynd bildade teman och identifierade 

subteman. Den första skillnaden som påträffades bland nyckelfynden var att ungefär hälften 

av fynden bestod av sjuksköterskor som berättade om de upplevde som svårt vid vårdandet 

av drogberoende patienter, och den andra hälften bestod av sjuksköterskor som berättade om 

upplevelser då vårdandet av drogberoende patienter fungerat och varför. Vidare urskiljdes 

två subteman till vardera tema som gav en mer detaljerad bild av sjuksköterskornas 

upplevelse. Efter att subteman identifierats lästes samtliga nyckelfynd igenom med 

noggrannhet för att säkerställa att såväl teman som subteman svarar an på syftet. Efter att ha 
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enats om att teman och subteman var relevanta för syftet så beslutades att examenarbetets 

teman var Att skapa tillit och En ömsesidig misstro. Nedan följer fyra exempel på 

analysgång: 
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Tabell.1. Exempel på nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckelfynd Tema Subtema 

Drug abuse is often an 

emotional and unpleasant 

subject for the healthcare 

provider (Monks, Newell & 

Topping, 2013, p. 941).   

 

En ömsesidig misstro Etiska utmaningar skapar 

ovilja 

I have found that there are 

still some nurses that don’t 

want to have anything to do 

with  them, they  see it as a 

self-induced  problem, and 

it’s not real, that they created 

their own  problems. (Briggs, 

Chumble & Morley, 2015, p. 

708). 

 

En ömsesidig misstro Etiska utmaningar skapar 

ovilja 

Nurses should reclaim the 

fundamental and more 

durable aspects of 

communication and 

interaction. They might then 

begin to connect with drug 

users as people not 

problems. (Croft, Lyons, 

McCreaddie, Ewing, Watt, 

Smith & Tocher, 2010, p. 

2735). 

Att skapa tillit Att skapa en vårdande 

relation 

 

Under detta steg förekom en ständig analys, vilket resulterade i att nyckelfynd flyttades och 

teman fördes ihop och på så sätt visades resultatet sig i ett tydligare sammanhang. I det sista 

och fjärde steget framkommer ett nytt resultat. Detta görs genom sammanställningen av 

analysen då nyckelfynden sammanfattats i löpande text under subteman, vilket redogör 

resultatet som svarar på syftet och problemformuleringen. Citat från artiklarna återges i sin 

ursprungsform under resultatet för att bibehålla nyckelfyndens innebörd, och för att ge en 

djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelse av att vårda drogberoende patienter inom 

den slutna somatiska vården. Avslutningsvis sammanfattades resultatet i slutsatsen, där en 

djupare förståelse för sjuksköterskornas upplevelser trädde fram.  
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5 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Enligt Polit och Beck (2016) ska författarna sträva efter ett objektivt förhållningssätt under 

analysen. Detta sker genom att medvetet bortse från förförståelsen för inte låta det påverka 

resultatet, samt att författarna inte avsiktligt förvanskar studiens resultat. Examensarbetets 

författare har tagit hänsyn till att utförda formuleringar har skett med ytterst vaksamhet för 

att säkerställa att relevant information inte exkluderats eller förlorats då artiklarna var 

skrivna på engelska. Detta utfördes genom att noggrant och utförligt genomföra 

översättningar med hjälp av ett lexikon. Författarna har därför ingående fördjupat sig i det 

material som använts i den kvalitativa litteraturstudien och bibehållit den fundamentala 

innebörden i den översatta litteraturen. Valda formuleringar har skrivits så att textens 

betydelse inte förvrängs. Genom att enbart fokusera på användningen av empirisk forskning 

har personlig förförståelse uteslutits. Codex (2016) beskriver att peer-reviewed används för 

att stärka giltigheten av de analyserade artiklarna samt att garantera studiens kvalité. 

Författarna har även förhållit sig på ett forskningsetiskt sätt genom att inte vara oredliga i 

forskningen. Codex (2016) menar att det görs genom att inte förvränga forskningsprocessen 

avsiktligt, inte fabricera data samt att inte plagiera annan forskares data. 

Kvalitetsgranskningen av artiklarna har utförts enligt Fribergs (2012) frågeställningar för att 

säkerställa att artiklarna som utgjort resultat är relevanta och vetenskapliga. All information 

som har redogjorts är sanningsenlig och korrekt. 

 

6 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framkom genom en indelning av tema respektive 

subtema som beskriver sjuksköterskans upplevelse av att vårda drogberoende patienter inom 

den slutna somatiska sjukvården. De två teman är En ömsesidig misstro och Att skapa tillit. 

De fyra subteman återkommer som underrubriker i resultatet och är etiska utmaningar 

skapar ovilja, brist på kunskap, att visa medkänsla, och att skapa en vårdande relation. 

Dessa teman respektive subteman återfinns i tabell 2. 

 

Tabell. 2. Teman och subteman 
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En ömsesidig misstro Att skapa tillit 

Etiska utmaningar skapar ovilja Att visa medkänsla 

Brist på kunskap Att skapa en vårdande relation 

 

6.1 En ömsesidig misstro 

I temat En ömsesidig misstro beskrivs olika faktorer som en ovilja att vårda, negativa 

attityder och en bristfällig kunskap vilket sjuksköterskor upplever har en inverkan på vården 

de ger till drogberoende patienter. Sjuksköterskans agerande påverkar patienten vilket har en 

direkt effekt på vilken typ av vård de sedan får. Temat har två subteman som är etiska 

utmaningar skapar ovilja och brist på kunskap. 

6.1.1 Etiska utmaningar skapar ovilja 

Sjuksköterskor har genom erfarenheter av att vårda drogberoende patienter upplevt att det 

behövdes ett förändrat förhållningssätt gentemot dessa individer för att främja en god vård. 

De flesta sjuksköterskorna ville helst inte vårda drogberoende patienter varken själva eller i 

samarbete med andra specialistenheter. Snarare föredrogs det att beroendespecialister gav 

all form av vård till patientgruppen. Denna ovilja att vårda grundade sig bland annat i etiska 

utmaningar som handlade om svårigheter vid hanteringen av situationer som tidigare hade 

uppstått i samband med att vårda drogberoende patienter. Sjuksköterskor upplevde även att 

drogberoendet i sig var ett obehagligt ämne, vilket medförde att sjuksköterskorna kände en 

ovilja inför att vårda drogberoende patienter, då de ofta inte var följsamma till behandling 

och inte tog till sig sjukvårdsrådgivning (Leslie, McLaughlin, Mckenna, Moore & Robinson, 

2006 ). Sjuksköterskor kände frustration när de saknade förmågan att hantera komplicerade 

hälsotillstånd som de drogberoende patienterna led av. Etiska dilemman var särskilt svåra för 

sjuksköterskorna att hantera. Vid dessa tillfällen hade sjuksköterskorna det svårt att avgöra 

vad som var minst skadligt för patienten. Ett exempel var huruvida sjuksköterskan borde 

neka en drogberoende kvinna som bad om en injektionsnål för att injicera droger. 

Sjuksköterskornas första reaktion var att givetvis neka kvinnan men efter att ha reflekterat 

kring tidigare svåra erfarenheter insåg de att hon löpte stor risk att utsättas för HIV genom 

att nekas. Om kvinnan blev nekad kunde det i sin tur leda till att hon söker sig till någon 

utanför sjukvården för att få tag på nålen (Pauly, 2008). 

 

Sjuksköterskorna upplevde svårigheter vid smärtlindring av drogberoende patienter. De 

beskrev att det var svårt att veta vad som var rätt att göra då vissa drogberoende patienter 

kunde ha tendenser att försöka manipulera sjuksköterskorna. De drogberoende patienterna 

upplevdes som oföljsamma till behandling samt svårhanterade (Briggs, Chumble & Morley, 

2015). Sjuksköterskorna vågade inte administrera smärtstillande läkemedel till drogberoende 
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patienter på samma sätt som de brukar till andra patientgrupp på grund av rädslan av att 

främja missbruket (Neville & Roan, 2014). Vissa sjuksköterskor trodde att de drogberoende 

patienterna inte kände någon riktig smärta utan bara låtsades för att kunna manipulera till 

sig fler droger. “When they [nurses] think that somebody is addicted, they tend to overlook 

their pain. They think that those addicted patients have no pain. They’re making it up and 

that’s why they don’t want to give it.” (Morgan, 2014, p. 8). För att alla patienter oavsett 

patientgrupp ska ha optimala förutsättningar för en god vård måste sjuksköterskornas 

smärtlindring samt smärthantering förbättras (Croft, Ewing, Lyons, McCreaddie, Smith, 

Tocher & Watt, 2010). 

 

Sjuksköterskans ovilja att vårda kunde leda till negativa attityder gentemot drogberoende 

patienter vilket kunde påverka upplevelserna av att vårda på flera sätt. Attityderna gentemot 

patienter som led av ett drogberoende kunde ha en direkt inverkan på vårdkvaliteten som 

sedan skulle ges (Morgan, 2014). Tjänstgörande sjuksköterskor kunde ha en viss uppfattning 

om drogberoende individer som sökte sjukvård, uppfattningen skapade utmaningar när 

patienterna skulle vårdas vilket i sin tur kunde resultera i en ovilja att vårda. Dessa 

uppfattningar var många och kunde bland annat bero på att sjuksköterskan inte hade 

erfarenhet av att vårda drogberoende patienter. Osäkerhet i sitt arbete, förförståelsen om att 

patienten själv var ointresserad av sin hälsa samt manipulativ eller att patienten fick skylla 

sig själv då detta ansågs vara självförvållade bekymmer var olika faktorer som skapade en 

misstro och ovilja. Patienterna sågs som en homogen grupp och beskrevs som svårhanterade, 

oönskade, samt ansvariga för att ha påverkat stämningen på avdelningen negativt. 

Sjuksköterskans ansvar att se varje individ som unik misslyckades vid vård av drogberoende 

patienter där motsatsen skedde. Patienterna uppfattades som ointresserade av behandling 

och framstod enligt vissa sjuksköterskor som individer som bara ville njuta av stunden vilket 

ofta ledde till stigmatisering (Ortega & Ventura, 2013). “This is complex; we are used to 

managing chronic patients, diabetic patients with pneumonia, and other types of diseases.” 

(Ortega & Arena Ventura, 2013, p. 1382). Då vårdpersonalen hade bristfälliga erfarenheter av 

att vårda denna patientgrupp var en utökad kunskap väsentlig för att ge en optimal samt 

korrekt vård (Ortega & Arena Ventura, 2013). 

Sjuksköterskorna uttryckte en särskild frustration när drogberoende patienter skrivits ut 

men vid upprepade tillfällen kommit tillbaka på grund av återfall i sitt drogberoende. När 

dessa situationer uppstod kunde vissa sjuksköterskor betrakta de drogberoende patienterna 

som mindre förtjänta av vård på grund av sin sociala status. De ansåg att patienterna 

förorsakat det mot sig själva och fick därför skylla sig själva, de sjuksköterskorna kände vid 

dessa tillfällen en särskild ovilja till att vårda patienterna (Pauly, 2008). Sjuksköterskor 

beskrev drogberoende patienter som tidskrävande, manipulativa, ohygieniska, aggressiva och 

uppmärksamhetssökande vilket gjorde det svårt att tillgodose andra patienters behov. De 

beskrivna karaktärsdragen resulterade i att vissa av sjuksköterskorna hade negativa attityder 

och inställningar gentemot drogberoende patienter. Sjuksköterskorna kände även en ökad 

arbetsbelastning när drogberoende patienter skulle vårdas (Briggs, Chumble & Morley, 

2015). Sjuksköterskor har som alla andra människor värderingar, attityder samt övertygelser 

som kan påverka inställning och val. Sjuksköterskor som då tidigare haft dåliga erfarenheter 
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med drogberoende patienter kunde sannolikt stigmatisera och agera emotionellt (Croft, et.al, 

2010). 

 “I think some people, it really hurts them to be ‘in normal company’ and be thought of badly. 

Then you think after all these years and all the things that people do to attain their drugs, still 

hurts them to not, to, you know they want people to think well of them. But then you know 

that’s a good thing. When someone’s like that you kind of, you’ve got hope for them. You think 

well you know, there’s something that you want us to accept you and like you” (Croft, et. al., 

2010, p. 2735). 

Sjuksköterskorna menade att den kulturella bakgrunden, erfarenheten som sjuksköterska, 

utbildning och familjevärderingar var stora influenser i hur de sedan såg på drogberoende 

patienter. “People have a bad attitude about people with substance abuse issues, you know, 

they ought to have a little more compassion for those people because of what made them a 

drug addict’’ (Morgan, 2014, p. 7). Sjuksköterskorna var medvetna om de negativa attityder 

som existerade gentemot drogberoende patienter och kände svårigheter inför att kunna 

utföra en god vård. De försökte därför hitta strategier som rättfärdigade patienternas 

beteende för att kunna ge de en god vård och samtidigt motverka den existerande oviljan att 

vårda (Morgan, 2014). 

6.1.2 Brist på kunskap 

Genom svåra erfarenheter av att vårda drogberoende patienter och negativa attityder ansåg 

sjuksköterskorna att det fanns en stor brist på kunskap. Komplexiteten i att vårda 

drogberoende patienter som redan dömts av sjuksköterskorna skapade en slags dissonans 

och skillnad i mellan sjukvården. Det behövdes ökad kunskap inom dessa områden för 

skapandet av optimala förutsättningar av utförandet av vården, vilket innebar en minskning 

av konflikter och störningar samt främjandet av patienternas välbefinnande (Monks, Newell 

& Topping, 2013). 

En bristfällig kunskap var ett centralt begrepp vid utförandet av vård för drogberoende 

patienter. Sjuksköterskorna var medvetna om att de inte visste hur de skulle hantera svåra 

situationer som kunde uppstå vid vårdandet (Leslie, et. al., 2006). I studien som gjorts av 

Leslie et. al. (2006) tackade flera sjuksköterskor nej till erbjudanden om vidareutbildning 

inom vården av drogberoende patienter då de kände att det skulle locka till sig den 

patientgruppen. Sjuksköterskorna ville helst inte arbeta med patientgruppen då de kände att 

dessa patienter hade svårigheter med att ta emot vården (Leslie, et. al., 2006). 

Vårdkulturen inom hälso- och sjukvården upplevdes som en plats där sjuksköterskor skulle 

“fixa” patienterna så fort och effektivt som möjligt för att sedan skickas dem vidare. Det fanns 

inget utrymme för personlig reflektion och nytt lärande vilket gjorde att sjuksköterskor inte 

visste hur drogberoende patienter borde vårdas på bästa sätt (Pauly, 2008). Brist på 

självförtroende var en annan gemensam nämnare, då det bristfälliga självförtroendet var 

erkänt bland både sjuksköterskorna samt deras patienter och detta visade sig genom en 

sämre kvalité av vård. De flesta sjuksköterskor uttryckte negativa åsikter om patientgruppen 

och upplevde en brist på kunskap angående drogberoende och missbruk. Interaktioner med 

drogberoende patienter var känslomässigt laddade och genomsyrades av ömsesidiga känslor 
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av misstro vilket påverkade patienternas motivation till att medverka i vårdandet (Monks, 

et.al., 2013). 

 Tillhandahållandet av en högkvalitativ vård blev en utmaning vilket krävde att 

sjuksköterskor fick ytterligare utbildning och professionellt stöd i att vårda de drogberoende 

patienterna (Neville & Roan, 2014). En ökad kunskap och en fördjupad förståelse är ofta det 

som föreslås som lösningen till sjuksköterskans brister men där skulle även ett skiftat fokus 

mot patienten kunna ingå (Croft, et. al., 2010). Den negativa inställningen gentemot 

drogberoende patienter var ett bevis på att kompetensen hos sjuksköterskor var bristfällig. 

De var i behov av att utbildas om beroendeproblematik, bakomliggande faktorer samt hur 

beroende kan te sig. Sjuksköterskorna upplevde att de drogberoende patienterna fick skylla 

sig själva och insåg inte att beroende var en kronisk sjukdom sammankopplat med risk för 

återfall som de led av. Sjuksköterskor var därför i behov av en ökad kompetens, fördjupad 

kunskap och erfarenheter för att förstå samt vårda patienten bakom drogberoendet för att 

skapa optimala förutsättningar för en bättre vård (Morgan, 2008). 

6.2 Att skapa tillit 

Temat Att skapa tillit beskriver vad sjuksköterskor upplever påverkar sättet att vårda 

drogberoende patienter, då vårdandet haft sin grund i ett förtroende mellan sjuksköterska 

och patient. Sådana tillvägagångssätt vid vårdandet av drogberoende patienter har 

sjuksköterskor upplevt underlättat för att nå fram till patienten. Detta tema berör subteman 

att visa medkänsla och att skapa en vårdande relation.  

6.2.1 Att visa medkänsla 

Sjuksköterskor beskrev hur ett empatiskt förhållningssätt och en medvetenhet kring 

beroendets komplexitet underlättade för sjuksköterskor att fokusera på människan bakom 

beroendet. Detta beskrevs som att vårda holistiskt och patientinriktad, vilket ställde krav på 

förmågan att bemöta patienterna med tolerans och flexibilitet inför patienternas sociala samt 

psykiska behov. Sjuksköterskor beskrev hur patienter ofta visade till en början ett defensivt 

och avvisande beteende gentemot sjuksköterskorna innan de blev bemötta med medkänsla 

och respekt (Briggs., et. al. 2015; Ortega & Ventura, 2013).  I en studie av Morgan (2014) 

beskrev sjuksköterskor att vårda med medkänsla medförde att patienterna utvecklade ett 

förtroende för sjuksköterskorna, vilket sin tur skapade en öppen och trygg miljö där 

patienterna fick det stöd de var i behov av.  

I en intervjustudie framgick det att en medvetenhet kring patienternas livssituation samt 

omständigheterna kring beroendeproblematiken, var viktigt för vårdandets utveckling. 

Sjuksköterskor inom den slutna somatiska sjukvården som upplevde patienternas beroende 

som ett självvalt problem hade svårigheter att förstå patienternas beteenden, livsförhållande 

samt beslut om hälso- och sjukvård. Dessa sjuksköterskor beskrev beroendet som ett 

individuellt problem och att de därför inte borde försöka vårda med engagemang eller 

medkänsla eftersom patienten förmodligen inte ville återhämta sig från beroendet. Det fanns 
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sjuksköterskor som överlag var mer empatiska gentemot dessa patienter, och med ett mer 

professionellt förhållningssätt. De sjuksköterskor inom den slutna somatiska sjukvården som 

var medvetna om att ett drogberoende ofta uppkommer på grund av svåra livsförhållanden, 

snarare än ett medvetet val att bli beroende, var mer benägna att vårda patienterna med 

medkänsla och engagemang (Browne, et.al., 2015). 

But when you work here, you know, and you start to understand the nature of addiction, and 

how it can really happen to anyone and how it does take over someone’s life, and it’s just that 

different perspective of when you know the disease process, you know. And, no, it doesn’t 

make it right or good but if you have that, if you’re educated and aware of how it happens and 

why it happens, you know, it’s, you know, you don’t blame the person or finger point or label 

you know. (Browne,McCall, Mollison & Pauly, 2015, s.130)  

Sjuksköterskor upplevde att då de visade drogberoende patienter medkänsla och förståelse 

skapades en vårdande gemenskap, vilket ledde till att patienterna i större utsträckning deltog 

i vårdandet och var följsamma till behandlingen (Ortega & Ventura, 2013). De uttryckte också 

uppfattningen att patienter med drogberoende inte är en homogen grupp utan att samtliga 

patienter har individuella behov och därmed kräver holistisk behandling, vilket innebär en 

anpassning av vården utefter människan bakom beroendet.  Sjuksköterskor upplevde med 

anledning av detta att denna typ av patientgrupp var i behov av mer tid och engagemang än 

patienter utan liknande problematik (Briggs, et.al., 2015). Då patientgruppen upplevdes som 

krävande och svårhanterade, så sågs ändå missbruket som en sjukdom, precis som vilken 

sjukdom som helst, som kan behandlas. Trots missbruket så har dessa patienter lika stor rätt 

till optimal vård och behandling, sjuksköterskorna var därför noga med att inte klandra 

individen för sin sjukdom, precis som en person med cancer eller någon annan kronisk 

sjukdom inte var skyldig för det som hade drabbat dem. Denna typ av holistisk vård byggdes 

på medkännande och medvetenhet kring beroendets sjukdomsliknande förmåga att ta över 

en persons liv. Sjuksköterskor inom den slutna somatiska sjukvården arbetade därför med 

synsättet att drogberoendet skulle ses som en sjukdom istället för ett personligt misslyckande 

(Croft, et.al., 2010). 

6.2.2 Att skapa en vårdande relation 

Ett viktigt verktyg inom vården som medfört ett bättre vårdresultat beskrevs av 

sjuksköterskor i två studier (Ortega & Ventura, 2013 ; Morgan, 2014) som en förmåga, men 

framförallt vilja att skapa en relation med patienterna. Därför arbetade de för att få 

patienterna medvetna om riskerna med drogberoendet och försökte att stötta dessa patienter 

på deras väg mot återhämtning. På så sätt upplevde sjuksköterskor att skapandet av 

relationer med patienterna var en viktig komponent för att förebygga att egna fördomar och 

attityder skulle styra utförandet av vården. I en studie av Ford (2011) uttrycktes en oro över 

att tillhandahålla vård för drogberoende patienter med komplexa livssituationer och stora 

omvårdnadsbehov i en vårdande relation som saknade ett ömsesidigt förtroende. 

Sjuksköterskors upplevelse var att denna avsaknad av förtroende uppkom då patienter inte 

tog ansvar för sina egna hälso- och sociala omständigheter, och upplevde att detta innebar ett 

hinder för sjuksköterskornas omvårdnadsroll. För att kunna ge en optimal vård till denna 

patientgrupp var det viktigt att sjuksköterskor var medvetna om deras egna potentiella 
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fördomar och känslor kring drogmissbruk. Samtidigt skulle de även vara medvetna om det 

stigma som omgav drogberoende patienter och arbeta för att främja en öppen dialog om 

missbruket i samband med smärtstillande (Morgan, 2014). Sjuksköterskans förmåga till 

lyhördhet hade betydelsen vid varje patientmöte då de förbehållslöst försökt skapa en 

relation med patienten. Ett sådant ovillkorligt engagemang innebar att drogberoende 

patienter slutligen öppnade upp och vågade ta emot hjälp, vilket resulterat i att patienternas 

liv förbättrades (Croft, et.al., 2010).   

A key aspect of cultural safety is the examination of one’s own privilege and power in relation 

to patients, and how one’s values, assumptions, and perspectives can impact the development 

of trusting and therapeutic relationships with patients. As part of fostering cultural safety, it is 

important for nurses to recognize this gap in trust, especially given that trust is often assumed 

to be present in health care. ( Browne, et.al., 2015, s. 12).  

Då sjuksköterskor reflekterade kring fördomar som omger drogberoende patienter påverkade 

detta utvecklingen av relationen mellan sjuksköterska och patient. Då patienterna vårdades 

med engagemang och medkänsla ingav det förtroendet som behövdes för att patienterna 

skulle kunna känna tillit för sjuksköterskorna. En god relation mellan sjuksköterska och 

patient inverkade även till en förbättrad stämning på avdelningen, vilket även kan ha lett till 

att patienten fick tillbaka förtroendet till sjukvården efter att tidigare ha behandlats illa 

(Browne, et.al., 2015).  

Ett villkor för skapandet av en vårdande relation var en ständig reflektion om etiska frågor 

som innefattade flexibilitet och främjande dialog samt ömsesidighet gentemot den 

drogberoende patienten. Utan en vårdande relation med fungerande kommunikation kunde 

sjuksköterskan inte fullt ut förstå patientens behov och begär vilket ledde till ett ofullständigt 

vårdande (Ortega & Ventura, 2013).  Patienten fick inte tillfälle att tala om sitt mående vilket 

ledde till ett bristande deltagande, därför var sjuksköterskan tvungen att vara 

omsorgstagande och vinna patientens förtroende för att kunna främja dennes medverkan i 

sin egen vård. På så sätt var kommunikationen i fokus som den grundläggande aspekten i 

interaktionen med patienterna, för att på sikt lyckas bygga en vårdrelation. Då sjuksköterskor 

ansträngde sig för att se människan bakom beroendet ledde detta till en mer jämlik dialog 

mellan sjuksköterska och patient. Kommunikation var med anledning av detta ett 

användbart redskap i vårdandet av denna patientgrupp (McCreaddie, et.al.,  2010). Då 

sjuksköterskor lyssnade till patienternas behov skapade detta en möjlighet till en 

kompromiss gällande patienternas önskemål angående deras egen vård. En vårdande 

relations fokus beskrevs som att kommunicera med patienterna istället för att endast 

informera patienterna om deras vård. Sjuksköterskor upplevde skillnaden då patienter som 

fick möjlighet att själva tala om sitt mående, lyckades ofta tillsammans med patienten finna 

en lämplig och hållbar lösning som motsvarade deras önskemål (Croft, et. al., 2010). 

“Therapeutic interactions are, therefore, compromised and other aspects such as role 

adequacy, support and legitimacy may similarly impede good practice” (Croft, et.al., 2010. s. 

2735). 
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7 DISKUSSION   

Detta avsnitt omfattar resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras resultatet i relation till den vårdteoretiska utgångspunkten, 

lagar och riktlinjer samt tidigare forskning.  

7.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visade att det fanns ett behov av fördjupad kunskap kring bemötandet och vård av 

drogberoende patienter då sjuksköterskan ibland, av erfarenhet, har känt att vårdrelationen 

brister. På grund av bland annat etiska konflikter, personlig förförståelse och osäkerhet av att 

vårda kunde mötet med drogberoende patienter ofta bli känslomässigt laddade samt 

genomsyras av en misstro. Dessa omständigheter kunde skapa utmaningar i att vårda 

drogberoende patienter vilket sedan kunde resulterade i en ovilja att vårda. Bartlett m.fl. 

(2013) poängterade att då sjuksköterskans agerande uppfattats som diskriminerande kan 

drogberoende patienter reagera fientligt som svar. Det hade redan bildats en uppfattning om 

patient i förväg, patienterna reagerade genom att inte delta i sin egen vård vilket blev 

ogynnsamt för bägge parterna. Den negativa inställningen gentemot drogberoende patienter 

blev därför ett uttryck för att kompetensen var bristfällig. McLaughlin m.fl. (2000) menade 

att drogberoende patienter ofta har erfarenheter av att sjuksköterskor dömt dem på förhand 

på grund av deras beroendeproblematik. Medan patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 

beskriver att sjuksköterskor ska förebygga all form av risk för vårdskada. Det kan betyda att 

ett fördomsfullt och negativt känsloladdat bemötande måste förebyggas då patienten känner 

sig stigmatiserad vilket i sin tur påverkar dennes vilja att delta i sin egen vård. Hälso- 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) beskriver att vården måste ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värde. När patienten misstros leder 

det till att en vägg byggs upp hos patienten. Halldorsdottir (1996) menar att väggen 

representerar ett gemensamt undvikande av vård där sjuksköterskan är ovillig att ge och 

patienten inte vill ta emot vård. Detta kunde bero på att patienten kände en avsaknad av 

samhörighet då relationen till vårdaren blev bristfällig. 

  

Sjuksköterskor upplevde det svårt vid exempelvis smärtlindring av drogberoende patienter 

då de inte ville spä på det aktuella drogberoendet. Halldorsdottir (1996) menar att en brist på 

förtroende för patienten kan beror på att sjuksköterskans kommunikation är bristfällig och 

inte kan se situationen ur ett patientperspektiv. Patienten känner sig nonchalerad och 

ytterligare en vägg byggs upp vilket förhindrar att relationen mellan sjuksköterska och 

patient kan utvecklas. Bartlett m.fl.(2013) förklarade att drogberoende patienter som upplevt 

ett negativt bemötande av sjuksköterskan kunde påverka kvalitén på vården. Det var därför 

viktigt att visa stöd och förståelse för patienternas situation, samt att patienten bakom 

beroendet sågs. Vilket är ett positivt steg mot att adressera stigmatisering av drogberoende 

patienter och istället vårda patienterna med medkänsla och engagemang vilket de är i behov 

av. Denna typ av vårdande stämmer överens med det etiska förhållningssätt som 
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kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor (Swenurse, 2017) benämnde ska genomsyra 

sjuksköterskans arbete. Frekventa erfarenheter av negativa attityder och fördomar bidrog till 

att drogberoende patienter inte ville uppsöka sjukvården när de var i behov, det ledde i sin 

tur till en sämre hälsa hos patienterna som redan hade existerande hälsoproblem (Ahern, 

Stuber & Galea, 2006). Personliga förförståelser och negativa attityder var faktorer till oviljan 

att vårda drogberoende patienter, när sjuksköterskor redan hade bildat sig en uppfattning av 

patienten hade den ovilliga inställningen redan uppmuntrats. Patienterna sågs inte som 

unika individer och tidigare erfarenheter dikterade hur nya erfarenheter skulle skapas. 

Medan Hälso- sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) beskriver att alla patienter har rätt till 

vård på lika villkor utan att särbehandlas av vårdgivaren, denna vård ska tillgodoses utan att 

en inskränkning på patientens självbestämmande sker. 

Sjuksköterskor som visade medkänsla och deltog i skapandet av en vårdande relation bidrog 

till att drogberoende patienter erbjöds att vara med i en vårdande gemenskap. Halldorsdottir 

(1996) beskriver hur samhörigheten mellan patient och sjuksköterska skapas när det finns en 

ömsesidig och mottaglig kontakt mellan båda parter. Bartlett m.fl. (2000) poängterade att 

drogberoende patienter upplevt att det negativa bemötandet påverkar den vårdande 

relationen då patienterna förlorar förtroendet för sjuksköterskorna som vårdare. På så sätt 

kunde ett kärleksfullt bemötande ha medfört till att patienterna återfått förtroendet till 

vården. Halldorsdottis (1996) menar att patienten måste känna sig trygg med sjuksköterskan 

för att patienten ska våga be om hjälp då denne behöver det. Tryggheten kommer när 

patienten inte känner sig attackerad eller misstänkliggjord. Kjörnsberg m.fl. (2010) beskrev 

hur optimala förutsättningar för vårdandet krävde att den fanns en relation mellan 

sjuksköterskan och patienten då patienten gavs möjlighet att verbalisera sina behov, vilket 

även indikerar att sjuksköterskans relation till patienten var av stor betydelse för vårdens 

kvalitet. 

 Patienternas förtroende och delaktighet var av påtaglig betydelse och till hjälp för 

sjuksköterskan inom omvårdnaden, vilket även bekräftas av Swenne och Skytte (2013) som 

hävdat att relationen till patienten var betydelsefull för sjuksköterskan. Betydelsen av 

relationen mellan patient och sjuksköterska betonas av Halldorsdottir (1996) som menar att 

en ömsesidig bekräftelse resulterar i att sjuksköterskan lättare kan förstå patienten i dennes 

helhet och därför kan utföra en god vård. Swenne och Skytte (2013) poängterade att då 

sjuksköterskor involverat patienten i en dialog om vården skapar detta en förtroendefull 

relation mellan patienten och sjuksköterskan. En fungerande kommunikation medförde att 

sjuksköterskan vann patientens förtroende vilket även främjade patientens delaktighet i 

vården. Vidare beskrevs att relationen mellan sjuksköterskan och patienten var en essentiell 

del i den dagliga omvårdnaden samt att kommunikationen var avgörande för en fungerande 

interaktion mellan sjuksköterska och patient. Vilket Halldorsdottir (1996) benämner är en av 

sjuksköterskans viktiga egenskaper att kunna se patienten som en individ och inte ett 

problem. Bramley och Matiti (2014) beskrev att utan en fungerande kommunikation 

berättade inte patienterna vad de kände, vilket resulterade i att sjuksköterskan inte var insatt 

i patientens mående, vilket även innebar att vården inte hade möjlighet att utföras 

patientinriktat. 
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7.2 Metoddiskussion 

Metoden som användes var en kvalitativ litteraturöversikt som utfördes enligt Evans (2002) 

beskrivande syntes. Detta gjordes genom ett granskande av valda artiklars resultat för att 

urskilja nyckelfynd och teman, vilket bidrog till en djupare förståelse av ett fenomen. 

Nackdelarna med användandet av Evans beskrivande syntes var att vid skapandet av teman 

och subteman riskerade väsentlig data uteslutas då den typen av data inte överensstämde 

med resterande av fynden, eftersom teman bildades först när flera nyckelfynd länkades 

samman till en helhet. Vilket även kunde innebära att den ursprungliga innebörden i 

nyckelfynden förvunnit då dessa tagits ur sitt sammanhang. Detta innebar en ökad risk att 

nyckelfynden tolkats felaktigt. Författarna till examensarbetet kan inte utesluta att detta kan 

ha inträffat under analysens gång. En fördel kring valet av en kvalitativ metod var att 

analysen gav en djupgående beskrivning av sjuksköterskors upplevelser vilket en kvantitativ 

metod inte medför på samma sätt, eftersom en kvantitativ metod speglar uppfattningen kring 

antalet sjuksköterskor som har en sådan upplevelse och inte vidare beskriver den. En annan 

fördel med den valda analysmetoden var att användandet av teman som rubriker och 

subteman som underrubriker gjorde arbetet överskådligt, vilket även underlättade 

sammanställningen av resultatet då det var 160 stycken nyckelfynd som skulle bearbetas.  

Evans (2002) tolkande syntes där ett nytt resultat baseras på en omtolkning av tidigare redan 

analyserad forskning valdes bort, då det upplevdes som mindre komplicerat att beskriva 

sjuksköterskors upplevelser än att försöka tolka dem.  

 

Inklusionskriteriet för år var ett försvårande moment under artikelsökningen. För att 

säkerställa att de valda artiklarna räknades som aktuell forskning begränsades sökningen 

först till artiklar publicerade från år 2007 och framåt, men den gränsen behövde vidgas till 

från och med år 2000 till år 2017, då antalet artiklar som var relevanta för syftet riskerade att 

bli för få. Problem uppstod även vid skapandet av teman och subteman då nyckelfynden 

ställdes mot varandra för urskiljandet av likheter och skillnader. De teman som uppkom 

krävde en noggrannare analys för att säkerställa att resultatet verkligen svarade på syftet. 

Genom att flytta om nyckelfynd fördes nya teman ihop vilket slutligen resulterade i ett 

tydligare sammanhang.  

Utifrån frågeställningar från Friberg (2006) gjordes en kvalitetsgranskning av de valda 

artiklarna för att säkerställa artiklarnas relevans, vilket kan ses som en styrka i 

examensarbetet. Enligt Friberg (2006) kan det ses som en svaghet om arbetet bygger på en 

litet underlag av forskning. Därför kan artiklarnas antal ha varit en svaghet då endast tio 

vetenskapliga artiklar utgjort underlaget för arbetet. Arbetets tillförlitlighet styrktes dock av 

att de sjuksköterskor som deltagit i de kvalitativa artiklarna beskrivit upplevelser de själva 

erfarit och inte återberättat andras upplevelser. 

Detta examensarbete kunde som alternativ metod ha varit en genomförd intervjustudie i 

form av ostrukturerade intervjuer, i vilka sjuksköterskor fritt berättat om egna erfarenheter 

kring bemötande och vårdande av drogberoende patienter. Resultatet med en sådan metod 

hade kunnat innebära att den egna förförståelsen påverkat resultatet och därmed inte gett en 

sanningsenlig bild av sjuksköterskornas upplevelse. En sådan intervjustudie hade dock varit 

relevant då arbetet i så fall innehållit det som var tänkt att studeras, men författarna till 
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examensarbetet valde bort detta som metod för datainsamling eftersom det ansågs vara 

alltför tidskrävande att hinna med. 

Polit och Beck (2016) anser att en studies trovärdighet ska övertyga läsaren om att 

studieresultat är rimlig utifrån giltighet, överförbarhet och stabilitet. Bedömning av giltighet 

innebär noggrann beskrivning av metodens starka och svaga sidor, samma bedömning ska 

även ha gjorts gällande datainsamling och urval samt av genomförande och dataanalys. Ett 

annat villkor för vetenskaplig kvalité handlar om att ha tagit genomgående konsekventa 

ställningstaganden under analysarbetet. Då författarna till examensarbetet strävat efter att 

hålla förförståelsen, egna tankar och tolkningar i styr innebär detta att arbetets stabilitet har 

ökat. Utöver detta jämfördes och diskuterades analysen ständigt sinsemellan. Under 

analysen har metodavsnittet dokumenterats noggrant och samtliga valda artiklar har varit 

vetenskapliga, primärkällor och kvalitetsgranskade, vilket har ökat examensarbetets stabilitet 

och giltighet. Analysens resultat refererades till de vetenskapliga artiklar som analyserats 

vilket har ökat arbetets trovärdighet. Polit och Beck (2016) menar att överförbarhet är något 

som kan generaliseras, och detta arbete kan generaliseras då olika databaser använts vid 

artikelsökningen, samt för att analyserade artiklar varit refererade till ett brett spektrum av 

studier från olika länder vilket även ökat relevansen för fler länder. Detta har även medfört 

till att arbetet kan vara behjälpligt för utförande av en god vård till drogberoende globalt. 

Examensarbetets författare ansåg att metoden var relevant för att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda drogberoende patienter. Med anledning av detta kan resultatet av 

detta examensarbete vara till hjälp för sjuksköterskor inom den slutna somatiska vården då 

de ska vårda drogberoende patienter. 

7.3 Etikdiskussion 

I etikdiskussionen diskuteras forskningsetiska synpunkter och hur examensarbetets 

författare har förhållit sig till andras data. Det har tagits hänsyn till att delar av 

datamaterialet kan uppfattas som integritetskänsliga områden då framställningen av den 

valda patientgruppen kan tolkas som onyanserade generaliseringar. Examensarbetets mål är 

att beskriva vad sjuksköterskor upplever påverkar sättet att vårda drogberoende patienter 

inom den slutna somatiska sjukvården. Codex (2016) menar att forskningen är en basal och 

grundläggande faktor för utveckling på individ och samhällsnivå. Samhället samt dess 

medlemmar har därför ett befogat krav på att en forskning av hög kvalitet med fokus på 

centrala frågor bedrivs (Codex, 2016). Den fundamentala innebörden av litteraturen 

bibehållits och citaten som har använts är även bibehållna i originalspråket som var engelska. 

Resultatet har skrivits på ett objektivt förhållningssätt där författarna varken tagit bort eller 

lagt till i arbetet. För att säkerställa examensarbetets kvalité har peer-reviewed använts för 

att stärka giltigheten av de analyserade artiklarna (Codex, 2016). Författarna har inte vara 

oredliga i forskningen genom att plagiera samt fabricera och har heller inte förvrängt 

forskningsprocessen avsiktligt (Codex, 2016). Dessa åtgärder har vidtagits för att säkerställa 

samt presentera ett arbete med god forskningsetik. 
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

För vidare forskning är det väsentligt att redan vid sjuksköterskeutbildningen erbjuda 

verktyg och strategier för att bemöta patienter som kan upplevas som utmanande att vårda. I 

dagsläget är reflektioner kring vårdandet av drogberoende patienter inte förekommande 

under utbildningen, vilket kan innebära att nyexaminerade sjuksköterskor låter den egna 

förförståelsen kring drogberoende patienter få avgöra hur vården av dem utförs. 

Nyexaminerade sjuksköterskor riskerar även att påverkas av andra sjuksköterskors 

förförståelse och åsikter kring dessa patienter, vilket kan ha en inverkan på hur vården 

utförs. Det är konstaterat att misstro i vårdandet kan skapa en ond cirkel som grundar sig i 

okunskap och likgiltighet. För att kunna bygga broar i de vårdande relationerna måste därför 

beroendet erkännas som en sjukdom och inte som ett självvalt beteende. Ett konkret förslag 

är att förändra sjuksköterskans förhållningssätt genom att fördjupa blivande sjuksköterskors 

kunskap om drogberoende som sjukdom samt att skapa ökad en förståelse för drogberoende 

patienter. Ett ökat samarbete mellan drogberoende patienter och sjuksköterskor bör även ske 

för att öka patienternas delaktighet i sin vård. 

9 SLUTSATS 

Sjuksköterskor kan komma att uppleva etiska dilemman vid vårdandet av drogberoende 

patienter, vilket ställer krav på sjuksköterskans förhållningssätt och egenskaper vid 

vårdandet. Sjuksköterskor bör ha en förmåga att erbjuda likvärdig vård oberoende av 

patientens bakgrund och livsstil. Författarna till detta examensarbete har upptäckt under 

arbetets gång hur betydelsefull en vårdande relation mellan sjuksköterskor och patienter är 

för vården. Den effektiviserar och underlättar sjuksköterskans arbete, samt bidrar till att öka 

förutsättningarna för att patienter ska få en god vård. Utan en fungerande relation byggd på 

tillit skapas en ömsesidig misstro där sjuksköterskan inte vill vårda patienten, och då 

patienten inte vill bli vårdad av sjuksköterskan, vilket kan symboliseras av en vägg. 

Författarna anser att medkänsla handlar om att våga möta och skapa en samhörighet, en bro 

med patienten. Därav spelar tilliten en viktig roll i interaktionen mellan sjuksköterskan och 

patienten, eftersom tillit kan leda till att patienten upplever ett förtroende. Vilket betyder att 

vårdandet av drogberoende patienter ställer krav på personlig mognad och kunskap hos 

sjuksköterskan. Detta arbete kan vara till hjälp för sjuksköterskor då det beskriver 

sjuksköterskors upplevelse av att bearbeta egna fördomar och eventuella rädslor inför att 

vårda drogberoende patienter, samt att verkligen se patienten bakom beroendet vilket kan 

bidra till att patienten får en god vård. 
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 2  

 

Databas Titel Sökord Begränsningar Antal träffar Använda artiklar 

PubMed; 

advanced 

search 

I am alone: the experience of nurses 

delivering care to alcohol and drug 

users. Revista da escola de 

enfermagem da usp, 

Experience  

Nurses 

Care 

Drug users 

Abstract available, full text 

English available, human 

species, publication date 10 

years. 

13 1 

PubMed; 

advanced 

search 

Shifting moral values to enhance 

access to health care: harm 

reduction as a context for ethical 

nursing practice.  International 

Journal of Drug Policy 

Substance-Related 

Disorders/nursing 

Harm reduction 

Abstract available, full text 

English available, human 

species, publication date 10 

years 

13 1 

PubMed; 

advanced 

search 

Routines and rituals: a grounded 

theory of the pain management of 

drug users in acute care settings. 

Journal of Clinical Nursing, 

Pain/Drug therapy 

Substance-Related 

Disorders/ 

Complications  

Care 

Abstract available, full text 

English available, human 

species, publication date 10 

years 

42 1 



 3  

 

Databas Titel Sökord Begränsningar Antal träffar Använda artiklar 

PubMed; 

advanced 

search 

Nurses’ Experiences of Patients with 

Substance Use Disorder in Pain: A 

Phenomenological Study. Pain 

Management Nursing 

Patient  

Experience  

Of nursing care 

 

Abstract available, full text 

English available, human 

species, publication date 10 

years 

2 1 

 

Cinahl Plus; 

advanced 

search. 

Interpersonal challenges as a 

constraint on care: The experience of 

nurses' care of patients who use 

illicit drugs. Contemporary Nurse. 

Nurse 

Care 

Illicit drugs 

Abstract available, reference 

available, peer reviewed, 

publication date 17 years 

22 1 

Cinahl Plus; 

advanced 

search. 

Illicit drug users in Northern 

Ireland: perceptions and experiences 

of health and social care 

professionals. Journal of Psychiatric 

& Mental Health Nursing 

Illicit drug users 

Experiences 

Care 

Reference available, peer 

reviewed, publication date 17 

years, English available. 

8 1 

PubMed; 

advanced 

search 

Toward cultural safety: nurse and 

patient perceptions of illicit 

substance use in a hospitalized 

setting. Advances in nursing science. 

Nurse 

Patient 

Perceptions 

Substance use 

Abstract available, full text 

English available, human 

species, publication date 10 

years 

2 1 

 

 

 



 

 

BILAGA B; ARTIKELMATRIS  

Författare, År Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

Browne, AJ., 

McCall, J., 

Pauly, B., 

Parker, J., & 

Mollison, A. 

(2015).  

Toward cultural safety: 

nurse and patient 

perceptions of illicit 

substance use in a 

hospitalized setting. 

Advances in nursing 

science. 

Studiens syfte var att 

undersöka hur 

drogberoende patienter 

och sjuksköterskor 

upplever sjukvården. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

Sjuksköterskor upplevde 

drogberoende patienter som svåra 

att vårda och smärtlindra. 

Hög 

Croft, J., Lyons, 

I., Watt, D., 

Ewing, E., 

McCreaddie, M., 

Smith, M., & 

Tocher, J. 

(2010).  

Routines and rituals: a 

grounded theory of the pain 

management of drug users 

in acute care settings. 

Journal of Clinical Nursing 

Denna studie granskade 

sjuksköterskors upplevelse 

av att vårda drogberoende 

patienter. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Sjuksköterskor upplevde stora 

svårigheter vid vårdandet då 

patienterna skiljer sig mycket från 

övriga patientgrupper. 

Medel 

Ford,R.(2011).  

 

Interpersonal challenges as 

a constraint on care: The 

experience of nurses' care of 

patients who use illicit 

drugs. Contemporary 

Nurse. 

Syftet med studien var att 

undersöka hur 

sjuksköterskor upplever 

vårdandet av patienter 

som nyttjar olagliga 

droger. 

Kvalitativ 

intervjustudie 

med 

kvantitativa 

delar. 

Sjuksköterskor upplevde frustration 

och negativa erfarenheter kring 

vårdandet av dessa patienter. 

Hög 



 

 

Författare, År Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

Leslie, J., 

McKenna H., 

McLaughlin, D., 

Moore, K. & 

Robinson, J. 

(2006).  

Illicit drug users in 

Northern Ireland: 

perceptions and experiences 

of health and social care 

professionals. Journal of 

Psychiatric & Mental 

Health Nursing 

Syftet med denna studie 

var att undersöka 

uppfattningarna som 

sjuksköterskor hade 

gentemot illegala 

drogmissbrukare. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Sjuksköterskor visade starkt 

negativa åsikter om denna 

patientgrupp och föredrog att 

specialister inom beroende skulle 

utföra all vård för dessa patienter. 

Hög 

Monks, R., 

Newell, R., & 

Topping, A. 

(2013).  

The dissonant care 

management of illcit drug 

users in medical wards, the 

views of nurses and 

patients: a grounded theory 

study. Journal of Advanced 

Nursing. 

Syftet med studien är att 

undersöka 

sjuksköterskornas 

hantering av 

drogberoende patienter 

samt patienternas 

upplevelse av vårdandet. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Vårdandet blev svårare för 

sjuksköterskorna på grund av deras 

negativa fördomar om patienterna. 

Hög 

Morgan, B-D. 

(2014).  

Nursing attitudes toward 

patients with substance use 

disorder in pain. Pain 

management nursing 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskornas attityd 

och interaktiv vid 

vårdandet av patienter 

med drogberoende. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskornas egna attityd till 

missbruk påverkade deras 

inställning till patienternas smärta. 

Medel 



 

 

 

Författare, År Titel Syfte Metod Resultat Kvalitet 

 

Morley, G., 

Briggs, E., & 

Chumble, G. 

(2015).  

Nurses’ Experiences of Patients 

with Substance Use Disorder in 

Pain: A Phenomenological Study. 

Pain Management Nursing 

Studien undersökte 

sjuksköterskors erfarenhet 

av att arbeta med 

drogberoende patienter. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Sjuksköterskorna beskrev känslor 

av kraftlöshet och frustation på 

grund av patienternas bristande 

följsamhet till behandling. 

Hög 

Neville, K., & 

Roan, N. (2014). 

Challenges in Nursing Practice: 

Nurses’ Perceptions in Caring for 

Hospitalized Medical-Surgical 

Patients With Substance Abuse / 

Dependence. Journal of Nursing 

Administration 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar om att vårda 

patienter med beroende 

eller missbruk.  

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Sjuksköterskors inställning till att 

vårda dessa patienter beskrevs 

som negativ med känslor av 

rädsla, osäkerhet och oro över att 

bli manipulerade. 

Medel 

Ortego, LB., & 

Ventura, CA. 

(2013). 

I am alone: the experience of 

nurses delivering care to alcohol 

and drug users. Revista da escola 

de enfermagem da usp. 

Syftet med studien var att 

undersöka sjuksköterskans 

upplevelse av att vårda 

patienter med ett 

drogberoende. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Sjuksköterskorna upplevde det 

som ett svårt och ensamt arbete 

att vårda patienterna. 

Hög 

Pauly, B. 

(2008).  

Shifting moral values to enhance 

access to health care: harm 

reduction as a context for ethical 

nursing practice.  International 

Journal of Drug Policy, 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskors personliga 

värderingar som påverkar 

vårdandet och 

drogberoende patienters 

tillgång av jämlik vård. 

Kvalitativ 

intervjustudie. 

Sjuksköterskorna behövde bortse 

från egna fördomar för att kunna 

vårda de drogberoende 

patienterna. 

Medel 



 

 

 

BILAGA C; KRITISK GRANSKNING AV ARTIKLAR 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? 

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  

4. Vad är syftet?  

5. Är metoden beskriven? 

6. Är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna? 

7. Har data analyserats? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Är resultatet redovisat? 

10. Har författarna tolkat studiens resultat? 

11. Argumenterar författarna? 

12. Finns det en metoddiskussion?  

13. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter? 

14. Sker en återkoppling till det praktiska arbetet? 
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