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Sammanfattning 

Bakgrund: Alkohol och narkotikamissbruk är något som kan påverka en människas 

handlingar. Det kan även orsaka följdsjukdomar som bidrar till att dessa personer söker sig 

till vården. I vården upplever patienter med missbruksproblematik sig missförstådda och att 

de utsätts för negativa attityder från sjuksköterskor. Detta gör att dessa patienter känner sig 

stigmatiserade och vill därmed inte söka vård. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda patienter med missbruksproblematik. Metod: Metoden utgick ifrån 

en systematisk litteraturstudie där 13 vårdvetenskapliga artiklar har analyserats enligt Evans 

fyra analyssteg. Resultat: Sjuksköterskor upplevde att de hade fördomar mot patienter med 

missbruksproblematik. De kände sig rädda, maktlösa och att de inte hade kunskap för att 

kunna hantera och ge en anpassad vård. Sjuksköterskor kände osäkerhet eftersom de inte var 

förberedda och hade förmåga att hantera oförutsägbara situationer. Slutsats: 

Kunskapsbristen visade sig vara grundorsaken till stigmatisering och sjuksköterskors 

negativa attityder. De behövde mer utbildning runt etiskt vårdande samt hur deras 

personliga värderingar kan påverka patienter. Detta för att kunna leverera en professionell 

och anpassad vård till dessa patienter. 

Nyckelord: Attityd, missbruksproblematik, stigma, utbildning, vård 

  



Abstract 

Background: Alcohol and drug abuse is something that can affect a person's actions. It can 

cause secondary diseases that contribute to these people seek out care. In health care, 

patients with addiction are misunderstood and are being exposed to negative attitudes from 

the nurses. This makes patients feel stigmatized and therefore they do not want to seek 

healthcare. Aim: The aim is to describe nurses' experiences of caring for patients with 

substance abuse problems. Method: This method was based on a systematic literature study 

in which 13 research article have been analyzed according to Evans four-step analysis. 

Result: Nurses felt that they had prejudiced views against patients with substance abuse 

problems. They felt scared, powerless and that they did not possess the knowledge to manage 

and provide a customized care. Nurses felt uncertainty because they were not prepared and 

did not have the ability to handle unpredictable situations. Conclusions: The lack of 

knowledge was found to be the root cause of stigma and nurses' negative attitude. They 

needed more education about ethical care and how their personal opinions may affect 

patients. This is to provide a professional and appropriate care to these patients. 

Keywords: Addiction problems, attitude, care, stigma, training   
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1 INLEDNING  

Alkohol och narkotikamissbruk är något som finns bland alla folkgrupper. Missbruk kan leda 

till fysiska och psykiska sjukdomar som påverkar individen och omgivningen negativt. I vår 

verksamhetsförlagda utbildning på sjuksköterskeprogrammet har vi mött patienter med 

tidigare missbruksproblematik och ser även att dessa problem finns bland folk i samhället. 

Utifrån egna upplevelser har vi sett att personer som missbrukar söker sig till vården för att 

få hjälp eller för att missbruket gett upphov till följdsjukdomar. Vi har även uppmärksammat 

att missbruk kan förändra en människas beteende och handlingar. Sjuksköterskor har en stor 

inverkan på patienter och bör skapa en vårdmiljö där patienter känner sig trygga och 

omhändertagna. För att kunna vårda hela människan är det viktigt att kunna försöka sätta 

sig in i patienters situation och behov. I sjuksköterskors professionella bemötande ingår det 

att bortse från sina egna värderingar om patienters bakgrund. Ett sätt att nå detta kan vara 

att skapa ett förtroende och välbefinnande hos patienter och därmed öppna upp för en god 

vårdrelation. Vi har valt att rikta in oss på alkohol och narkotikamissbruk för att det är ett 

område som vi har uppmärksammat där vården kan brista. Inom en snar framtid kommer vi 

själva vara legitimerade allmänsjuksköterskor och med stor sannolikhet möta patienter som 

fått följdsjukdomar av alkohol och narkotikamissbruk. I föreliggande examensarbete vill vi 

beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med alkohol och 

narkotikamissbruk. Ämnet för examensarbetet valdes utifrån en matris med intresseområden 

som Mälardalens högskola delat med sig av som grund för att skriva ett examensarbete. 

Intresseområdet kommer från en psykiatrisk vårdverksamhet i Västmanland.  

2 BAKGRUND 

Bakgrunden inleds med en beskrivning av centrala begrepp 2.1, där det presenteras begrepp 

som missbruk, stigma, patient, vårdare och upplevelser. Dessa begrepp valdes för att de är 

återkommande i arbetet och kan tolkas på olika sätt. Därefter följer alkohol och 

narkotikamissbruk 2.2. Under 2.3 beskrivs konsekvenser av missbruk, 2.4 styrdokument i 

relation till sjuksköterskors ansvar. Sedan kommer 2.5 patienters upplevelser av att leva med 

missbruk, 2.6 vårdvetenskapligt perspektiv beskrivs utifrån Kasén (2002) med fokus på 

vårdrelationer och bakgrunden avslutas med 2.7 problemformulering.  



 2  

2.1 Centrala begrepp 

Under detta avsnitt beskrivs de centrala begrepp som återkommer i arbetet. Begreppen 

beskrivs ingående för att underlätta för läsarna att förstå och inte misstolka betydelsen. Först 

presenteras 2.1.1 missbruk därefter följer 2.1.2 stigma/stigmatisering, 2.1.3 patient, 2.1.4 

vårdare och avslutas med 2.1.5 upplevelse.  

 Missbruk  

Enligt Nationalencyklopedin (2017) är missbruk en överdriven konsumtion av vanligtvis 

alkohol och droger. Ett bruk som utnyttjas kontinuerligt kan leda till beroende och orsaka 

fysiska och psykiska problem. I föreliggande examensarbete avses missbruk syfta till alkohol 

och narkotikamissbruk. Eftersom att det finns flera benämningar av narkotika har 

författarna valt att även använda begreppet drog som ordval av benämning för narkotika.   

 Stigma/Stigmatisering  

Stigma/Stigmatisering framställs av människors negativa uppfattningar om andra 

människor med annorlunda egenskaper och detta skapar betydelser i samhället av social 

orättvisa och förtryck. Normer följs av ett visst system och ramar, avvikelser av dessa leder 

till sociala förtryck (Tal, 2012). Stigmatisering som även kallas för stämplingsteori framställs 

som en avvikande norm där personer blir stämplade av samhället och förlorar sin identitet 

(Nationalencyklopedin, 2017). I föreliggande examensarbete används begreppet stigma i 

förhållande till vården där sjuksköterskor kan ha ett förhållningsätt som bidrar till att 

patienter känner sig orättvist behandlade till följd av deras missbruksproblematik.  

 Patient  

Nationalencyklopedin (2017) beskriver att patient är en person som är i behov av hälso- och 

sjukvården för att få behandling, råd och omvårdnad. För att benämningar ska förtydligas 

och inte misstolkas i detta examensarbete är det viktigt att tänka på att begreppet patient 

används när patienter har kontakt med vården, annars benämns dem som personer.  

 Vårdare  

Vårdare är en person som har ett väsentligt ansvar för att vårda (Nationalencyklopedin, 

2017). Kasén (2002) uppger att en vårdare har i uppgift att vårda en annan människa, 

vårdare är ett annat ord för bland annat allmänsjuksköterska. Begreppet vårdare kommer att 

användas i sammanhang med vårdvetenskaplig teori annars formuleras begreppet som 

allmänsjuksköterska. 
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 Upplevelse 

Att uppleva innebär att bli berörd av ett sammanhang där något uppmärksammats. 

Upplevelser kan erfaras både positivt och negativt, känslorna påverkas och där av bildas en 

uppfattning om sammanhanget (Nationalencyklopedin, 2017). Svenska akademins ordbok 

(2011) beskriver att upplevelser skapar kännedom runt något samt erfaras, är missesvärt, 

spännande och gripande (a.a.). Anledningen till att författarna till föreliggande 

examensarbete valde att förtydliga begreppet upplevelse är för att de valda artiklarna till 

resultatet är från olika länder. Detta kan innebära att upplevelser kan skilja sig åt beroende 

på olika kulturer och länder. Därför bör läsaren ta hänsyn till att begreppet upplevelser är en 

individuell livserfarenhet och kan uppfattas olika beroende på kultur, miljö och livssyn. 

2.2 Alkohol och narkotikamissbruk 

Ordet missbruk används i olika kontexter och innehåller oftast en negativ mening då den är 

dömande. Ett exempel på det är när missbruk används i samband med alkohol och narkotika. 

Det finns människor som kan ha förutfattade meningar om att personer som missbrukar är 

manipulativa och känslokalla. Missbruk av alkohol och narkotika kan uppkomma på grund av 

olika omständigheter som pågått under en längre tid i livet och som påverkat en person negativt. 

Missbruk kan även pågå kortare perioder i livet till exempel när en person tillfälligt mår dåligt. 

Med rätt hjälp och stöttning kan personen bli kvitt missbruket för att övergå i ett socialt bruk. 

Alkohol och narkotikaproblematik kan finnas hos patienter på avdelningar inom all typ av vård 

och inte endast på beroendekliniker. I Sverige brukas det alkohol redan från ungdomsåren och 

uppåt, därför anses det också som den vanligaste drogen i Sverige. Den uppskattning av 

alkoholkonsumtion som görs utgår från systembolagets antal sålda varor, däremot finns det 

smugglad eller hemtillverkad alkohol som oregistrerade konsumtion (Johansson och Wirbing, 

2005).    

Folkhälsomyndigheten (2011a) beskriver att alkoholmissbruket i Sverige har gått i skov 

genom åren och det finns inga tydliga förklaringar till orsaken, dock förmodas politik kunna 

ha betydelse för detta. En restriktiv lagstiftning infördes i Sverige som gjorde att 

alkoholkonsumtionen och följdskadorna minskade. Idag har alkoholpolitiken satt upp som 

mål att hålla en låg konsumtion av alkohol för att minska risken för följdsjukdomar. Detta 

utfördes med begräsningar för tillgängligheten av alkohol genom att införa åldersgräns, sätta 

punktskatter och endast sälja alkohol på systembolaget för att sänka totalkonsumtionen. 

Samtidigt som dessa begränsningar har visat resultat finns det rörelser som motverkar 

utvecklingen. Den uppfattning och acceptans som finns hos folket har en innebörd för hur 

alkoholkonsumtion utvecklas, detta har även betydelse för vilken inställning folk har till 

alkohol (Folkhälsomyndigheten, 2011a). År 2009–2011 visade sig att ca 780 000 personer i 

Sverige missbrukade alkohol och en tredjedel var beroende. Trots missbruket var det bara ett 

fåtal som valde att söka vård (Socialstyrelsen, 2015).   

År 2002 utvecklade Sverige sin första handlingsplan mot narkotika där frågan runt ämnet 

prioriterades och åtgärder förbättrades runt om i landet, även narkotikarelaterad brottslighet 

fick ett större intresse. Andra handlingsplanen kom 2006 och där diskuterades det om målet 
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att skapa ett narkotikafritt Sverige. Politiska åtgärder efterfrågades runt ämnet för att hindra 

tillgängligheten av narkotika. Det diskuterades även möjligheter för hjälp och stöttning vid 

missbruksproblematik. Under samma år gjordes även en översikt över 

narkotikalagstiftningen med anledning av en ökning av nya narkotikaliknande substanser. 

De nya oklassificerade substanserna bevakades av bland annat läkemedelsverket för att 

undersöka de aktiva substanserna, därefter kunde de nya drogerna klassificeras effektivt. År 

2009 gjordes en sammanfattning angående det tidigare målet om ett narkotikafritt Sverige, 

resultatet visade däremot att det hade skett en ökning av narkotikaanvändning 

(Folkhälsoinstitutet, 2011b). År 2009–2011 gjordes en undersökning av antalet personer som 

missbrukade narkotika i Sverige. Resultatet skattades runt 55 000 personer och några ansågs 

vara i en problematisk användning av narkotika medan andra var i en grad av tungt missbruk 

(Socialstyrelsen, 2015). Människor som regelbundet missbrukar narkotika har en tendens att 

kombinera olika typer av droger och mer än hälften av dessa personer missbrukar även 

alkohol. Det är möjligt att det finns dolda narkotikaanvändare som inte kommer med studier 

med anledning av förnekelse eller för att de har glömts bort på grund av stigande ålder. 

(Folkhälsoinstitutet, 2010). 

2.3 Konsekvenser av missbruk  

Det visar sig att människor dricker alkohol för att uppleva en känsla att fly från verkligheten 

och för att få ett ökat självförtroende. Alkohol kan påverka de psykologiska, medicinska och 

sociala omständigheterna. Psykologiska faktorer kan bland annat leda till att personen blir 

självupptagen, rastlös och nedstämd. Medicinska faktorer kan påverka kroppens viktiga 

organ och kan även ge impotens hos män. Sociala faktorer kan drabba omgivningen och 

anhöriga på grund av ett förändrat beteende. Personer med missbruksproblematik har 

uppgivit att de blivit utåtagerande på ett aggressivt och okontrollerat sätt som inte påminner 

om personen själv (Zakrzewski och Hector, 2004). En hög konsumtion av alkohol ger skador 

på hälsan och flera organ som levern, bukspottkörteln och hjärnan. När kroppen har hög 

tolerans av alkohol kan det vara ett tecken på beroende. Alkohol kan leda till flera sjukdomar 

som gör att personerna söker vård (Nationalencyklopedin, 2017). Sjukdomar som kan 

uppkomma är till exempel levercirros, kranskärlsjukdom, högt blodtryck och stroke. Alkohol 

kan vara en riskfaktor för självmord och kan även ge upphov till en rad åldersrelaterade 

sjukdomar som till exempel demens, parkinson och depression (Haighton, Wilson, Ling, 

McCabe, Crosland & Kaner, 2016). 

Gmel och Rehm (2003) uppger att konsekvenser av missbruk påverkar olika sammanhang i 

det vardagliga livet. Det handlar till exempel om att hantera och ta tag i vardagliga sysslor. 

Alkoholen kan göra att beslutsförmågan försämras som i sin tur kan leda till ett negativt 

beslut som gör att dessa personer hamnar i kontakt med polisen (a.a.). Missbruk kan 

resultera i rattfylleri, misshandel och mistande av sociala kontakter samt arbete 

(Nationalencyklopedin, 2017). Enligt Johannessen, Engedal och Helvik (2014) är 

alkoholkonsumtion något av de vanligaste missbruksproblemen. Ökad och långvarig 

konsumtion av alkohol och/eller narkotika kan även leda till dödlighet och sjukdomar. De 
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problem som patienter med missbruksproblematik upplever i vården är att missbruket inte 

tas på allvar och kunskapen bland personalen brister.  

 

Narkotika ger effekter på hjärnan och nervsystemet som kan orsaka hallucinationer samt ge 

en lugnande och avslappnande effekt. För att kroppen ska känna dessa effekter behövs ett 

kontinuerligt ökat intag av narkotika. Intaget kan ske genom olika sätt exempelvis genom 

rökning, snusning, injicering och sniffning (Nationalencyklopedin, 2017). Narkotika kan även 

administreras via injektion vilket kan orsaka infektionssjukdomar som exempelvis hepatit 

och HIV (Socialstyrelsen, 2015). Narkotika kan ge komplikationer på hjärnan som leder till 

panikattacker och psykoser, oväntade effekter kan orsaka aggression och ångest istället för 

den berusande och lustfyllda känslan. Det är något som skulle kunna ge upphov till 

personlighetsförändringar där personens insikt och förståelseförmåga blir sämre. Effekten 

kan medföra en känslomässig rubbning som bidrar till bedövade effekter och nedsatt 

smärtkänslighet (Nationalencyklopedin, 2017). Personer som ligger i riskzonen för 

narkotikamissbruk kan ha brist på sociala kontakter och vara arbetslösa, hemlösa samt har 

ekonomiska svårigheter (Folkhälsomyndigheten, 2010). 

2.4 Styrdokument i relation till sjuksköterskors ansvar 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763, 2 kap) ska vården vara lättåtkomlig 

och erbjuda god kvalitet och trygghet. Sjukvården ska förmedla ett gott vårdande med hjälp 

av en ömsesidig kommunikation mellan patienter och sjukvårdpersonal, där patienternas 

behov och integritet tas till vara. Personal inom hälso- och sjukvård har en uppgift att 

förebygga ohälsa där vård ska ges med respekt och värdighet anpassad för den individuella 

människan. Sjukvården ska skapa en möjlighet för kontakt där patientens kontinuerliga 

behov tillgodoses. Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) beskriver att vården ska tillämpas 

med vetenskap och beprövad erfarenhet. Sjukvårdspersonalens uppgift är att forma och 

utföra vården utifrån patienternas vilja och önskemål. De har även ansvar att informera om 

patienternas hälsotillstånd, möjlighet till val av behandling och vårdgivare på ett enkelt och 

begripligt sätt. Personal som jobbar inom Hälso- och sjukvården har skyldighet att följa 

tystnadsplikten som innebär att inte utnyttja eller föra vidare information gällande 

patienternas uppgifter och tillstånd. Om sjuksköterskor vårdar patienter på ett oskickligt 

eller olämpligt sätt kan det ske en återkallelse av legitimation. 

International Council of Nurses [ICN] (2012) är en riktlinje som vägleder all världens 

sjuksköterskor för att arbeta mot ett gemensamt förhållningssätt oavsett lagar. De fyra 

grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskor ska följa är: ”främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande”. Bemötandet till patienter bör ske med respekt 

för individen och personens bakgrund. Patienternas information ska förvaras och behandlas 

med respekt och säkerhet. Sjuksköterskor bör även tänka på att vårda de personer som 

kretsar runt patienter, bland annat anhöriga. Sjuksköterskor har ett ansvar att se till att 

patienter får en korrekt information och känner sig delaktig i sin behandling.  
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2.5 Patienters upplevelser av att leva med missbruk 

Patienter med missbruksproblematik beskriver att narkotika ger en effekt som skapar en 

känsla av styrka där de vågar stå på sig i sina tankar och åsikter. De känner ensamhet för att 

de inte längre accepteras av deras vänner och anhöriga, de beskriver även att ingen av de 

anhöriga skulle kunna förstå deras tankar längre. Missbruket framställs som en traumatisk 

upplevelse där patienter känner lidande och förlust av kontroll. Narkotika fungerar som en 

räddning genom att dämpa de kaotiska känslorna hos patienter (Wiklund, 2008). Patienter 

som missbrukar alkohol beskriver att abstinensen uttrycker sig som rastlöshet, ångest och 

skakningar. Psykiska symtom är även något som visade sig i form av irritation och 

känsloutbrott. Ett samband som visar sig mellan alkohol och narkotika är att effekten ger en 

bedövande känsla (Kvamme, Asplund & Bjerke, 2015). Personer med missbruksproblematik 

är oroliga över att arbetskollegor ska upptäcka deras problematik och få fördomar oavsett 

om de är aktiva med missbruket eller inte. Fördomar som sprids är att personer som har 

missbruksproblematik inte har något värde, är opålitliga och aldrig kommer ifrån etiketten 

som missbrukare (Earnshaw, Smith & Copenhaver, 2013). 

Patienter förväntar sig att sjuksköterskor ska visa förståelse och behandla dem med 

värdighet. Dock motvisas detta när patienter bemöts och vårdas utan respekt för den enskilda 

individen och värdigheten. De uttrycker att de behandlas annorlunda gentemot patienter 

som inte har missbruksproblematik. De har även en uppfattning om att stigma i samhället 

speglar sjuksköterskors attityder i vården. De tycker att sjuksköterskor ser ner på dem och 

verkar ha skapat fördomar innan mötet. Detta gör att patienter upplever oro och känner sig 

missnöjda med vården (McCreaddie, Lyons, Watt, Ewing, Croft, Smith, & Tocher, 2010). De 

patienter som har en bakgrund av missbruk upplever sig stigmatiserade till en viss grupp i 

sjukvården och det är ett hinder för patienterna när de söker vård. Stigmatiseringen är även 

ett hinder i skapandet av en vårdande relation, patienter känner sig isolerade och 

missförstådda av sjuksköterskor som saknar empati och medkänsla. Patienter upplever 

besvikelse, missnöje och känner skuldbelagda, detta påverkar även deras beslut om fortsatt 

vård (McCallum, Mikocka-Walus, Gaughwin, Andrews & Turnbull, 2015; Velez, Nicolaidis, 

Korthuis, & Englander, 2017). Ett exempel på detta visas vid provtagning av urintest där 

patienter beskriver att de upplever sig obekväma och förnedrande vid övervakning, eftersom 

de visar intima delar av kroppen. Dessutom upplever patienter att kravet på urintestet 

förstärker stigma av personer med missbruksproblematik som lögnaktiga och opålitliga 

(Strike, & Rufo, 2010). När sjuksköterskor får kännedom om patienters bakgrund som 

missbrukare känner patienter sig diskriminerande och dömda. Den klassiska 

stigmatiseringen är när patienter nekas behandling med smärtstillande läkemedel för att 

sjuksköterskor tror att läkemedlet ska användas som ersättning för drog. Detta i sin tur 

skapar en känsla av orättvisa hos patienter. Sjuksköterskor anses enligt patienter inte ta 

någon hänsyn till att de är sjuka och de känner sig frustrerade över att sjuksköterskor inte 

visar omtanke och intresse för deras tillstånd. Patienter anser att sjuksköterskor med 

negativ attityd och nonchalans inte bör ha ett yrke där patienters hälsa kan påverkas 

(Earnshaw, Smith & Copenhaver, 2013).  De patienter som genomgår en behandling mot 

missbruk väljer att fullfölja behandlingen där det finns personal med egna erfarenheter av 

missbruk. Detta för att de uppfattades ha en bättre förståelse för patienters bakgrund än 

övrig personal. Att säga jag förstår dig och inte själv varit i den situationen väcker irritation 
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hos patienter då känslan inte går att föreställa sig. Därför anser patienter att personal med 

egna erfarenheter av missbruk var en viktig del som stöd i behandlingen (Velez, m.fl. 2017). 

Patienter upplever under sin sjukhusvistelse skam och känner sig bortprioriterade på grund 

av missbruksproblematiken. De uppfattade att personalen hastigt gav de medicinering för att 

sedan springa vidare och lämna de ensamma. Personalen ansågs inte ta hänsyn till hela 

människan och enligt patienter glömde personalen bort att tänka på patienten bakom 

missbruket. De menade att bakom varje patient med missbruksproblematik finns det en 

individ som lider (Sims, Kristian, Pritchard, & Jones, 2008). Trotts negativa upplevelser 

upplever patienter att det finns personal som visar respekt, omtänksamhet och har ett värdigt 

bemötande. Något annat positivt som patienter upplever var att personalen erbjöd olika 

behandlingsalternativ för att de skulle kunna välja den mest lämpade behandlingen. Med 

professionell personal och god behandling upplevde patienter sjukhusvistelsen som en 

motivation för förändring (Treloar, Rance, Yates & Mao, 2016; velez, m.fl. 2017) 

I en effektiv behandling har patienter visat intresse för att utveckla kunskaper runt den egna 

psykiska hälsan och metoder för att hantera känsloutbrott. Rådgivning från sjuksköterskor 

fungerar som stöttning och motivation i behandlingen. De ordnar möten på avdelningar där 

patienter med samma problematik kan dela tankar och erfarenheter. Patienter upplever att 

dessa tillfällen skapar en känsla av samhörighet (McCallum m.fl., 2015). Det är viktigt att 

minska narkotikamissbruket och ge en psykisk vård under behandlingen. Patienter som 

behandlas för narkotikamissbruk under en längre tid börjar uppleva hälsa, mindre skam och 

skapar bättre relationer med anhöriga. De som missbrukar narkotika under behandlingen 

anses hamna i en större riskzon för att bli diskriminerade och stigmatiserade. Upplevelsen av 

stigmatisering är inte lika hög för patienter som har jobb jämfört med arbetslösa patienter. 

Familjer och relationer är ett bra stöd för dessa personer när de ska tillbaka in i samhället, de 

kan få hjälp och stöd med sina tankar, känslor och ekonomi (Bach Xuan, Phuong Bich, Long 

Hoang, Sophia Knowlton, Cuong Tat, Huong Thu Thi, & Phan, 2016).  

2.6 Vårdvetenskapligt perspektiv  

I föreliggande examensarbete valdes vårdteoretikern Kasén (2002) som lyfter vikten av den 

vårdande relationen. Detta ansågs vara passande i arbetet för att förtydliga 

allmänsjuksköterskors uppgift att vårda alla patienter med lika värde och även skapa en 

förutsättning för en god relation. Kasén (2002) beskriver att vårdrelationer inte alltid 

behöver vara vårdande relationer, dock ska vårdandet sträva efter att lindra lidande. För att 

vårdaren ska kunna vårda på en djupare nivå är det viktig att vårdaren söker efter patientens 

lidandeberättelse och bekräftar patientens kropp, själ och ande. Det är betydelsefullt för 

patienten att bli tilltalad som en individ med egna egenskaper och en vårdande relation kan 

möjliggör detta. Vårdaren ska bjuda in till relation och patienten har ett val att ta emot eller 

tacka nej. Begreppet vårdrelation används till alla former av relation mellan vårdare och 

patienter.  

Kasén (2002) framställer att vårdaren måste hitta en balans mellan en vetenskaplig och 

naturlig vård. Det är bra om vårdaren försöker se och vårda efter det som har betydelse för 
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patienten. En utav vårdarens uppgifter är att få patienten att växa som individ under 

vårdtiden, här krävs det dock att patienten har förtroende och tillit till vårdaren.  Att skapa 

förbindelse i en vårdande relation tar tid, vårdaren måste närma sig patienten och låta den 

vårdande relationen utvecklas successivt, i den takt som lämpar sig för patienten. Kontakt 

och beröring får förbindelsen att utvecklas. Relation beskrivs som en förbindelse där 

gemenskap, beröring och plikt skapas. Vårdaren har avgett ett löfte i sin yrkesroll att vårda, 

det innebär att genom förpliktelse skapa en vårdande relation och beskydda patientens 

värdighet. Löftet i en vårdande relation synliggörs genom vårdarens handlingar och intresse. 

Relationen innebär även beröring där gensvar, förståelse och kontakt visar sig. Förhållandet 

av relationen beskriver det yttre i form av uppträdandet och beteende. Vårdrelationen formas 

utifrån patientens tidigare upplevelse och det aktuella mötet mellan vårdare och patient. Det 

centrala för vårdrelationen är patienters hälsa. Vårdaren skapar relationen i sin yrkesroll och 

har som uppdrag att endast lägga sitt fokus runt patienter och undvika sina egna värderingar 

och åsikter. När vårdaren ser och lyssnar på patienten skapas en inblick till patientens värld 

där vårdaren kan hitta möjligheter och hinder för att vårda patienten. Det skapas en väg till 

att hjälpa patienten att öppna sig och sätta ord på sina känslor. Om vårdaren inte lyssnar kan 

vårdrelationen brista och patienters lidande försämras. Desto mer tid vårdaren och patienten 

har tillsammans finns det en möjlighet till att skapa en djupare vårdrelation. Vårdrelationen 

kan bli djupare om samma vårdpersonal arbetar runt patienten för att skapa trygghet. 

Gemenskap med humor är viktigt för vårdrelationer där ett lekfullt sinne kan bidra till ökad 

samhörighet och trygghet hos patienter. Patienters egenvård måste även tas till vara och 

lyftas fram för att vårdaren ska kunna vårda utifrån patienters vilja och vanor. Kärleken till 

medmänniskan ligger som en grund för vårdandet. Vårdaren har ett ansvar att vårda, oavsett 

om patienter är reserverade och oåtkomliga. Vårdaren bör inte heller överge dem eftersom 

att alla människor ska vårdas på lika villkor (Kasén, 2002).  

2.7 Problemformulering   

Alkohol- och narkotikamissbruk har blivit ett växande problem genom åren. Detta innebär 

att människor får fysiska och psykiska besvär som påverkar både personen själv och 

omgivningen. Det kan uppstå följdsjukdomar som en komplikation av missbruket och därför 

söker dessa personer till sjukvården. I vården upplever patienter med missbruksproblematik 

att allmänsjuksköterskor som de har blivit vårdade av har ett oprofessionellt bemötande, 

utan medkänsla och förståelse för patienternas problem och personliga erfarenheter. De 

känner sig stigmatiserade, utstötta och orättvist behandlade till följd av missbruket. Alla 

människor har rätt till en jämlik vård och ska behandlas med respekt och värdighet. Patienter 

med missbruksproblematik upplever att de inte får den vård de behöver och vill därför inte 

söka till vården. Det är viktigt att sjuksköterskor och patienter möts på ett gemensamt plan 

och att sjuksköterskor respekterar patienters tankar och åsikter. Vårdaren har en uppgift att 

skapa en relation, sätta patienter i centrum och bortse från sina personliga värderingar. Om 

vårdaren inte har förmåga att vårda på ett professionellt sätt kan patienter utsättas för 

lidande. Genom att belysa allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

missbruksproblematik är förhoppningen av examensarbetets författare att minska den 

befintliga tabun/stigma som finns gällande missbruksproblematik. Det skulle även kunna 



 9  

gynna allmänsjuksköterskor att läsa om vad andra sjuksköterskor haft för upplevelser av att 

vårda patienter med missbruksproblematik.  

3 SYFTE  

Syftet är att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

missbruksproblematik. 

4 METOD  

Metodavsnittet inleds med 4.1 metodval som sedan följs av 4.2 datainsamling, 4.3 

genomförande och dataanalys och avslutas med 4.4 etiska överväganden.  

4.1 Metodval 

Föreliggande examensarbete har analyserats utifrån Evans (2002) beskrivning av deskriptiv 

analys med kvalitativ ansats. Analysen har fyra faser som utgår från att samla data, 

identifiera resultat, hitta ett samband och sammanställa teman. Vid sökning av vetenskapliga 

artiklar har författarna utgått från Friberg (2012) som beskriver en systematisk 

litteraturstudie med en kvalitativ ansats. En kvalitativ litteraturstudie ger en närmare och 

tydlig inblick i personers liv och erfarenheter. För att kunna beskriva sjuksköterskors 

upplevelser har författarna av examensarbetet därför utgått ifrån (Friberg, 2012). Enligt 

Forsberg och Wengström (2015) handlar en systematisk litteraturstudie om att samla in data 

för att sedan granska och sammanställa ett nytt resultat grundat av tidigare forskning. Källor 

ska vara pålitliga och publicerade i en vårdvetenskaplig tidskrift och forskning inom 

omvårdnad bör vara inriktad på kvalitativa studier, detta för att komma närmare människors 

upplevelser.  

Analysen i det föreliggande examensarbetet utfördes enligt Evans (2002) analyssteg. Första 

steget under fas ett handlar om sökandet efter relevant data i form av artiklar via databaser. 

Andra steget handlar om att upprepa läsning och skapa intresse för en fördjupning på 

relevanta områden. Därefter ska nyckelfynd som svarar på examensarbetets syfte markeras i 

artiklarna för att sedan sammanställas. Steg tre utgår ifrån att hitta likheter och olikheter i 

artiklarna för att kunna utforma teman och subteman. Sedan kontrolleras nyckelfynden till 

varje subtema ytterligare en gång för att se om nyckelfynden stämmer överens med det valda 

subtemat. Vid fjärde steget ska det ske en återkoppling till den ursprungliga studien för att se 

att det inte har skett någon misstolkning. Med detta menas att resultatets noggrannhet 
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kontrollers genom att återgå till de ursprungliga artiklarna, för att se att nyckelfynden 

fortfarande har samma betydelse i den nya texten. 

4.2 Datainsamling och urval  

Under avsnitt 4.2.1 framförs inklusionskriterier och exklusionskriterier, sedan följer 4.2.2 

databassökning och avslutas med 4.2.3 artikelgranskning. 

 Inklusionskriterier och exklusionskriterier  

Det som inkluderades i arbetet var allmänsjuksköteskors upplevelser av att vårda patienter 

med alkohol och narkotikamissbruk. Artiklarna skulle vara aktuella inom fem år årsmarginal, 

peer- reviewed, full text, skrivna på engelska samt vara publicerade i vårdvetenskapliga 

tidskrifter. I sökprocessen inkluderades ord från syftet för att finna relevanta artiklar till 

resultatet. Vid exklusionskriterier exkluderades artiklar med kvantitativ metod, artiklar som 

inte var publicerade i vårdvetenskapliga tidskrifter och bloggar. Examensarbetet skrevs 

utifrån en systematisk litteraturstudie och endast vetenskaplig publikation lämpades sig för 

resultatet. Specialsjuksköterskor, läkare, undersköterskor, patientperspektiv och 

anhörighetsperspektiv har också exkluderades. 

 Databassökning  

För att hitta vårdvetenskapliga artiklar till ämnesområdet användes databaser efter 

ämnesområde vård, folkhälsa och fysioterapi. Ämnesspecifika databaser som har använts för 

sökning är Cinahl plus, Swepub, Svemed+ och PubMed. I databaserna Swepub och Svemed 

hittades dock inget användbart. Sökningen begränsades med fem års marginal för att hitta 

den senaste forskningen kring det aktuella området. För att få fram pålitliga och granskade 

artiklar begränsades sökningen till find all my search terms, peer reviewed, engelskt 

ordspråk, full text, academic journals och årtalet med 2011–2017. När artiklar söktes i 

PubMed begränsades sökningen med fulltext och fem års marginal. Ulrichweb användes 

också som ett hjälpmedel för att säkerställa att artiklar som söktes fram i PubMed var 

vetenskapligt tillförlitliga. Detta eftersom PubMed inte har tillräckligt med avgränsningar för 

att få fram en vetenskaplig artikel och utesluta resterande. Sökandet av artiklarna i 

databaserna valdes med vetenskaplig publicering och inriktning på vårdvetenskap och 

upplevelser för att besvara syftet. Endast kvalitativa artiklar låg i fokus under sökningen. 

Från examensarbetets syfte utsågs sökord för att hitta rätt artiklar som besvarade syftet. 

Sökorden som användes till artiklarna var bland annat Nurse*, alcohol*, experiences, 

addicted*, addiction, substance users, drug misuse, alcoholism och caring. En del sökord 

trunkerades för att böja ordet och utöka sökandet. Under sökprocessen ändrades en del 

sökord till experience, perspective, perception och view. Sökord som love och suffering 

användes under en sökning för att ändra synsättet och utöka perspektivet av vårdandet i 

artiklarna. En mängd träffar visades på nästan varje sökning dock gav inte alla sökningar 

träffar på relevanta artiklar. Boolesk söklogik användes i samband med sökningen efter en 



 11  

kurs där en bibliotekarie hade visat hur denna sökprocess kunde hjälpa till för att hitta 

ytterligare fler artiklar. Dock hittades inga nya artiklar, det var endast samma artiklar som 

uppkom vid denna sökprocess. Det utfördes en sekundär sökning av valda artiklar för att 

utöka möjligheten att hitta fler artiklar som dock inte gav resultat. Med anledning av för få 

artiklar gjordes ingen begränsning av länder och årsmarginalen utökades ytterligare till år 

2008, detta för att kunna styrka området i arbetet (se bilaga A).  

 Kvalitetsgranskning   

Med ett kritiskt tänkande ska kvalitetsgranskning utföras för att få en bättre bild av artikelns 

innehåll, därefter kontrolleras det om artikeln lämpar sig för syftet i föreliggande arbete. Alla 

artiklar har kvalitetsgranskats enligt Fribergs (2012) 14 frågor. Artiklarna granskades först 

individuellt och poängsattes utefter den granskning som bestämts. Artikelgranskningen 

utfördes genom att läsa artiklarna för att se om de svarade på de valda frågorna och 

upprätthöll kvalitet. Därefter skapades en matris där de 14 frågorna radades upp vågrätt och 

artiklarna radades upp lodrätt med ett kodat nummer. I samband med att artiklarna lästes 

markerades svaren i matrisen med ett nummer som hade olika betydelser: 1= ja, 0,5=ja men 

oklart och 0= Nej. Sedan planerades det in ett möte för att diskutera och jämföra den 

individuella matrisen. De frågor som visade olika svarsnummer granskades på nytt ännu en 

gång gemensamt och därefter sattes ett nytt nummer. Efter detta samanställdes en ny matris 

gemensamt med nya ögon och utifrån det som skapats individuellt. Författarna till 

examensarbetet kom överens om att kvalitetsbedöma artiklarna efter poängsättning där 0-5= 

Låg, 6-10= Medel och 11-14=Hög. En artikel som erhöll poängsättning enligt låg kvalitet hade 

inte svarat på majoriteten av frågorna och ansågs därför inte uppfylla kraven. Denna artikel 

valdes därför bort. De artiklar som erhöll kvalitet medel svarade på mer än hälften av 

frågorna och med det menas att kraven för kvaliteten är uppfylld till viss del, därmed lämpar 

sig artikeln för examensarbetet. Hög kvalitet erhöll de artiklar som tydligt visade svar på 11 

eller fler frågor enligt Fribergs (2012) granskningsfrågor. För att se den slutliga bedömningen 

av kvalitetsgranskningen i föreliggande examensarbete (se bilaga C och D).  

4.3 Genomförande och dataanalys   

Vid sökprocessen lästes först artiklarnas titel sedan abstrakt, syfte och resultat. Artiklarna 

lästes hemma på varsitt håll. Relevant information som svarade på syftet till föreliggande 

examensarbete markerades med färg då de ansågs vara intressanta nyckelfynd till arbetet. 

Sedan träffades examensarbetets författare på biblioteket i Mälardalens högskola för att gå 

igenom de samlade nyckelfynden som framkom. Nyckelfynden som analyserats fram i 

relation till arbetets syfte på varsitt håll visade sig vara liknande. Nyckelfynd som var citat 

användes för att stärka betydelsen av resultatet i texten. Därefter samanställdes 121 

nyckelfynd av 13 artiklar som klipptes ut i pappersform och sorterades i grupper för att hitta 

likheter och olikheter. För att inte blanda ihop nyckelfynden från de olika artiklarna och för 

att kunna återgå till ursprungsartiklarna markerades artiklarna med samma nummer som 

tillhörande nyckelfynd. Författarna sorterade nyckelfynden utifrån likheter och därefter 

framställdes två relevanta teman och sex lämpliga subteman från nyckelfynden. Efter 
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sammanställningen gjordes en extra kontroll och där plockades irrelevanta nyckelfynd bort. 

Sedan skrevs allt in i en mall efter subteman och teman. När resultatet skulle sammanställas 

delades teman upp mellan författarna. Detta för att i lugn och ro kunna översätta 

nyckelfynden från engelska till svenska och vara sparsamma på tid. Författarna träffades 

ännu en gång i skolan och sammanställde resultatet samt läste igenom det tillsammans. 

Ursprungsartiklarna granskades en sista gång med återkoppling för att kontrollera att det 

inte skett någon misstolkning. För att få en tydligare bild av de valda artiklarna (se bilaga B). 

Matris 1 exempel på dataanalys 

Art nr Nyckelfynd Tema Subtema 

10 Some nurses indicated that they could 
not give sharps containers to 
patients—which would enhance 
patients’ and nurses’ safety 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Orsaker som skapar 
hinder i vårdandet 

 
 
 
Att känna rädsla i 

samband med 
vård av patienter 

  13 Fear of insulting or offending the 
patients seems to be quite common 
among health care personnel, as is the 
view that patients would feel accused 
and offended by such questions 

 
 
 

Att ha bristande 
kunskapsgrund 

11 Nurses often lack knowledge of 
appropriate treatment of both pain 
and SUD, and have been identified as 
having negative attitudes toward 
patients with SUD. 
 

 

4.4 Etiska överväganden  

Innan en litteraturstudie genomförs bör forskarna vara insatta på etiska överväganden och 

vara medvetna om att fusk räknas som oredlighet. Med detta menas att författarna är 

medvetna om vad som räknas som plagiat och hur ett citat ska skrivas på ett korrekt sätt. Det 

datamaterial som ska användas i arbetet måste vara godkänd av en etisk kommitté. Utifrån 

detta har sökprocessen av artiklar till föreliggande examensarbete haft avgränsningar som 

peer reviewed samt att de ska vara publicerade i vårdvetenskapligtidskrifter (Forsberg & 

Wengström, 2015). Även CODEX (2016a) uppger att vårdvetenskapligdata ska vara godkänd 

och hålla en god kvalitet. All data som har använts i arbetet har refererats och skrivits med 

förståelse för de etiska dimensionerna. Författarna till examensarbetet har tagit hänsyn till 

att skriva med ett etiskt tankesätt. Detta genom att endast utgå från fakta och förhålla sig 

objektiv vid sammanställning av resultatet för att visa respekt och värdighet för människor. 

Arbetet har skrivits utifrån pålitliga källor och är moraliskt acceptabel. Det etiska tänkandet 

har tagits till vara i samtliga formuleringar och ordval.   
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Enligt CODEX (2016b) ska forskning hanteras utan att förfalskas eller plagieras vid koppling 

till arbetet. När resultatet i arbetet utformades av nyckelfynden från artiklarna har detta 

tagits hänsyn till för att inte omtolka eller förvränga originaldata. Detta innebär att 

översättning av nyckelfynd har diskuterats gemensamt för att inte misstolka eller ändra på 

innehållet. För att säkerställa detta lästes nyckelfynden i ett sammanhang genom att 

återblicka tillbaka till ursprungsartiklar. Arbetet utformades noga utifrån Evans (2002) 

analyssteg för att inte vilseleda resultatet och komma ifrån en deskriptiv analys. 

Examensarbetet är skrivet utifrån dessa etiska överväganden och läsarna kan därmed ha 

förtroende för det som har framkommit i examensarbetet.  

5 RESULTAT  

Här redovisas resultatet av allmänsjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med 

missbruksproblematik. Resultatet inleds med tema 5.1 Orsaker som skapar hinder i 

vårdandet som sedan följs av 5.1.1 Att ha bristande kunskapsgrund, 5.1.2 Att känna rädsla i 

samband med vård av patienter, och 5.1.3 Att känna osäkerhet i vårdsituationer. Andra temat 

5.2 beskriver allmänsjuksköterskors inställning i vård av patienter. Detta tema innefattar 

5.2.1 att vårda med negativ attityd, 5.2.2 att se missbruket som ett hinder och avslutas med 

5.2.3 att se patienten bakom missbruket. För att få en översikt se även Tabell 1 nedan på 

valda teman och subteman till föreliggande examensarbete.  

Tabell 1 - Tema och Subtema 

Tema Subtema 

 
 
 
 

Orsaker som skapar hinder i 
vårdandet 

 

 
 

Att ha bristande kunskapsgrund 
 

Att känna rädsla i samband med 
vård av patienter 

 
Att känna osäkerhet i 

vårdsituationer 
 

 
 

 
 Allmänsjuksköterskors 

inställning i vård av 
patienter  

 

 
Att vårda med negativ attityd  

 
Att se missbruket som ett hinder 

 
Att se patienten bakom missbruket 
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5.1 Orsaker som skapar hinder i vårdandet 

Under detta avsnitt presenteras allmänsjuksköterskors känslor och den bristande kunskapen. 

Sjuksköterskor ansåg att de inte hade kompetensen som behövdes för att vårda patienter 

med missbruksproblematik. Rädsla var något som stack ut och uppstod i mötet med dessa 

patienter inom vården. Sjuksköterskor kände sig rädda när de vårdade patienter eftersom de 

kunde bli aggressiva till följd av missbruket. Osäkerhet var även något som 

allmänsjuksköterskor upplevade i vårdandet av dessa patienter. Det uppstod olika situationer 

där de inte visste hur de skulle agera på ett professionellt sätt. 

  Att ha bristande kunskapsgrund 

Allmänsjuksköterskor beskrev att det hade varit till fördel om alla som arbetade med 

patienter som har missbruksproblematik, regelbundet uppdaterade sina kunskaper om att 

vårda med respekt och värdighet. De menade även att den bristande kunskapen tycktes föra 

med sig negativa attityder mot patienter. Kunskap saknades för att kunna ge en lämplig och 

professionell vård till dessa patienter, det resulterade ofta i att vården inte alltid blev 

fullbordad enligt sjuksköterskor (Lovi & Barr 2009; Morgan 2014; Neville & Roan, 2014). I 

följande citat visas en uppfattning om hur allmänsjuksköterskor kände när det inte fanns 

tillräcklig med kompetens för att kunna vårda patienter: " I feel uncomfortable because we 

do not have adequate training in this field ” (Neville & Roan 2014, s. 342).  

Sjuksköterskor som arbetade på medicinavdelning i Chile påstod att missbruket hade fört 

med sig fysiska, mentala och andliga problem hos patienter som i sin tur gjorde att de var 

svårhanterliga. Detta bidrog till ett stort ansvar för sjuksköterskor som kände sig ensamma 

och medtagna av dessa situationer. Kunskapsbristen var en orsak till detta och 

sjuksköterskor kände att de inte fick någon hjälp av varken arbetskamrater eller 

sjukhusadministratör (Ortega & Ventura, 2013). Det visar sig även i Hanpatchaiyakul, 

Eriksson, Kijsomporn och Östlund (2016) att allmänsjuksköterskor som arbetade i Thailand 

kände sig maktlösa och kunskapslösa när de fick bemöta våldsamhet hos patienter. 

Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2015) menar att mer kunskap behövs för att kunna 

hantera oväntade situationer och kunna svara på patienters frågor runt deras problem. 

Kunskapsbristen bekräftas även med detta citat” The service is not prepared for this, (…) I 

don´t know if I´m prepared to manage these patients; there is no training" (Ortega & 

Ventura 2013, s 1382).  

I en svensk studie ansåg sjuksköterskor att det var viktigt att vara försiktiga med sina känslor 

och hålla dem för sig själv, besvikelsen som de kände för patienter fick inte komma fram. 

Även inom detta område behövdes mer kunskap för att kunna hantera de egna känslor som 

uppstod (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016). Sjuksköterskor önskade att få hjälp av 

personer som var experter inom området, de trodde att både teoretiska och praktiska 

aspekter kunde vara till fördel i en utbildning. De avsåg att lärdom om patienters 

beroendestadier och dess skov samt en fördjupning i kunskap om människan och hennes 

psykologiska, sociala och andliga sidor skulle vara till hjälp (Divande de & Margarita Antônia 

Villar, 2008; Ferreira da Silva, Santos Silvino & Félix de Oliveira, 2016; Hanpatchaiyakul, 

Eriksson, Kijsomporn, & Östlund, 2016). Sjuksköterskor som arbetade i Sverige menade även 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1524904212001385
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https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_61037617859ictiontreatmentinthailand&context=SP&vid=46MH_ServicesPage&lang=sv_SE
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_61037617859ictiontreatmentinthailand&context=SP&vid=46MH_ServicesPage&lang=sv_SE
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att det var svårt att förstå vad den egentliga orsaken till missbruket var. Depression och 

motivationslöshet var ofta en följd, sjuksköterskor hade svårt att närma sig patienter och få 

reda på den verkliga kärnan för lidandet och detta skapade frustration. De behövde mer 

kompetens och mer professionell kommunikation för att kunna närma sig dessa patienter 

och deras anhöriga (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016). Bristande säkerhet var ett område 

som gjorde att sjuksköterskor kände sig otrygga i dessa situationer. När 

allmänsjuksköterskor jämförde sina grundutbildningar med varandra upptäckte de en 

gemensam brist i utbildningen som i sin tur kan ha fört med sig de inställningar och attityder 

som visade sig i vården (Ferreira da Silva, Santos Silvino & Félix de Oliveira, 2016; Lovi & 

Barr, 2009). I en psykiatrisk vårdavdelning i Sverige betecknas den erfarenhetsbaserade 

kunskapen som ”Learning by doing” (Lundahl m.fl., 2014, s. 2595) och finns individuellt hos 

sjuksköterskor som har vårdat dessa patienter upprepade gånger under sin yrkesverksamma 

tid. När dessa sjuksköterskor sedan slutar i vården så försvinner kunskapen från 

arbetsplatsen. Detta innebär att den tillfälligt befintliga kunskapen är skör och inte handfast 

(Lundahl m.fl., 2014). 

I en Australiensk studie upplevde allmänsjuksköterskor att det svåraste att hantera var 

patienters psykiska besvär. De visste inte hur de skulle kunna förmedla sig på ett 

professionellt sätt till patienter angående deras missbruksproblematik. Sjuksköterskor 

uppfattade att det fanns en risk att patienterna skulle dra sig tillbaka och bli isolerade när 

sjuksköterskor försökte ge råd. En utbildning om alkoholmissbruk hade visat sig öka kunskap 

hos sjuksköterskor för att kunna ge en lämplig och professionell vård till patienter med 

missbruksproblematik. Utbildningen hade även betydelse för deras stigmatiserande 

förhållningssätt samt hur de behandlade patienter. Dock tog det tid att bearbeta utbildningen 

för att sedan kunna koppla ihop den i det praktiska vårdandet (Kennedy, Mellor, McCabe, 

Ricciardelli, Brumby, Head, & Mercer-Grant, 2013). 

 Att känna rädsla i samband med vård av patienter  

En studie från en medicinavdelning i Chile rapporterade att allmänsjuksköterskor som 

vårdar patienter med missbruksproblematik upplever rädsla. De menar att missbruket skulle 

kunna leda till ett oetiskt handlande där det fanns en risk att patienterna uppträdde 

aggressivt och hotfullt. Denna situation beskrevs öka arbetsbelastningen och fick 

sjuksköterskor att neka vård till patienter (Ortega & Ventura, 2013). Rädslan för att patienter 

skulle bli aggressiva framkallade en inre stress hos sjuksköterskor och de kände sig där med 

otrygga i sin yrkesroll. Citatet nedan förtydligar rädslan hos allmänsjuksköterskor:” When I 

have patients with substance abuse, it increases my stress because there are more safety 

issues to worry about, and patients can be aggressive. I do not feel comfortable working 

with these patients” (Neville & Roan 2014, s.342). Detta kunde även visas i en studie av 

Pauly, McCall, Browne, Parker och Mollison (2015) där sjuksköterskor på en 

medicinavdelning i Canada hade utryckt att de inte vågade ge patienter vassa föremål för att 

det fanns en risk att båda parter kunde bli skadade.  

Patienter med missbruksproblematik upplevdes ibland vara bra på att manipulera, de 

försökte ta över situationen och styra den mot deras förmån. Allmänsjuksköterskor kände sig 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Lovi%2C%20Renee%22%7C%7Csl~~rl','');
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ängsliga efter att patienter hade försökt att manipulera dem, de beskrev behovet av att alltid 

behöva vara på sin vakt för att inte tappa kontrollen över sin roll (Neville & Roan, 2014). En 

resultatrik manipulation väckte en känsla av rädsla och kunde bidra till en bristande vård. 

När patienter till exempel blev för samarbetsvilliga blev sjuksköterskorna misstänksamma 

och började oroa sig för att detta var ett sätt att börja manipulera dem. Det var viktigt att 

våga lita på patienter men det var även lika viktigt att undvika att bli manipulerad. 

Sjuksköterskors förmåga att upptäcka det manipulativa beteendet hos patienter 

underlättande vårdandet samt skapade en ökad möjlighet för att få kontakt och närma sig 

den vårdande relationen. Detta område var en utmaning för sjuksköterskor i Sverige, de var 

rädda för hur de skulle reagera om de blev manipulerade (Johansson & Wiklund-Gustin, 

2016). 

Allmänsjuksköterskor hade upplevt verbal aggression vid vårdnaden av patienter med 

missbruksproblematik. De hade fått ta ett kliv tillbaka när de kände rädsla för patienter 

(Ferreira da Silva, Santos Silvino & Félix de Oliveira, 2016). Detta kan förtydligas enligt 

Neville och Roan (2014) där det beskrevs att hotfulla situationer var obehagliga för 

sjuksköterskor. Påverkade patienter som hade förlorat det logiska tänkandet om vad som var 

rätt och fel kunde utsätta båda parter för faror. Även Monks, Topping och Newell (2013) lyfte 

fram sjuksköterskors upplevelser som jobbar på en medicinsk avdelning i Nordvästra 

England. De kände maktlöshet när situationer var oförutsägbara. De visste inte om patienter 

skulle hålla sig lugna eller börja skrika och uppföra sig aggressivt. Det fanns en risk att både 

sjuksköterskor och övriga patienter som fanns på plats skulle bli drabbade av situationen. 

Vidare beskrev Ortega och Ventura (2013) att en avancerad situation för 

allmänsjuksköterskor var hanteringen av alkohol och drogpåverkade patienter, för att hålla 

dem lugna krävdes ibland fysiskt omhändertagande och sederande läkemedel. Denna metod 

ansågs dock negativ av allmänsjuksköterskor eftersom att det sedativa läkemedlet hade en 

verkan som kunde ge patienter en liknande effekt som droger medför.  

  Att känna osäkerhet i vårdsituationer  

Allmänsjuksköterskor upplevde osäkerhet när de skulle vårda patienter med 

missbruksproblematik. De hade en önskan om att känna sig förberedda eftersom att det 

fanns en risk för att oförutsägbara situationer från patienter kunde uppstå. En annan 

osäkerhet som visade sig från sjuksköterskor var administreringen av läkemedel till 

patienter, de var osäkra på om läkemedlet kunde täcka patienternas verkliga behov (Lundahl, 

Olovsson, Rönngren & Norbergh 2014; Neville & Roan, 2014). Osäkerheten uppstod även när 

sjuksköterskor ville visa förståelse för den lidande patienten men hade svårt bortse från sina 

egna värderingar och fördomar (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016). Tanken om hur 

patienters framtid kunde se ut fick sjuksköterskor att känna sig ängsliga, de ville vårda och 

utveckla kunskap hos patienter för att skapa medvetenhet om ett värdigt liv men oftast 

återgick de flesta tillbaka till missbruket. Detta belyses med följande citat: “First I denied and 

thought: an alcoholic and drug-dependent patient was admitted, how am I going to 

manage it? But when the patient became stable, the emotional part appears: How to 

support them, how to reinsert them into society” (Ortega & Ventura, 2013, s. 1383). För att 
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kunna hantera dessa situationer hade sjuksköterskor föreslagit att de ville skapa möjligheter 

där de kunde prata och ge stöd till varandra om sin osäkerhet (Neville & Roan, 2014).   

5.2 Allmänsjuksköterskors inställning i vård av patienter 

Detta tema innefattar sjuksköterskors negativa attityd till patienter med 

missbruksproblematik. Stigmatiseringen var en grund för den negativa attityden och 

påverkade utförandet av vård med god kvalité. Sjuksköterskor hade svårt att bortse från sina 

egna värderingar om patienters missbruk och detta hade även en negativ effekt på utövandet 

av vården. Den etiska medvetenheten togs inte alltid tillvara men det fanns sjuksköterskor 

som tog hänsyn till detta och kunde se patienter bakom missbruket.  

 Att vårda med negativ attityd  

Inom detta område lyfts stigma där allmänsjuksköterskor upplevde att det råder 

fördomsfulla attityder mot patienter inom vården. Sjuksköterskor beskrev att de upprätthöll 

en god relation med patienter genom att vara medvetna om sina attityder. Dock beskriver 

Lovi och Barr (2009); Lundahl, Olovsson, Rönngren och Norbergh (2014) att dessa 

olämpliga attityder uttrycks genom bristande förståelse, stigma samt negativa attityder mot 

patienter. Sjuksköterskor har upplevt att attityder av stigma märks hos andra sjuksköterskor 

när patienter får skulden för något de inte har gjort. Vidare beskriver Morgan (2014); Neville 

och Roan (2014); Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2015) att patienter med missbruk 

utsätts för stigma, orättvisa och utstötning inte bara av sjuksköterskor utan även av 

samhället. Samtidigt framkallar detta sjuksköterskors etiska tänkande och en vilja att göra 

framsteg för dessa patienter. Den negativa attityden mot patienter upplevdes även ha negativ 

inverkan på sjuksköterskor eftersom att det bidrog till psykisk stress och svårighet att 

leverera vård med värdighet.  

 Att se missbruket som ett hinder  

Alla människor har olika syn på när ett bruk övergår till missbruk. En studie från Brasilien 

rapporterade att allmänsjuksköterskor som själva brukade alkohol var mer fördomsfria mot 

missbruk än sjuksköterskor som inte brukade alkohol. Sjuksköterskor som inte drack alkohol 

var emot alkoholanvändning och hade negativa inställningar mot missbruk samt ansåg att 

alkoholdryck var farligt i alla situationer (Divane de & Margarita Antónia Villar, 2008). Trots 

att missbruket låg i fokus för sjukdomstillståndet menade sjuksköterskor att patienter inte 

var sjuka. De upplevde att deras liv var kaotiskt och utom kontroll. Detta beskrevs enligt 

följande ”We generally think the alcohol addict is a bum, an irresponsible person, we give 

them all of these attributes and it doesn’t occur to you that he is sick. It is awkward, 

although it is a disease, it is not seen as one; it seems it is more considered as cheek, 

shameless” (Divane de & Margarita Antónia Villar, 2008, s. 546). En studie från Canada 

beskrev att uppfattningen som dominerade bland allmänsjuksköterskor på en medicinsk 

avdelning var att patienter inte hade någon önskan att avbryta missbruket, men när patienter 

ville det hade de en förmåga att avsluta missbruksvanan själva (Pauly m.fl., 2015). En annan 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22Barr%2C%20Jennieffer%22%7C%7Csl~~rl','');
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1524904212001385


 18  

tro som sjuksköterskor hade var att patienter med missbruk var självskadebenägna och bör 

därför inte få någon hjälp för att bli nykter. De ansåg att missbruk var ett problem som 

individen måste tackla själv, det fanns en gräns av hur mycket sjuksköterskor kunde göra om 

patienten inte tog ansvar för sig själv. Patienter som sökte vård på grund av följdsjukdomar 

av missbruk stigmatiserades och fick skulden för att ha orsakat situationen de befann sig i. 

Sjuksköterskor gav enbart en kort fysisk vård till patienter som inte tog hälsan på allvar och 

upplevdes vara omotiverade till behandlingen. De menade att dessa patienter var slöseri med 

tid och plats (Hanpatchaiyakul, Eriksson, Kijsomporn, & Östlund ,2016; Lovi & Barr, 2009; 

Monks, Topping, & Newell, 2013; Morgan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). 

De stereotyper som kretsade kring patienter med missbruksproblematik var kriminalitet, att 

de var hemlösa och ohygieniska samt att de gjorde saker för att kunna fortsätta med 

missbruket. Allmänsjuksköterskor ansåg att patienter konsumerade alkohol och narkotika 

för att få glädje för stunden. Fördomar hos sjuksköterskor förstärktes när patienter skulle åka 

hem och frågade efter smärtstillande läkemedel, de trodde att patienter skulle använda 

läkemedlet som ersättning för droger Lovi & Barr, 2009; Neville & Roan, 2014; Ortega & 

Ventura, 2013). Detta har påverkat sjuksköterskors syn av patienter med 

missbruksproblematik som har smärta och behöver smärtstillande läkemedel. Det bidrog till 

misstänksamhet och att sjuksköterskor började ifrågasätta alla patienter som var i behov av 

kontinuerlig smärtlindring. Sjuksköterskor har fått synen att patienter som kommer in till 

sjukhuset för att få vård återvänder till sitt missbruk så fort de skrivs ut, detta har resulterat i 

att sjuksköterskor gett upp hoppet för patienters tillfrisknande (Divande de & Margarita 

Antônia Villar, 2008; Hanpatchaiyakul m.fl., 2016; Pauly, McCall m.fl., 2015). 

 Att se patienten bakom missbruket  

En studie från Thailand i ett tertiärt sjukhus beskrev att allmänsjuksköterskor hade en 

förmåga att motstå de negativa synpunkter som fanns ute i samhället om patienter, alla hade 

lika rätt till vård. Sjuksköterskor var medvetna att vissa patienter hade begått brott men de 

bestämde sig ändå att förskjuta dessa olämpliga tankar för att kunna ge vård 

(Hanpatchaiyakul m.fl., 2016). Detta förtydligar även Neville och Roan (2014) i följande citat:  

I don’t judge people. Therefore, I have the same feelings/thoughts about all my 

patients. “I advocate for all of my patients, no matter what their reason for admissions 

may be. Patients with substance abuse/dependence need my help just as much as an 

orthopedic patient or stroke patient without substance abuse problems. (Neville & 

Roan, 2014, s. 342). 

Istället för att bli skrämd av patienters aggressivitet försöker sjuksköterskor förstå patientens 

lidande som uttryckts via känslor och beteende. Patienter hade en förmåga att förmedla 

uttryck och ord som egentligen hade en grundande orsak av något annat, med det menas att 

de kunde uttrycka sig olämpligt som gjorde att andra höll avstånd från dem. Sjuksköterskor 

menar att det måste finnas en önskan att hjälpa andra och kunna dela med sig av sin 

drivkraft i vårdandet. De försöker i sin roll se bortom missbruket för att hjälpa patienter 

(Hanpatchaiyakul m.fl. 2016; Thorkildsen m.fl., 2015; Pauly m.fl., 2015).   

Sjuksköterskor reagerade starkt till de förödmjukelser som patienter utsattes för, detta väckte 

medkänsla och en vilja att ta hand om dem. De ville att patienter skulle få uppleva sjukhuset 

som en plats där de kunde få en individuell behandling utan fördomar. Patienter som kunde 

känna sig mindre värda, eller att de själva trodde att andra i samhället såg dem som slitna, 
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illaluktande och fulla av ilska upplevdes vara en utmaning för sjuksköterskor. Sjuksköterskor 

antog sig utmaningen att bryta fördomarna och få patienter att känna sig sedda samt försöka 

lyfta fram styrkan och kärleken hos patienter (Pauly m.fl., 2015). Om samhället vågade 

närma sig dessa patienter skulle det öppna sig en möjlighet för en tydligare inblick och 

förståelse för deras problem. Sjuksköterskor upplever att detta skulle upphäva känslan av 

rädsla och den missuppfattade bilden (Ortega & Ventura, 2013).  

5.3 Resultatsammanfattning  

Vården till patienter med missbruksproblematik påverkades till följd av fördomar som 

allmänsjuksköterskor bar på. Resultatet visade att kunskapsbristen var ett gemensamt 

problem för alla sjuksköterskor från den insamlade datan. Detta i sin tur bidrog till flera 

faktorer som rädsla, osäkerhet och ett olämpligt vårdande. Med olämpligt vårdande menas 

sjuksköterskors avvikande förhållningsätt i relation till den etiska värdegrund som ska följas. 

De stigmatiserade patienter med missbruksproblematik och ansåg att patienter på egen hand 

orsakat sjukdomstillståndet till följd av missbruket. Hela vårdmiljön påverkades negativt och 

detta drabbade både sjuksköterskor och patienter. Missbruk uppfattades som ett känslosamt 

ämne där sjuksköterskor hade svårigheter att veta hur de skulle gå tillväga för att bemöta 

dessa patienter. Allmänsjuksköterskor kände sig otrygga på jobbet eftersom det fanns en risk 

att patienter skulle bli aggressiva och hotfulla. Dock fanns det även sjuksköterskor som 

kunde motstå stigmatiseringen av dessa patienter. De hade en önskan om att kunna vårda 

patienter på djupet samt visa empati och förståelse för deras lidande. 

6 DISKUSSION  

Under detta avsnitt redovisas 6.1 resultatdiskussion, 6.2 metoddiskussion och 6.3 

etikdiskussion. Resultatdiskussionen presenterar de viktigaste utgångspunkter i förhållande 

till tidigare forskning och vårdvetenskaplig teori. I metoddiskussionen diskuteras arbetets 

metod som har utformats utifrån Evans (2002). Avsnittet framhäver de styrkor och svagheter 

som uppkommit under arbetets gång med hjälp av Polit & Becks (2012) kvalitetskriterier. 

Dessa kvalitetskriterier presenteras även i diskussion runt utförandet av 

kvalitetsgranskningen enligt Friberg (2012). Etikdiskussionen innefattar en övergripande 

diskussion runt arbetets etiska ställning i förhållande till CODEX (2016).  

6.1 Resultatdiskussion  

Examensarbetes syfte var att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser att vårda patienter 

med missbruksproblematik. Här nedan beskrivs de mest återkommande centrala fynd som 

uppmärksammats i resultatet. Det som framhävdes var orsaker som skapar hinder i 
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vårdandet samt allmänsjuksköterskors inställning i vård av patienter med 

missbruksproblematik. Dessa diskuteras i samband med tidigare forskning som innefattar 

missbrukets konsekvenser, patienters upplevelser av att leva med missbruk, styrdokument i 

relation till sjuksköterskors ansvar och Kaséns (2002) vårdteori gällande vårdrelationer. 

I resultatet återkom ett centralt fynd från flera artiklar och detta var allmänsjuksköterskors 

upplevelse av bristande kunskap för att kunna ge en lämplig vård. Sjuksköterskor som 

ställdes inför svåra situationer upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap för att 

hantera våldsamma/onyktra patienter och detta resulterade i ett oprofessionellt 

förhållningssätt. Eftersom sjuksköterskor har en skyldighet att följa lagar ställs detta i 

konflikt med Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) samt International Council of Nurses 

[ICN] (2012) som uppger att patienter ska ha rätt att få en sakkunnig vård med god kvalité 

och bemötas med respekt och värdighet. Även Kasén (2002) beskriver att vårdaren har avgett 

ett löfte i sin profession att värna om patienten och vårda utifrån vårdvetenskap genom att 

bekräfta patientens kropp, själ och ande samt ta hänsyn till patientens behov. Med detta 

menas att sjuksköterskan ska utföra vården utifrån en evidensbaserad kunskap och ha ett 

professionellt förhållningssätt till den enskilda patienten.  Resultatet visade att 

sjuksköterskor hade för lite kunskap för att kunna vara säkra i sin yrkesroll och ge patienter 

den vård de behövde på ett professionellt sätt. Upplevelsen av den bristande kunskapen 

skulle kunna vara kopplad till kärnan till problemet för allmänsjuksköterskor. Detta stämmer 

överens enligt McCallum m.fl. (2015); McCreaddie m.fl. (2010) som i tidigare forskning 

beskriver att den bristande kunskapen från sjuksköterskor påverkade vårdandet genom att 

patienter kände sig missförstådda och stigmatiserade. De upplevde att sjuksköterskor inte 

hade medkänsla eller empati vilket skapade ett problem i relationen. Detta kan försämra 

patientens lidande enligt Kasén (2002) som menar att en vårdrelation utformas utifrån 

patientens tidigare personliga erfarenheter samt ett möte mellan patient och vårdare.   

Resultatet presenterade att sjuksköterskor hade svårigheter att bortse från sina egna 

värderingar runt patienters missbruksproblematik. Deras ogrundade uppfattningar skapade 

en bild av att patienter hade en koppling till kriminalitet eller att de var ohygieniska och 

hemlösa. Det var vanligt att sjuksköterskor upplevde att patienter var skadebenägna och 

därmed visades ingen empati för deras behov av vård. Fördomar skapade ett hänsynslöst 

bemötande där patienter kände sig stigmatiserade. Detta lyfts även fram i tidigare forskning 

där McCallum m.fl. (2015) förtydligar att patienter upplevde stigma från sjuksköterskor som 

i sin tur gjorde att de kände sig utstötta och inte ville söka vård. Detta visar ett fördomsfullt 

problem i vården där sjuksköterskor behandlar patienter oetiskt och inte följer sin 

professionella roll. Detta stämmer överens med Sims, Kristian, Pritchard, & Jones (2008) 

som uppger att patienter under sin sjukhusvistelse kände sig skamfyllda och ignorerade på 

grund av missbruksproblematiken. De upplevde ett olämpligt bemötande när sjuksköterskor 

inte visade hänsyn för deras välmående. Detta avviker från Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] 

(SFS 1982:763, 2 kap) som beskriver att alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har en 

skyldighet att vårda patienter med respekt och värdighet. Det som påpekas av Kasén (2002) 

är att vårdaren inte ska blanda in sina personliga värderingar i sin yrkesroll oavsett 

patientens bakgrund. Detta innebär att sjuksköterskor inte ska låta sitt omdöme påverkas av 

stigman som finns i samhället. Sjuksköterskor har ett ansvar att skapa en vårdande relation 

genom att sätta patienten i centrum. Hon ska visa intresse för patientens utveckling och få 
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patienten att känna trygghet och förtroende för vårdaren.  Enligt resultatet uppfylls dock inte 

detta eftersom stigmatiseringen tar över sjuksköterskors förhållningssätt och hindrar 

skapandet av en vårdande relation med patienter. Sjuksköterskor har uppmärksammat att 

det kretsar en negativ attityd runt dessa patienter på deras arbetsplats. De ser att patienter 

får skulden för en situation de inte har orsakat. Vilket även förtydligas av Sims m.fl. (2008) i 

tidigare forskning där patienter uttrycker att den verkliga människan och lidande individen 

blir bortglömd bakom missbruket. Den negativa attityden från sjuksköterskor bidrar till 

orättvisa och att vården påverkas negativt. Det har uppmärksammats att patienter inte vill bli 

vårdade av sjuksköterskor med negativa attityder.  

Resultatet framhävde att allmänsjuksköterskor ansåg att fysiska, mentala och andliga 

problem orsakas av missbruket. Konsekvenser av detta bidrar till svårigheter att vårda 

påverkade patienter där det även kan ske ett oväntat uppträdande som kräver en speciell 

kunskap. Ett oväntat uppträdande skulle till exempel kunna vara när en patient går från ett 

lugnt tillstånd till ett aggressivt beteende. En koppling kan ses i tidigare forskning under 

avsnittet konsekvenser av missbruk där Nationalencyklopedin (2017) beskriver att hjärnan 

kan påverkas av narkotikamissbruk och orsaka komplikationer i hjärnan som leder till 

panikattack och aggression. Även Zakrzewski och Hector (2004) beskriver ett perspektiv från 

patienter med alkoholmissbruk som upplevt bristande kontroll över sig själva. I samband 

med dessa situationer har sjuksköterskor svårt att få kontakt med patienter och detta skapar 

ett hinder i vårdandet. Kasén (2002) klargör att vårdaren ska ge patienten förutsättningar för 

att själv välja att ta emot vården som erbjuds eller inte. Vårdaren har en uppgift att ge vård 

oavsett om patienten är oåtkomlig eller inte kan kontrollera sina handlingar. Det innebär att 

kärlek till en människa ska kontinuerligt finnas i åtanken för vårdandet.   

Resultatet visade att sjuksköterskor trodde att patienter var ointresserade och omotiverade 

för att få behandling. Därför ville de inte ödsla sin tid på patienter som ändå skulle återgå till 

missbruket och komma tillbaka till vården med ytterligare besvär. Vården utfördes ytligt utan 

att vilja skapa en relation och lyssna till patienters lidande. Tidigare forskning visar dock 

enligt McCallum m.fl., (2015); Sims (2008) att patienter var intresserade av att få ökad 

kunskap om behandlingen och den individuella hälsan. De hade en önskan att kunna hantera 

de konsekvenser av missbruket som kunde uppstå. Med en god behandling beskrevs även 

patienters sjukhusvistelse som en hjälp till en ny start i livet. Ovanstående exempel visar att 

det kan finnas olika upplevelser beroende på vilken roll individen har, det visar även hur 

viktigt det är att undersöka både sjuksköterskors och patienters perspektiv för att det inte ska 

ske något missförstånd. Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763, 2 kap) som 

utmärker vikten av sjuksköterskors roll där synen av patienters behov ska ligga i fokus, 

sjuksköterskor ska försöka nå en ömsesidig kommunikation för att kunna vårda på djupet. 

Detta kopplas även till Kasén (2002) som tar upp betydelsen av att vara lyhörd för att få en 

insyn på patienters värld. När sjuksköterskor lyckas komma närmare patienter öppnas sig en 

möjlighet att få kännedom om patienters lidande och kan därmed vårda utefter det. Om detta 

brister påverkas patienters syn av vården negativt och det kan leda till ett ökat lidande. 

Relation är som ett förhållande av beröring där gemenskap och förståelse växer. Det är viktig 

att vårdaren låter patienten öppna sig för att kunna vårda på en djupare nivå och se patienten 

som en individ med egen historia.   
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I tidigare forskning beskriver McCreaddie m.fl. (2010) att patienter såg hur sjuksköterskor 

blev skeptiska när de frågade efter smärtstillande läkemedel. Detta gjorde att patienter inte 

kände sig betrodda och stigmatiserade i förhållande till andra patienter. Denna 

misstänksamhet och känslan av opålitlighet förtydligas i en artikel av Strike & Rufo (2010) 

där patienter krävdes att genomgå ett urintest för att bevisa att de inte använde droger. I 

detta fall ansågs inte patienters ord som fullständigt trovärdiga och behövdes därför 

bekräftas med dessa test. Resultatet framhöll även sjuksköterskors tankar och fördomar till 

varför patienter med missbruksproblematik ville ha smärtstillande läkemedel. 

Sjuksköterskor ifrågasatte patienters smärta eftersom att de hade misstankar om att 

patienter skulle kompensera läkemedlet som drog. Trots den negativa normen som patienter 

blivit utsatta för i vården redovisade både tidigare forskning och resultatet att patienter inte 

alltid fick ett negativt bemötande. Det fanns sjuksköterskor som hade ett jämlikt synsätt för 

alla patienter, de kunde se hela människan och bortse från fördomar. För dessa 

sjuksköterskor ansågs sjukhuset vara en miljö där alla skulle få en respektfull vård. De 

negativa upplevelser som patienter utsattes för triggade igång sjuksköterskors etiska 

medvetenhet och utvecklade en stark känsla att vilja skydda och försvara dem. De vägrade 

låta sin profession bli påverkad av det negativa synsättet som kretsade runt dessa patienter i 

vården. Sjuksköterskor strävade efter att få fram gnistan hos patienter och ville lyfta deras 

inre styrka och hopp. Kasén (2002) menar att det var viktigt att ge vård med kärlek till 

människan. Att skapa en relation med humor kan vara en fördel för att skapa en gemensam 

atmosfär där patienter kan uppleva trygghet. För att patienter skulle känna hälsa var det till 

fördel om vårdaren tog hänsyn till deras vanor och önskningar. Att hjälpa patienterna att 

uppnå hälsa är av prioritet för sjuksköterskor.  

6.2 Metoddiskussion  

Examensarbetet har utgått från en kvalitativ systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002) 

beskrivning och har skrivits utifrån en deskriptiv syntes som innebär att samla in 

vetenskapliga data och analysera. Friberg (2012) förtydligar att en kvalitativ litteraturstudie 

skapar möjlighet till att fördjupa sig i människans upplevelser och erfarenheter av 

problematik i vården. Därför lämpar sig denna metod till detta examensarbete eftersom 

syftet var att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

missbruksproblematik. I detta avsnitt diskuteras examensarbetets svagheter och styrkor 

utifrån Polit och Becks (2012) kriterier som är tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet. 

En svaghet vid sökning av artiklar var att det uppstod svårigheter att hitta artiklar som 

svarade på arbetets syfte. Stavningen kontrollerades noga när sökningen gav få eller 

irrelevanta träffar. Det togs hjälp av en bibliotekarie som höll en kurs om databassökning för 

att underlätta sökprocessen. Bibliotekarien visade olika söktekniker som avancerad 

sökteknik, Boolesk söklogik samt MeSH (Medical Subject Headings) som utökade sökord av 

samma betydelse. Trunkering var även en teknik som visade ett gott resultat för arbetet. 

Denna teknik gav stöd genom att böja ord och skapade möjligheter till en utökad sökning. 

Sedan hölls även en privat kurs tillsammans med bibliotekarien där fokus specificerades på 

det valda ämnesområdet eftersom att det inte uppkom tillräckligt med träffar. Detta kan 
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styrkas enligt Forsberg och Wengström (2015) som anser att databassökningen blir mer 

gynnsam med hjälp av en vägledning från bibliotekarier som kan databaserna.   

Polit och Beck (2012) beskriver att tillförlitlighet är när samma resultat framkommer om en 

liknande forskning utförs med samma material och utgångspunkt. Författarna till arbetet har 

på egen hand läst samt diskuterat med varandra om tankar och förståelse för innebörden i 

artiklarna. De utgick från samma artikel enskilt och plockade ut liknande nyckelfynd som 

svarade an på syftet. Med detta menas att vem som helst hade kunnat skriva examensarbetet 

med utgångspunkt från samma syfte och fått liknande resultat. Även om samma syfte och 

liknande nyckelfynd plockats ut hade olika funderingar och frågeställningar uppkommit från 

båda parter. Tankar och åsikter om den fortsatta sammanställningen av subteman och teman 

såg olika ut. Detta berodde på att nyckelfynden översattes från engelska till svenska och fick 

olika betydelse för båda parter. Genom diskussion och återblick av nyckelfynden tillsammans 

med ett sammanhang i den ursprungliga artikeln togs ett nytt gemensamt beslut om dess 

betydelse. Polit och Beck (2012) menar att det som skrivits i den tidigare studien ska finnas i 

åtanke med förståelse när det nya arbetet lyfts fram utan att misstolka ursprunget. 

Författarna har varit noggranna med att se till att examensarbetet fokuserat på det specifika 

området och att resultatet har ett ursprung från tidigare originalstudier för att öka 

giltigheten. En svaghet var att en av de valda artiklarna beskrev perspektiv från olika 

yrkesroller av vårdpersonal, sjuksköterskor var dock en omfattande grupp i studien. Därför 

valdes nyckelfynden enbart utifrån sjuksköterskors perspektiv.  

Årsmarginalen av vetenskapliga artiklar som utökades till 2008 bidrog till ett ökat antal 

artiklar som blev 13 stycken. Nackdelen med detta var att artiklarna inte innehöll aktuell 

forskning och detta kunde ha påverkat resultatet eftersom att vården och kunskapen 

utvecklas med åren. Här anses det att en kvalitativ metod med intervjuer hade lämpat sig 

bättre för arbetet, detta för att närmare beskriva upplevelsen och få en nyare forskning. Tid 

och kunskapsbrist ansågs dock vara ett hinder för att kunna utföra denna typ av metod.  

Helheten på artiklarna till arbetet granskades och det visade sig att det inte fanns någon 

förändring gällande vård och förhållningsätt till patienter med missbruksproblematik mellan 

de olika årtalen. En annan svaghet som har uppmärksammats i arbetet är att det finns ett 

begränsat antal artiklar med forskning inom detta område. Författarna tror att en kvantitativ 

studie hade kunnat ge ett större utbud av artiklar men med denna metod hade resultatet inte 

varit lika djupgående. I en kvantitativ studie håller forskaren avstånd från objektet i studien 

och har en för tanke om hur resultatet kommer att se ut (Forsberg & Wengström, 2015). 

Antalet nyckelfynd begränsades till följd av för få artiklar som i sin tur påverkade resultatets 

storlek och innehåll. Med detta menas att ett utökat utbud av artiklar hade kunnat förstärka 

de teman och subteman som lyfts fram i resultatet. Det finns även en möjlighet att mer 

forskning hade kunnat visa andra nyckelfynd som hade bidragit till ett annorlunda resultat. 

Forsberg och Wengström (2015) belyser att utgångspunkten för att utföra en systematisk 

litteraturstudie bör innefatta tillräckligt data med god kvalitet. Trots bristen på data anser 

författarna i examensarbetet att det framkommit ett tydligt resultat som besvarat syftet.  

Polit och Beck (2012) skriver att överförbarhet innebär möjligheten till att arbetets resultat 

skulle kunna vara relevant och skapa intresse för arbeten med liknande grund. Studiens 

metoddiskussion och urval utökar överförbarheten till andra studier med liknande ämne. För 
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att öka överförbarheten söktes vetenskapliga artiklar från bland annat Chile, Thailand, 

England och Sverige. Det visades förståelse för att upplevelser kunde se och uppfattas olika 

beroende på kultur, miljö och individ. En svaghet som visade sig var att sjuksköterskor som 

har arbetat inom vården en längre tid kan ha en annan grundutbildning än de 

nyexaminerade sjuksköterskorna som examineras idag. Beroende på var sjuksköterskor 

utbildar sig exempelvis olika orter eller länder kan utbildningen se annorlunda ut. Tidigare 

arbetsplatser och erfarenheter är även något som har betydelse för hur sjuksköterskor 

förhåller sig till sin roll av att vårda patienter med missbruksproblematik.  

För att öka giltigheten har artiklar som använts i föreliggande examensarbete kritiskt 

granskats enligt Friberg (2012). Det visade sig att 10 av 13 artiklar erhöll hög kvalitet och 

detta stärker resultatets kvalité och pålitlighet. I samband med granskningen skapades en 

möjlighet av fördjupning på artiklarnas innehåll och därmed förtydligades även helheten av 

artiklarna. Detta underlättade sökningsprocessen när nyckelfynd skulle hittas till resultatet. 

En svaghet var att det kunde uppstå svårigheter att hitta svar på granskningsfrågorna i 

artiklarna eftersom svaren framkom otydligt, detta kan även ha påverkat poängsättningen. 

Det finns ingen beskrivning på hur frågorna ska värdesättas och därför är det svårt att sätta 

artiklarnas svar mot varandra och jämföra vad som är värt mer än något annat. För att 

underlätta detta kan poängsättningen vara till hjälp och därmed måste författarna själva ange 

poäng för svaren på frågorna. En svaghet med att välja poängsättning i relation till de 14 

frågorna är att Friberg (2012) inte beskriver någon poängsättning och därför fick författarna 

sätta poängen själva. Med individuell och gemensam granskning av artiklarna utfördes 

kvalitetsgranskningen med ett kritisk tänkande och erhåller därmed en god kvalitét.     

6.3 Etikdiskussion 

Allt material som har använts till examensarbetet är vetenskapligt publicerat och moraliskt 

acceptabelt som det står under avsnittet etiska överväganden. Författarna har läst och 

förstått sig på innehållet av allt datamaterial. All data runt tankar och åsikter har beaktats 

och tagits till vara utan att omtolkas eller misstolkas. Vid analysen diskuterades funderingar 

och tolkningar som uppstod av insamlade data. Detta för att överensstämma betydelsen av 

resultatet och inte förvränga originaldata. Nyckelfynden översattes från engelska till svenska 

med hjälp av bland annat Google translate, engelska-svenska lexikon och med egna 

grundkunskaper. Översättningen kontrollerades upprepade gånger för att inte förvrida 

innehållet av originalartikeln. Enligt CODEX (2016) bryter ett missvisat resultat mot de 

vetenskapliga kraven och anses som oredligt. Etiska dilemman som uppkom under arbetets 

gång var när det uppstod svårigheter att hålla ett objektivt synsätt från sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda patienter med missbruksproblematik. Med det menas att personliga 

erfarenheter och livssyn kan påverka inställningen till ett negativt synsätt. Därför utökades 

sökningen av artiklar för att få mer information och en bredare helhetssyn av sjuksköterskors 

upplevelse. Författarna i arbetet har tagit hänsyn för människans liv och värdighet, ingen har 

blivit kränkt i arbetet och som Polit och Beck (2012) skriver ska flera vetenskapliga källor 

användas för att få en klar uppfattning. I det föreliggande examensarbetet refereras data för 

att tydligt markera vad allt material i arbetet kommer ifrån. Referenser visar sig i både i 
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löpandetext samt i referenslistan och har skrivits utifrån APA-style (American Psychological 

Association). 

7 SLUTSATSER 

Det som framkom i resultatet var att den bristande kunskapen för att vårda patienter med 

missbruksproblematik påverkade sjuksköterskornas professionella vård negativt. 

Konsekvenser som framkom ur resultatet till följd av detta var att patienter utsattes för 

stigmatisering, negativa attityder och inte fick den vård de behövde. Detta hade sin grund i 

att sjuksköterskor upplevde rädsla och osäkerhet som i sin tur påverkade deras 

förhållningssätt mot patienter som hade någon form av alkohol och narkotikamissbruk. Både 

psykiska och fysiska konsekvenser kom till uttryck under sjuksköterskor omvårdnad. De 

psykiska visade sig med känslor i form av besvikelse och frustration, när sjuksköterskor 

upprepade gånger fick vårda patienter som återgick till missbruket och kom tillbaka med 

samma besvär. Sjuksköterskor uppmärksammade problemen hos patienter men hade inte 

tillräckligt med kunskap för att kunna ge en anpassad och individuell vård. Fysiska 

konsekvenser visade sig i mötet med patienter genom att sjuksköterskor tog avstånd. 

Fördomar tog över sjuksköterskors handlingar och detta resulterade i att de gav en snabb och 

ytlig vård för att inte komma nära patienter. En ökad medvetenhet om hur deras personliga 

värderingar och förhållningsätt påverkar deras egen hälsa och patienter är nödvändigt. Trots 

detta fanns det sjuksköterskor som hade goda förhoppningar för patienter och kunde vårda 

hela människan utan att se missbruket som ett hinder. I examensarbetet har syftet om 

sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med missbruksproblematik besvarats.   

7.1 Kliniska implikationer 

Resultatet har redovisat att den bristande kunskapen bör läggas i fokus för förbättring. 

Författarna till examensarbetet föreslår att en mer tydlig och fördjupad kurs med inriktning 

på sjuksköterskors etiska kod och alla människors lika värde bör tillkomma i 

grundutbildningen för sjuksköterskor. Detta för att förtydliga vikten av att bortse sina egna 

fördomar när sjuksköterskor är aktiva i sin yrkesroll. På de avdelningar där det ofta 

inkommer patienter med missbruksproblematik bör hälso- och sjukvården erbjuda en 

adekvat utbildning för vård av dessa patienter. Det bör även finnas regelbundna möten där 

personal diskuterar etiska dilemman och uppdaterar varandra med ny forskning. Författarna 

i examensarbetet anser att ökad forskning kring patienter med missbruksproblematik skulle 

kunna minimera stigmatiseringen och utöka kompetensen hos allmänsjuksköterskor. 

Forskningen behöver fokusera på patienters upplevelser av att bli vårdade inom sjukvården. 

Med detta skulle sjuksköterskor kunna uppmärksamma existensen av det negativa 

förhållningssättet som uppstår i vårdandet av dessa patienter. Utifrån detta har det dragits en 

slutsats om att mer kunskap och resurser behövs för att kunna vårda patienter med 
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missbruksproblematik och för att sjuksköterskor ska kunna leverera en god vård med god 

kvalitet. 
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Vol.38 

Page 121-135 

(2015) 

Advances in Nursing 

Science 

Use in a 

Hospitalized Setting 

missbrukar 

droger. 

och ses inom 

vården och hur 

det påverkar. 

människor som 

använder droger 

Kulnaree 

Hanpatchaiyakul, Henrik 

Eriksson, Jureerat 

Kijsomporn, Gunnel 

Östlund  

Vol.52 

Page 59-73 

(2016) 

Contemporary Nurse 

 

Healthcare 

providers’ 

experiences of 

working with 

alcohol addiction 

treatment in 

Thailand. 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskor

s erfarenheter 

av att arbeta 

med personer 

som har 

alkoholmissbru

k och är 

delaktig i ett 

behandlingspr

ogram. 

 

Kvalitativ 

studie, 

fokusgruppin

tervjuer. 

Innehållsana

lys tillämpas 

för att 

analysera 

data 

 

Resultatet visade 

att 

sjuksköterskors 

kunskap om 

alkoholmissbruk 

måste förbättras. 

Rob Monks 

Annie Topping 

Rob Newell.  

Vol.69 

Page 935-946 

(2013) 

Journal of advanced 

nursing 

The dissonant care 

management of 

illicit drug users in 

medical wards, the 

views of nurses and 

patients: a 

grounded theory 

study. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskor

s erfarenheter 

av att vårda 

patienter med 

komplikationer 

av 

narkotikaanvä

ndning. 

 

Kvalitativ 

studie, semi- 

strukturerad

e intervjuer  

 

Sjuksköterskor 

kände sig osäkra 

och otrygga i 

vårdandet för 

missbruks 

patienter. 

Sjuksköterskor 

som hade 

kunskap och 

utbildning hade 

lättare att hantera 

situationer. 

Kathleen Neville  

Nora Roan  

Vol.44 

Page 339-346 

 (2014) 

The journal of nursing 

administration 

Challenges in 

nursing practice: 

Nurses' perceptions 

in coring for 

hospitalized 

medical-surgical 

patients with 

substance 

abuse/Dependence. 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskor

s uppfattningar 

om att vårda 

inneliggande 

missbrukspatie

nter. 

Kvalitativ 

induktiv 

metod 

 

Resultatet visade 

att omvårdnaden 

var utmanande 

och att 

sjuksköterskor 

var i behov av 

ytterligare 

utbildning. 

https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_61037617859ictiontreatmentinthailand&context=SP&vid=46MH_ServicesPage&lang=sv_SE
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_61037617859ictiontreatmentinthailand&context=SP&vid=46MH_ServicesPage&lang=sv_SE
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_61037617859ictiontreatmentinthailand&context=SP&vid=46MH_ServicesPage&lang=sv_SE
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_61037617859ictiontreatmentinthailand&context=SP&vid=46MH_ServicesPage&lang=sv_SE
https://mdh.hosted.exlibrisgroup.com/primo-explore/fulldisplay?docid=RS_61037617859ictiontreatmentinthailand&context=SP&vid=46MH_ServicesPage&lang=sv_SE


 

 

 

 

 

 

Bilaga C 

Kvalitetsgranskning 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Finns det teoretiska utgångspunkter beskrivna?   

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven?  

4. Är syftet tydligt formulerat? 

5. Är metoden tydligt beskriven?  

6. Är undersökningspersonerna tydligt beskrivna?  

7. Är dataanalysen tydligt beskriven? 

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop? 

9. Finns det ett tydligt resultat? 

10. Har studiens resultat tolkat av författarna? 

11. Argumenterar författarna för studiens resultat? 

12. Finns det någon metoddiskussion? 

13. Finns det återkoppling till omvårdnadsvetenskaplig teoribildning? 

14. Sker det en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

Poängsättning:                                                                      

Ja = 1 poäng, Ja, men otydligt = 0,5 poäng, Nej = 0 poäng  

Kvalitet:  

Låg = 0 – 5 poäng, Medel = 6–10 poäng, Hög = 11–14 poäng 

  



 

 

Bilaga D 

Tabell på kvalitetsgranskning  

Frågor 
 
 
Artiklar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kvalitet 

Art1 1 1 0 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,5 1 Hög  

Art2 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 Hög 

Art3 0,5 1 0 1 1 1 1 0,5 0,5 0,5 1 0 0  1 Medel  

Art4 1 1 0 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 0 0 0,5 Medel 

Art5 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art6 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art7 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 1 Hög 

Art8 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 Hög 

Art9 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Hög 

Art10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Hög 

Art11 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Medel 

Art12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hög 

Art13 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 Hög 
 

Artiklar  

1. Alcohol, alcoholism and alcohol addicts: conceptions and attitudes of nurses from district basic 

health centers. 

2. The multifaceted vigilance - nurses' experiences of caring encounters with patients suffering from 

substance use disorder. 

3. Training and Experience of Nurses in Responding to Alcohol Misuse in Rural Communities. 

4. Stigma reported by nurses related to those experiencing drug and alcohol dependency: a 

phenomenological Giorgi study. 

5. I am alone: the experience of nurses delivering care to alcohol and drug users. 

6. The core of love when caring for patients suffering from addiction. 

7. Providing assistance to users of drugs of abuse victims of violence: Nurses experience of a first – aid 

post. 

8. Nurse’s perspectives on care provided for patients with gamma-hydroxybutyric acid and gamma-

butyrolactone abuse. 

9. Nursing Attitudes toward Patients with Substance Use Disorders in Pain. 

10. Toward Cultural Safety: Nurse and Patient Perceptions of Illicit Substance Use in a Hospitalized 

Setting. 

11. Healthcare providers’ experiences of working with alcohol addiction treatment in Thailand. 



 

 

12. The dissonant care management of illicit drug users in medical wards, the views of nurses and 

patients: a grounded theory study. 

13. Challenges in Nursing Practice: Nurses' Perceptions in Coring for Hospitalized Medical-Surgical 

Patients with Substance Abuse/Dependence. 
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