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SAMMANFATTNING 

 
Bakgrund: Patienter med beroendeproblematik kan uppleva att vårdpersonal saknar 

kunskap och förståelse för hur beroendet påverkar deras livssituation och hälsa. Patienternas 

lidande är inte bara orsakat av beroendet i sig utan påverkas även av fysiska, psykiska och 

sociala aspekter, vilka kan vara en orsak till eller en följd av missbruket. Att vårda dessa 

patienter ställer därför speciella krav på sjuksköterskors förhållningssätt.  

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

beroendeproblematik.  

Metod: En systematisk litteraturstudie med beskrivande syntes.  

Resultat: Sjuksköterskor har erfarenheter av att det är engagerande och givande att vårda 

patienter med beroendeproblematik. I resultatet framkommer vidare att sjuksköterskorna 

erfar att det är svårt och komplicerat att vårda patienter med beroendeproblematik och att 

det kan vara förknippat med rädsla, osäkerhet, organisatoriska utmaningar samt utmaningar 

i att förhålla sig professionella till patienter som är socialt utsatta och har ett oberäkneligt 

beteende. Resultatet visar också att det förekommer fördomar om och generaliserade 

attityder kring patienterna. Sjuksköterskans förhållningssätt, erfarenhet och utbildning kan 

förbättra och underlätta vården.  

Slutsats: För att ge en jämlik och framgångsrik vård bör beroendeproblematik jämställas 

med andra sjukdomar och sjuksköterskor behöver ta hänsyn till patientens livsförhållanden. 

 
Nyckelord: beroendeproblematik, beroendevård, erfarenheter, litteraturstudie, 

sjuksköterskor, vårdande relation. 

  



   

 

   

 

ABSTRACT 

 
Background: Patients with a substance abuse disorder can experience that caregivers lack 

knowledge and understanding about how the disorder affects their life and health. The 

patients’ sufferings are not only caused by the disorder but also the physical, psychological 

and social aspects that might be a reason for, or a result of the substance abuse disorder. To 

provide care to these patients hence places special demands on nurses’ approaches. 

 

Aim: To describe nurses' experiences of caring for patients with substance abuse disorder.  

 

Method: A systematic review with a descriptive synthesis.  

 

Result: Nurses have experiences that it is engaging and rewarding to care for patients with 

substance abuse disorder. The result shows that the nurses have experiences that it is difficult 

and complicated to care for patients with substance abuse disorder and that it can be 

associated with fear, insecurity, organizational challenges and challenges in keeping a 

professional relation to patients who are socially exposed and have an unpredictable 

behavior. The result also points out the presence of prejudices and generalized attitudes 

towards the patients. There are also examples of experiences that the approach, experience 

and education can improve and facilitate the care.  

 

Conclusion: In order to provide an equal and successful care for patients, substance abuse 

disorder should be considered equal to other diseases and nurses need to regard the patient's 

living conditions. 

 
Keywords: caring relationship, dependency care, experiences, literature study, nurses, 

substance abuse disorder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 

 
INNEHÅLL 

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

2. BAKGRUND ............................................................................................................. 1 

2.1   Personcentrerad vård ....................................................................................... 2 

2.2 Vårdande relation .............................................................................................. 2 

2.3 Etiska förhållningssätt i vården ....................................................................... 2 

2.4 Beroende och beroendevård ........................................................................... 3 

2.5 Tidigare forskning ............................................................................................. 4 

2.5.1    Patienters erfarenheter av vården .............................................................. 4 

2.5.2 Vårdbehovet hos patienter med beroendeproblematik ............................. 5 

2.5.3    Sociala aspekter på att leva med beroendeproblematik ............................ 5 

2.6 Teoretiskt perspektiv – Teorin om egenvårdsbalans ................................... 6 

2.6.1    Synen på människan................................................................................... 6 

2.6.2    Egenvårdsbehov ......................................................................................... 7 

2.6.3    Egenvårdskapacitet..................................................................................... 7 

2.6.4    Egenvårdsbrist ............................................................................................ 7 

2.6.5    Omvårdnadssystem .................................................................................... 8 

2.7 Problemformulering .......................................................................................... 9 

3. SYFTE ....................................................................................................................... 9 

4. METOD ..................................................................................................................... 9 

4.1 Urval och datainsamling ................................................................................. 10 

4.2 Genomförande och analys ............................................................................. 11 

4.3 Etiska överväganden ...................................................................................... 13 

5. RESULTAT ............................................................................................................. 13 

5.1 Sjuksköterskornas förhållningssätt .............................................................. 14 

5.1.1 Strävan efter att ge en god vård .............................................................. 14 

5.1.2    Att hantera sina fördomar ......................................................................... 15 

5.1.3   Hur kunskap och erfarenhet kan påverka vården ..................................... 16 

5.2 Sjuksköterskornas utmaningar i vården ...................................................... 16 

5.2.1    Att tillgodose patienternas vårdbehov ...................................................... 17 



   

 

   

 

5.2.2    Att nå fram till patienterna ......................................................................... 17 

5.2.3    Att erfara risker och osäkerhet.................................................................. 18 

5.3 Yttre förutsättningar som påverkar sjuksköterskornas arbete ................. 18 

5.3.1    Att erfara fördomar från andra i vårdteamet ............................................. 19 

5.3.2   Vikten av resurser och stöd för att kunna ge en god vård ........................ 19 

6. DISKUSSION .......................................................................................................... 20 

6.1 Resultatdiskussion.......................................................................................... 21 

6.2 Metoddiskussion ............................................................................................. 26 

6.3 Etikdiskussion ................................................................................................. 28 

7. SLUTSATS ............................................................................................................. 28 

7.1 Förslag till vidare forskning ........................................................................... 29 

REFERENSLISTA ........................................................................................................ 30 

 

BILAGA 1. SÖKMATRIS 

BILAGA 2. ARTIKELMATRIS 

BILAGA 3. ARTIKELGRANSKNING – VETENSKAPLIG KVALITET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 1  

1. INLEDNING  

I vår kommande profession som sjuksköterskor är det viktigt att ha kunskap om hur vi vårdar 

patienter med beroendeproblematik. Att vara beroende är inte bara en sjukdom utan kan 

innebära ett socialt stigma. En person som lever med ett synligt beroende som påverkar det 

sociala livet kan av omgivningen mötas av förakt och en nedvärderande syn. Det kan ha till 

följd att personer kämpar med att dölja sitt beroende för omvärlden eftersom de känner en 

skam för det. Som sjuksköterskor kommer vi att möta människor från olika samhällsklasser, 

kulturella tillhörigheter, i olika åldrar och med olika könsidentiteter som lever med 

beroendeproblematik. 

Våra tidigare möten med människor med beroendeproblematik har lämnat starka avtryck i 

medvetandet. I arbeten som vårdbiträde och undersköterska har vi mött och vårdat personer 

med beroendeproblematik eller som drabbats av följdsjukdomar som alkoholdemens. Vi har 

under verksamhetsförlagd utbildning mött patienter som valt att avsluta en medicinsk 

behandling och lämna sjukhuset i förtid för att kunna fortsätta att missbruka. En vanlig fråga 

vid reflexion kring sådana händelser handlar om hur vi som vårdpersonal skulle ha kunnat 

hjälpa och motivera just den här personen att övervinna sitt beroende. En annan vanlig tanke 

handlar om när patienten inte kan eller vill bli fri från beroendet, hur kan vi hjälpa personen 

till ett liv med mindre lidande. Som blivande sjuksköterskor ser vi det som självklart att 

eftersträva en god beredskap att vårda personer med beroendeproblematik och vill med detta 

examensarbete bidra till att öka kunskapen kring sjuksköterskors vård av denna 

patientgrupp. 

Komplexiteten i beroendeproblematiken och det lidande det kan orsaka för den drabbade, 

anhöriga och omgivning gör att den frågeställning kring allmänsjuksköterskors 

förhållningssätt inom beroendevård som enhetschefen för rättspsykiatri i Region 

Västmanland föreslagit känns angelägen och engagerande att använda som utgångspunkt för 

vårt examensarbete.  

2. BAKGRUND 

Här redogörs för centrala begrepp samt tillämpbara lagar och riktlinjer för detta 

examensarbete. Därefter följer en översikt av tidigare forskning inom området vård av 

patienter med beroendeproblematik ur patientperspektiv. 
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2.1   Personcentrerad vård 

Innebörden i begreppet personcentrerad vård är att vården ska anpassas efter den unika 

personen och vara utformad efter dennes liv och syn på hälsa, fokus ligger inte bara på 

sjukdomen utan på hela personen (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014). Personer med 

beroendeproblematik har olika problem och förutsättningar och ska därför inte ses som en 

homogen grupp när de söker vård (Socialstyrelsen, 2017). Detta gäller för alla patientgrupper 

enligt begreppet personcentrerad vård. Patienterna ska genom en sådan personcentrerad 

vård erbjudas delaktighet i vården. Den grundas i ett holistiskt synsätt där helheten är större 

än de enskilda delarna och personen betraktas som en aktör i omvärlden och olika sociala 

miljöer. Detta syftar till att i vården kunna tillgodose alla personens behov, inte bara behoven 

är relaterade till sjukdomen. Förutsättningar för en personcentrerad vård är att lära känna 

personen och få kunskap om dennes värderingar, behov och intressen. Viktigt är att lyssna 

till patienternas egna berättelser för att se dem som personer med olika förmågor och 

önskemål, för att kunna ge bekräftelse och arbeta utifrån deras upplevelser av hälsa. Detta 

skapar förutsättningar för att personerna ska kunna leva ett så bra liv som möjligt trots 

sjukdom och ohälsa. Utifrån den professionella relationen kan sjuksköterskorna ge 

personerna ett bra underlag för att kunna göra val baserade på evidens men också anpassade 

till deras egna önskemål. Sjuksköterskorna ska acceptera och respektera personernas 

önskningar även om det kan innebära risker (Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2014; 

Socialstyrelsen, 2017; Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016; Vårdförbundet, 2015). I 

detta examensarbete används termen patienter för att beskriva personer i behov av vård. 

Även om termen patienter används fokuserar resultatdiskussionen kring vården och 

relationen mellan sjuksköterskor på begreppet personcentrerad vård. 

2.2 Vårdande relation 

En vårdande relation kan beskrivas som en relation där patientens lidande lindras (Kasén, 

2012). Det är viktigt att den vårdande relationen utgår från patienterna, patienterna ska 

erbjudas en möjlighet till relation av sjuksköterskorna, men relationen ska inte forceras fram. 

Ömsesidighet, tillit och respekt ska forma den vårdande relationen. Patienterna erbjuds stöd 

för att möjliggöra framsteg i deras hälsoprocesser, vilket också är syftet i vårdandet. En 

vårdande relation är alltid asymmetrisk, vilket innebär att sjuksköterskorna utifrån sin 

kunskap har en maktposition över patienterna. Kunskapen och makten ska användas för att 

stötta patienterna i att uppnå hälsa. Patienterna ska motiveras att tillvarata sina egna 

resurser (Wiklund, 2003).  

2.3 Etiska förhållningssätt i vården 

 
Sandman och Kjellström (2013) beskriver etik som en medveten reflexion över normer och 

värden. Etik yttrar sig genom tankar, ord och handlingar. De resonerar vidare kring hur det 

inom olika professioner finns etiska normer som en del av de professionella normerna. I en 
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svensk översättning av International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor 

(SSF, 2014) finns riktlinjer för hur sjuksköterskor bör agera och förhålla sig inför 

allmänheten, yrkesutövningen, professionen och medarbetare. Sandman och Kjellström 

(2013) beskriver de etiska problemområdena genom att identifiera konfliktproblem, 

uppmärksamhetsproblem, motivationsproblem och strukturella problem. Konfliktproblem 

uppstår när olika etiska värden står mot varandra, vilket kan lösas genom en etisk analys. 

Uppmärksamhetsproblem uppstår när det saknas medvetenhet om att det finns ett etiskt 

dilemma att ta hänsyn till. Medvetenheten kan ökas med möjligheter till reflexion, 

motivation till beteendeförändringar eller organisationsförändringar. Sådana lösningar är 

lämpliga även vid motivationsproblem, då medvetenhet om det etiska problemet existerar, 

men vilja att agera utifrån det saknas. Vid strukturella etiska problem återfinns problemet i 

de omgivande strukturerna snarare än hos individer. Sådana etiska problem kräver 

förändringar av juridisk, organisatorisk eller ekonomisk karaktär.  

 

De etiska förhållningssätt som avses i denna studie knyter an till problemen inom de ovan 

nämnda områden definierade av ICN (SSF, 2014). Vidare beskriver Sandman och Kjellström 

(2013) vårdetiken främst avhängig de bevekelsegrunder som genererar handlingar och 

förhållningssätt.  Valet av handlingar kan ge upphov till etiska problem, snarare än 

människosynen i sig. Personer kan ha en medveten och bestämd människosyn vilket gör det 

svårt att påverka deras bevekelsegrunder. Andra personer kan ha en mer flexibel 

människosyn och är också mer villiga att utvärdera och analysera sina bevekelsegrunder. 

Därför är det värdefullt och meningsfullt att inom vården belysa och reflektera kring etiska 

problem. Att erbjuda vårdpersonal ett kunskapsmässigt och medvetandegörande underlag 

kring etiska ställningstaganden kan bidra till förändring av handlingar och förhållningssätt 

som kan ge upphov till vårdetiska problem.  

2.4 Beroende och beroendevård 

Föreliggande examensarbete berör beroende av alkohol och illegala droger, alltså ett 

substansberoende. Socialstyrelsen (odat.) beskriver symtomen vid substansberoende som 

"toleransökning, substansspecifika abstinenssymtom, kontrollförlust, stark längtan efter 

substansen, prioritering av narkotikaanvändning högre än andra aktiviteter och förpliktelser 

och fortsatt användning trots skador" (s. 1). Med beroendevård avses i detta arbete den 

omvårdnad som ges av vårdpersonal i varje vårdande möte med en patient med 

beroendeproblematik. Alltså inkluderas mer än frivillig beroendevård inom specifika kliniker 

eller institutioner samt vård genomförd utifrån lag om vård av missbrukare i vissa fall 

(Svensk författningssamling [SFS], 1988:879) samt socialtjänstlagen (SFS, 2001:453). 

Nämnda lagar innehåller bland annat förskrifter om tvångsvård i de fall beroendet medför 

fara för personen själv eller omgivningen. 
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2.5 Tidigare forskning 

Här redogörs för aktuell forskning som ur ett patientperspektiv på olika sätt beskriver vården 

av patienter med beroendeproblematik och vilka faktorer som påverkar möjligheterna att 

erhålla en god vård. Forskningen berör olika vårdkontexter och faktorer. I syfte att ge en bred 

översikt har vetenskapliga artiklar valts från tidskrifter inriktade på vårdvetenskap, sociala 

vetenskaper och medicinsk vetenskap. De teman som identifieras är patienternas 

erfarenheter av vården, vårdbehovet hos patienter med beroendeproblematik och sociala 

aspekter på att leva med beroendeproblematik. I de studerade artiklarna särskiljs inte alltid 

patienternas erfarenheter av vård given av just sjuksköterskor från vård given av andra 

yrkeskategorier och professioner. Därför redogörs i vissa delar för hur patienterna beskriver 

kontakten med vårdpersonal, då detta anses representera en relevant beskrivning av hur 

vården som helhet upplevs av patienterna. Att utgå från patienternas helhetssyn på vården 

skapar också en vidare förståelse för deras situation. 

2.5.1    Patienters erfarenheter av vården 

Beroendevård handlar ofta om att ändra ett beteendemönster. Ett icke-dömande bemötande 

är därför extra viktigt i mötet med dessa patienter (Velez, Nicolaidis, Korthuis, & Englander, 

2017). Patienterna förväntar sig ett icke-dömande bemötande när de kommer till sjukhuset, 

men märker att vårdpersonalen kan döma dem och ha en negativ attityd innan de lärt känna 

dem, patienterna känner att de har en stämpel (McCreaddie et al., 2010; Pauly, McCall, 

Browne, Parker, & Mollison, 2015). Patienterna upplever att sjuksköterskorna inte litar på 

dem på grund av deras beroendeproblematik (Neale, Tompkins, & Sheard, 2008). 

Patienterna kan känna behov av att förklara sin situation, att beroendet är en ”bieffekt” av en 

händelse och på så sätt rättfärdiga sitt beteende (McCreaddie et al., 2010). Patienterna 

upplever ofta att vårdpersonalen saknar förståelse för missbruk och att den bristande 

förståelsen upplevs skrämmande (Velez et al., 2017). Patienterna upplever också att en del 

vårdpersonal inte bryr sig om dem eftersom de har ett beroende. Patienterna kan mötas av 

inställningen att det är slöseri av tid att vårda dem och att det är deras eget fel att de befinner 

sig i den situation de gör (McCreaddie et al., 2010; Neale et al., 2008).  

Patienterna upplever det viktigt att få ett vänligt och professionellt bemötande och en 

välkomnande atmosfär för att minska känslan av skam. Professionalism upplevs när 

vårdpersonalen är öppen och känslig för patienternas lidande och samtidigt är ärlig om hur 

de som professionella förstår patienternas situation. Att söka vård men sedan nekas plats på 

grund av att inte anses vara sjuk nog, att det är fullt på avdelningen eller att bli hemskickad 

för tidigt kan upplevas som att inte vara värdig. Patienterna upplever att de blir behandlade 

annorlunda än andra patienter som inte har ett beroende. (Thurang, Fagerberg, Palmstierna, 

& Bengtsson Tops, 2010; Neale et al., 2008). 

En nära relation och öppen relation till vårdpersonalen, där möjlighet ges att dela och 

diskutera tankar och känslor beskrivs vara viktigt. Bristande kommunikation och bristande 

personlig kontakt med vårdpersonalen kan resultera i negativa erfarenheter av vården eller 

att behandlingen misslyckas. Patienter upplevde att relationer till andra patienter också kan 

vara avgörande för utfallet och upplevelsen av behandlingen. (Ghani et al., 2015; Nordfjærn, 
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Rundmo, & Hole 2010). Patienternas upplevelse av att bli bekräftade och få en diagnos gör 

att upplevelsen av skam minskar. Istället för att vara ensam i sin beroendeproblematik 

skapas då en känsla av gemenskap (Thurang et al., 2010). En holistisk vård upplevs mest 

uppskattad och framgångsrik av patienterna (Ghani et al., 2015). Att prata om någonting 

annat än sjukdomen med sjuksköterskorna och kanske få några extra minuter där de bara 

fluffar till kudden och småpratar beskrevs som viktigt (Pauly et al., 2015). Att patienter med 

beroende inte följer sjukvårdens behandling kan bero på många saker. Enligt patienterna är 

brist på samtals- och psykosocial terapi, hårda förhållningsregler, ständiga kontroller, för lite 

tid i behandling och för lite kontakt med vårdpersonal orsaker till att inte fullfölja vården. 

Det ger dem negativa erfarenheter (Ghani et al., 2015; Nordfjærn et al., 2010). Flera saker 

som påverkar är brist på involvering och eget inflytande, exempelvis att inte få ta mediciner 

vid tidpunkter som patienterna är vana vid (Nordfjærn et al., 2010; McCreaddie et al., 2010). 

De upplever att de inte blir prioriterade lika högt som andra patienter, exempelvis att det tar 

lång tid innan sjuksköterskan kommer när de ringer på klockan (McCreaddie et al., 2010). 

Att fråga efter medicin kan patienterna uppleva besvärande då det finns en uppfattning att 

sjuksköterskorna inte alltid tror på att de har smärta eller andra symtom (Neale et al., 2008). 

2.5.2 Vårdbehovet hos patienter med beroendeproblematik 

Beroendevård handlar inte bara om att behandla beroendet i sig, utan även bakomliggande 

sjukdomar samt sjukdomar orsakade av beroendet. Patienterna med beroendeproblematik 

söker oftast inte vård för sitt beroende, utan för något annat. Detta är ett tillfälle för vården 

att kunna inleda en behandling för beroende (Velez et al., 2017). Det finns en hög grad 

psykiska besvär som fobier, schizofreni, depression, självmordstankar och aggressiv 

personlighetsstörning hos återkommande patienter inom beroendevård (López-Goñi, 

Férnandez-Montalvo, Cacho, & Arteaga, 2014; Férnandez-Montalvo, López-Goñi, & Arteaga, 

2011). Patienternas negativa erfarenheter av beroendevård beror bland annat på 

vårdpersonalens ovilja att se och behandla deras andra sjukdomar som kan vara bidragande 

orsaker till eller följder av beroendet. Avsaknad av behandling av underliggande psykiska 

besvär anges av patienterna vara en orsak till avbruten beroendebehandling (Nordfjærn et 

al., 2010). Patienterna beskriver hur beroendet kan leda till medicinsk sjukdom och behov av 

sjukhusvård. Den största orsaken till att patienten då vill vara kvar på sjukhus och ta emot 

behandling är rädsla för att dö, följt av rädsla för att få ytterligare följdsjukdom (O´Toole, 

Pollini, Ford, & Bigelow, 2006). 

2.5.3    Sociala aspekter på att leva med beroendeproblematik 

Patienterna med beroendeproblematik kan uppleva maktlöshet och hopplöshet inför sin 

situation, då varken det sociala sammanhanget eller den sociala situationen skulle förändras 

av beroendevården (Velez et al., 2017; Nordfjærn et al., 2010). De sociala och ekonomiska 

förutsättningar patienterna har att komma tillbaka till efter en beroendebehandling är inte 

förändrade. Arbetslöshet, socialt utanförskap och en generellt otillfredsställande livssituation 

är problem vårdpersonalen har att bemöta (López-Goñi et al., 2014). Patienterna berättar att 

drogerna gör att de känner sig arga och inte bryr sig om något annat än att fortsätta 

missbruka. De beskriver också att de har svårt att kontrollera sitt humör och sina impulser 
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(Brecht & Herbeck, 2013; Fernández-Montalvo et al., 2011). Över hälften av personerna med 

beroendeproblematik har blivit anklagade för brott och våldsamma kriminella beteenden 

(Fernández-Montalvo, López-Goni, Arteaga, & Cacho, 2013; Brecht & Herbeck, 2013). 

2.6 Teoretiskt perspektiv – Teorin om egenvårdsbalans 

Att tillämpa teorin om egenvårdsbalans (Orem, 2001) inom beroendevård är relevant 

eftersom den handlar om att se personens inneboende potential, att motivera och uppmuntra 

personen att använda potentialen. Eftersom beroendet gör att personen sätter missbruket 

framför sin egen hälsa och en fungerande social situation (Socialstyrelsen, odat.) är det 

viktigt för sjuksköterskor att trots beroendet se personens styrkor och möjligheter. Vidare 

ingår i teorin om egenvårdsbalans (Orem, 2001) även att identifiera den oförmåga att ta hand 

om sig själv och sina närstående som den beroende patienten har, att se vilket stöd personen 

behöver. I detta examensarbete kompletteras teorin om egenvårdsbalans med de centrala 

begreppen personcentrerad vård och vårdande relation som beskrivits i tidigare stycken. 

Detta eftersom Denyes, Orem, och Bekel (2001) beskriver ett behov av att utveckla teorin 

med större fokus på personen och relationen till sjuksköterskan. De uttrycker även att 

begreppet egenvårdsbehov kan utvecklas ytterligare utifrån personens aktuella situation och 

förutsättningar.  

Teorin om egenvårdsbalans omfattar huvudbegreppen egenvårdsbehov, egenvårdskapacitet, 

egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. I begreppen som berör egenvård omfattas också 

förmågan att ta hand om sina närstående. För att förstå grunden till teorin och dess begrepp 

beskriver Orem (1997) en grundläggande syn på människan. Utifrån en ömsesidig personlig 

relation mellan patient och vårdare skapas förutsättningar för patienten att använda sin egen 

och närståendes kapacitet för att bemästra beroendet och återfå egenvårdsbalansen (Orem, 

2001).  

Nedan redogörs för synen på människan samt begreppen egenvårdsbehov, 

egenvårdskapacitet, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem.  

 

2.6.1    Synen på människan 

Orem (1997) redogör för fem aspekter av att vara människa som grundläggande för de 

centrala begreppen i teorin om egenvårdsbalans. Den första och mest centrala aspekten är 

synen på människan som en förkroppsligad person med medfödda och manifesterade 

rättigheter. Människan är en person som samexisterar med andra personer. Den andra 

aspekten är synen på människan som en aktör som genom sina handlingar kan påverka sig 

själv och omgivningen för att nå ett önskat resultat. Aspekt tre berör synen på att människan 

har en vilja att formulera och uttrycka sig, och använder sig av symboler för att göra detta. 

Genom meningsbärande symboler kan personen kommunicera med andra språkligt, men 

också på andra, icke-verbala, sätt. Den fjärde aspekten berör människan som en organism i 

biologisk mening. Att vara organismen människa, en homo sapiens, innebär att uppvisa 
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gemensamma specifika karaktäristika och utvecklas i en viss livscykel liknande andra 

människors. Den sista aspekten är synen på människan som ett objekt. I förhållande till de 

externa krafter som finns i naturen och hos andra människor kan människan inte i alla 

situationer skydda sig från eller vidta åtgärder för att undvika yttre påverkan. 

2.6.2    Egenvårdsbehov 

De grundläggande egenvårdsbehov som definieras i teorin om egenvårdsbalans berör 

områden som är nödvändiga för att människan ska kunna fungera fysiskt, psykiskt och 

socialt. De grundläggande behoven berör andning, intag av mat och vätska och 

eliminationsprocessen, balansen mellan aktivitet och vila samt mellan avskildhet och social 

samvaro. Bland de grundläggande behoven ingår också förmågan att skydda sig själv från 

självorsakade skador och riskfyllda beteenden samt viljan att vara en del av samhället, så 

kallad normalitet (Orem, 2001). Detta är tillämpbart som grund för en studie kring vård av 

patienter med beroendeproblematik, då de personer som hamnar i beroende ofta inte vill 

eller förmår att ändra sitt självdestruktiva beteende. I teorin om egenvårdsbalans beskrivs 

också utvecklingsbara egenvårdsbehov vilka handlar om att människan engagerar sig i den 

egna utvecklingen och lär sig hantera effekter av mänskliga tillstånd och livshändelser som 

kan påverka denna. Det utvecklingsbara egenvårdsbehovet omfattar också människans 

förutsättningar för, vilja och förmåga till egen personlig utveckling, deltagande i samhället, 

att leva ett ordnat liv och att hantera motgångar (Orem, 2001).  Även sådana aspekter är 

intressanta att diskutera i anslutning till beroendeproblematik. 

2.6.3    Egenvårdskapacitet 

Egenvårdskapacitet är enligt Orem (2001) något människor i en normal kontext utvecklar 

genom inlärning. Kapaciteten omfattar intellektuella och praktiska kunskaper som motiverar 

och möjliggör den dagliga egenvården av den egna personen och närstående. Det handlar 

också om en förmåga att avgöra vilka egenvårdshandlingar som är nödvändiga för att 

bibehålla fysiska och psykiska funktioner, integritet och utveckling inom det som är den 

rådande normen för ett gott liv. Egenvårdskapaciteten varierar genom livscykeln, men när 

människan brister i kapacitet kan egenvården uppfyllas av närstående personer. 

2.6.4    Egenvårdsbrist 

När det finns ett glapp mellan de grundläggande nödvändiga egenvårdsbehoven och den 

egenvårdskapacitet personen själv har förmåga till eller kan få från närstående uppstår en 

egenvårdsbrist. En egenvårdsbrist kan vara övergående eller permanent. Egenvårdsbristen, 

även en förväntad sådan, är det som berättigar till sjuksköterskans vård och stöd för att 

kompensera eller eliminera bristen. Förutsättningen för att detta ska kunna genomföras är 

att det finns en acceptans för och vilja att ta emot vården och att en vårdande relation inleds 

(Orem, 2001).  
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2.6.5    Omvårdnadssystem  

Omvårdnadssystemet träder in när det finns en egenvårdsbrist som behöver balanseras, när 

patienten behöver återfå egenvårdsbalans. Orem (2001) beskriver det som ett system som 

designar och producerar omvårdnad utifrån ett önskat resultat. Resultatet har 

överenskommits utifrån en mellanmänsklig vårdande relation och rådande samhälleliga 

aspekter. Sjuksköterskans roll är att genom vårdinsatser dels få personer att acceptera och 

vilja göra något åt egenvårdsbristen, att acceptera vård, dels att skapa en ömsesidig relation 

med patienten för att nå förutsättningar för att få egenvården i balans. Genom den 

ömsesidiga relationen kan sjuksköterskorna få en bild av patienternas nuvarande tillstånd 

och omgivande faktorer och förstå patientens syn på sin önskade framtid. Sjuksköterskan 

skapar också en egen bild av hur ett gott framtida tillstånd kan se ut för patienten. Begreppet 

omvårdnadssystem sammanfattas som ett system där sjuksköterskan hjälper patienten att ta 

sig från sitt nuvarande till sitt önskade tillstånd genom en personanpassad 

omvårdnadsdesign och resultatstyrda omvårdnadshandlingar. Sjuksköterskan har då också 

möjlighet att påverka patientens bild av det önskade tillståndet (Orem, 2001).  

Utifrån patientens tillstånd delas omvårdnadssystemet in i tre nivåer, ett fullständigt 

kompenserande system, ett delvis kompenserande system och ett stöttande och utbildande 

system. I det fullständigt kompenserande systemet träder sjuksköterskan in för att tillgodose 

patientens behov av vård och kompenserar helt för dennes oförmåga att utföra egenvård 

samt stöttar och skyddar patienten. Det kan handla om patienter i koma, patienter med 

omfattande pares men med god mental kapacitet eller patienter som i stor utsträckning 

saknar förmåga att tillgodose sitt egenvårdsbehov, fatta logiska beslut och genomföra 

motiverade handlingar (Orem 2001). 

I ett delvis kompenserande system utför sjuksköterskan en del av patientens egenvård, 

stöttar och assisterar denne på olika sätt för att kompensera för egenvårdsbristen, utifrån 

patientens önskan. Patienten utför delar av egenvården, arbetar medvetet med sin 

egenvårdskapacitet och framför allt, är delaktig och accepterar medvetet vård och stöttning 

av sjuksköterskan (Orem 2001).  

I det stöttande och utbildande systemet klarar patienten av, eller har förmåga att lära sig att 

utföra egenvård. Sjuksköterskor finns där för att informera och utbilda patienten. 

Sjuksköterskan hjälper till att utforma och motivera till träning i syfte att utveckla 

egenvårdskapaciteten och uppnå egenvårdsbalans. Patienten är delaktig i, tar eget ansvar och 

sätter egna mål för sin träning och utveckling (Orem 2001). 

Beroendevård ska enligt Socialstyrelsen (2017) vara anpassad till individens specifika 

förutsättningar, förmågor och möjligheter. Patienterna ska vara delaktiga i behandlingens 

utformning samt erbjudas psykosocialt stöd och motivationshöjande insatser. Det är därför 

lämpligt att använda Orems (2001) teori om egenvårdsbalans och beskrivningen av 

omvårdnadssystemet och sjuksköterskans roll som teoretiskt perspektiv i detta 

examensarbete. Utifrån patientens aktuella egenvårdskapacitet erbjuder sjuksköterskan 

kompenserande, stöttande och utbildande vård i syfte att patienten ska återfå 

egenvårdsbalans. Detta är tillämpbart i beroendevården eftersom den enligt Socialstyrelsen 

(2017) syftar till att patienten själv ska lära sig att hantera sin missbruksproblematik, hitta 
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motivation att låta bli att missbruka och få kunskaper och handlingsstrategier för att klara av 

att leva ett tillfredsställande liv.  

 

2.7 Problemformulering 

Patienter med beroendeproblematik upplever ofta att vårdpersonalen de möter saknar 

kunskap och förståelse för den svåra och utsatta situation det är att leva med 

beroendeproblematik. Patienternas lidande och egenvårdsbrister orsakas inte bara av 

beroendet i sig utan påverkas även av fysiska, psykiska och sociala aspekter, vilka kan vara 

orsaker till eller följder av missbruket. Att vårda patienterna ställer därför speciella krav på 

sjuksköterskors förhållningssätt. Sjuksköterskor kan genom sin roll i omvårdnadssystemet 

och kunskap om människan skapa förutsättningar för en person med beroendeproblematik 

att återfå egenvårdsbalans. Sjuksköterskors förmåga att skapa goda vårdande relationer tycks 

vara avgörande för hur patienten upplever vården och vilket utfall den ger. Det är därför 

relevant att lyfta fram sjuksköterskors erfarenheter av vårdande relationer till patienter med 

beroendeproblematik och vilka faktorer som kan påverka vårdens utfall. Relevansen 

motiveras av att patienterna anger att sjuksköterskors förståelse för och förhållningssätt till 

beroendeproblematik och dess symtom är betydelsefullt för hur vården tas emot och hur 

utfallet blir. Genom att beskriva sjuksköterskors erfarenheter ges också möjlighet till ökad 

medvetenhet kring och beredskap att hantera de olika etiska problem som kan uppkomma i 

vården av patienter med beroendeproblematik. Sjuksköterskor kan också genom att ta del av 

andras erfarenheter känna sig säkrare och mer förberedda på de situationer de ställs inför 

när de möter denna patientgrupp. 

3. SYFTE 

Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med beroendeproblematik. 

4. METOD 

Kvalitativa studier kan ge förståelse för erfarenheter då de beskriver och ger en inblick i 

personers livssituation (Friberg, 2012). En syntetisering av kvalitativa forskningsresultat till 

en ny helhet kan bidra till ökad kunskap och omvandlas i praktiska vårdhandlingar (Friberg, 

2012; Segesten, 2012). Genom att göra en systematisk litteraturstudie identifieras, värderas 

och sammanfattas den bästa tillgängliga forskningen (Evans, 2002). Detta examensarbete 
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avser att genom en beskrivande syntes bearbeta primärdata från kvalitativa 

vårdvetenskapliga artiklar utifrån metoden systematisk litteraturstudie enligt Evans (2002). 

Metoden valdes då en systematisk litteraturstudie är ett lämpligt sätt att söka belägg för hur 

ett fenomen, i detta fall sjuksköterskors erfarenheter i en specifik kontext, kan förstås 

(Segesten, 2012).  

Dataanalysen utgår från Evans (2002) fyra steg: insamling av data, identifiering av 

nyckelfynd, identifiering av teman och subteman samt beskrivning av fenomenet. Axelsson 

(2012) skriver att en systematisk litteraturstudie ska utgå ifrån vetenskapliga artiklar eller 

rapporter. Det ska vara primärkällor, vilket innebär artiklar där resultatet är publicerat för 

första gången. Referenser anges enligt APA-systemet utifrån riktlinjer sammanfattade av 

University of Wisconsin-Madison (2014). 

4.1 Urval och datainsamling 

Det första steget är att bestämma vilka typer av artiklar som ska granskas och sedan söka 

efter datamaterial i olika databaser (Evans, 2002). Sökord samt inklusions- och 

exklusionskriterier skrivs in i sökningen, det säkerställer att det är relevanta artiklar som 

söks. För att hitta relevanta sökord utgicks från begreppen som formulerar syftet för att finna 

engelska översättningar, synonymer och associationer till dem. Framtagande av sökord 

gjordes i Svensk MeSH, en sökmotor för att hitta medicinska och vårdvetenskapliga sökord 

lämpliga att använda i databaserna. Lämpliga sökord söktes även i en lista över termer för 

"Erfarenheter" och "Bemötande" i olika former, sammanställda av Karolinska Institutet 

(odat.), samt i ett svenskt-engelskt lexikon. Kombinationer av sökorden addict*, addictions, 

alcohol*, alcoholism, approach, attitudes, ethics, experience, healthcare delivery, homeless 

persons, illicit drugs, nurs*, nurse, nursing, nurse-patient relations, prejudice, professional-

patient relations, substance, substance abuse*, substance abuse disorders och substance use 

disorder användes. Genom att använda ordet AND mellan sökorden utökades eller 

avgränsades urvalet. Trunkering (*) användes för att inkludera fler ändelser på ett sökord. I 

Cinahl Plus söktes artiklar publicerade år 2007–2017 och i PubMed användes en sökfunktion 

som visar enbart artiklar publicerade de senaste 10 åren, 2007-2017, detta för att säkerställa 

ett fokus på aktuell forskning.  

Artiklarna skulle vara peer-reviewed, det vill säga opartiskt och vetenskapligt granskade, och 

ha abstract, en sammanfattning tillgänglig. De skulle också vara från en vetenskaplig 

tidskrift, academic journal. Inklusionskriterierna som användes är vårdvetenskapliga artiklar 

utifrån sjuksköterskors perspektiv, engelskspråkiga artiklar, tillgängliga via databaserna 

Cinahl Plus eller PubMed via Mälardalens högskolas bibliotek, som svarade an på syftet. 

Genom att söka i båda databaserna gavs en större bredd i sökningen. Exklusionskriterier var 

artiklar som handlar om annat beroende än av alkohol och illegala droger, erfarenheter hos 

sjuksköterskestudenter eller specialistsjuksköterskor såsom barnmorskor, 

distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor med specifik vidareutbildning inom behandling av 

alkohol- och narkotikamissbruk. Artiklar som inte presenterade primärdata i resultatet har 

exkluderats eftersom det då har tolkats av en annan författare. Artiklar med ett abstract på 
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engelska, men där artiklarna befanns vara skrivna på annat språk än engelska, som kom upp 

i sökningen uteslöts på grund av författarnas språkliga och tidsmässiga begränsningar att 

översätta dem. I artiklar som presenterade både kvalitativa och kvantitativa resultat 

användes endast den kvalitativa delen. Avseende artiklar som beskrev både patienters, annan 

vårdpersonals och sjuksköterskors perspektiv användes bara sjuksköterskornas perspektiv i 

datainsamlingen. En sådan artikel vars resultat tydligt särskilde patienternas från 

sjuksköterskornas perspektiv användes både i bakgrunden och i datainsamlingen. För mer 

information om artikelsökningarna se sökmatrisen i Bilaga 1. 

Utifrån sökningarna väljs enligt Evans (2002) sedan vilka artiklar som ska användas. 

Information om vilka artiklar som använts finns i artikelmatrisen i Bilaga 2. Titeln lästes och 

om den var relevant och motsvarade syftet studerades artikelns abstract. Om abstract föreföll 

svara an mot syftet lästes hela artikeln och om resultatet befanns relevant enligt syftet 

granskades den enligt fjorton kvalitetsgranskningsfrågor uppställda av Friberg (2012). Efter 

summering av antalet tillfredsställande svar på frågorna, vardera motsvarande ett poäng, 

kunde artikeln få max fjorton poäng i granskningen. Fick artikeln 0-7 poäng ansågs den vara 

av låg kvalitet, 8-10 av medel kvalitet och 11-14 av hög kvalitet. Endast artiklar med medel 

eller hög kvalitet användes i resultatet, se Bilaga 3. 

4.2 Genomförande och analys 

Steg två är att läsa igenom artiklarna flera gånger för att få en känsla och helhet av vad de 

handlar om och sedan samla in nyckelfynd från varje artikel. Ett nyckelfynd är en mening 

eller ett stycke i texten som svarar an på syftet (Evans, 2002). Artiklarna nummerkodades 

med siffrorna 1-10. Efter att ha läst artiklarna upprepade gånger plockades meningar eller 

stycken som fokuserar på sjuksköterskors erfarenheter ut från artiklarnas resultat. De 150 

nyckelfynden bevarades på originalspråk för att betydelsen inte skulle förändras. De klipptes 

sedan ut på separata papperslappar och kodades med samma nummer som artikeln för att 

lättare kunna referera tillbaka studien och på så sätt säkerställa tillförlitligheten.  

I steg tre identifieras likheter och olikheter från nyckelfynden för att sedan bilda teman och 

subteman (Evans, 2002). Nyckelfynden lästes igenom ännu en gång för att få en översikt över 

innehållet och lättare kunna se likheter och olikheter. Åtta olika subteman identifierades, 

vilka sedan resulterade i tre teman. Exempel på nyckelfynd, subteman och tema visas i Tabell 

1. Analysprocessen gjordes upprepade gånger. Efter att subteman och teman identifierats 

lästes nyckelfynden igenom flera gånger för att se att de passade in på respektive tema. Vissa 

nyckelfynd flyttades under arbetes gång till andra subteman då de passade bättre in där.  
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Tabell 1. Exempel på analys 

Nyckelfynd Subtema Tema 

“…most of the participants 
explicitly stated that each 
patient with SUD [substance 
use disorder] in pain is 
different and 
consequently needed to be 
treated holistically and 
individually” (Morley, Briggs, 
& Chumbley, 2015, s.706).  

 

 

 

 
 

Strävan efter att ge en god vård 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Sjuksköterskors 
förhållningssätt 

“… So long as the person is 
here and we’ve taken a vow to 
care for the patient, I think we 
should do it with all our heart” 
(Morgan, 2014, s.172). 

“They also recognized that 

their perceptions gained from 

contact with PDU’s were 

incongruent with the 

professional code as they 

struggled to see the person in 

the patient” (Monks, Topping, 

& Newell, 2013, s. 941). 

 

 

 

 
 

Att hantera sina fördomar  

 

“I think that working with 
substance-using women is 
very complex … I think it can 
be very confronting even 
when we think we are OK, we 
can have hidden attitudes of 
disapproval and we can be 
quite angry when they do not 
make what we think are good 
choices” (Ford, 2011, s. 245). 

‘‘I feel uncomfortable because 
we do not have adequate 
training in this field’’ (Neville 
& Roan, 2014, s. 342). 

 

 

 
Hur kunskap och erfarenhet kan 
påverka vården “But with IV drug use, all we 

do say, ´You shouldn´t do it, 
but because we don´t have an 
understanding, I can´t, I 
can´t offer nursing care or 
information to these people” 
(Monks, Topping & Newell, 
2013, s. 941.) 
 

 
 

Steg fyra går ut på att skapa en beskrivning av teman, subteman och nyckelfynd. Alla teman 

ska hänvisa tillbaka till den ursprungliga studien för att säkerställa giltigheten. Resultatet blir 

en beskrivning av de olika teman och subteman i löpande text med citat som stödjande 

exempel från originalstudien (Evans, 2002). Genom att relatera nyckelfynden till varandra 
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skapades en syntes, ett nytt resultat, utifrån artiklarna. Nyckelfyndens betydelse skrevs ut i 

löpande text och citat användes för att öka trovärdigheten. Rubriker som beskrev innehållet 

skapades till de olika teman och subteman som identifierats. 

4.3 Etiska överväganden 

Examensarbetet ska utföras enligt etiska riktlinjer beskrivna av Vetenskapsrådet (2017), i 

Codex (2017) samt av Kjellström (2012). Det innebär att text och data inte får manipuleras, 

plagieras eller förfalskas och resultat ska inte undanhållas eller feltolkas. Källor skall 

redovisas genom en tydlig referat- och citatteknik för att undvika förfalskning.  Forsberg & 

Wengström (2015) belyser vikten av att analysera resultatet med öppenhet. Texten ska läsas 

med öppenhet för att inte omtolka dess innebörd och för att inte låta förförståelsen ta över.  

De vetenskapliga artiklar som används ska också granskas utifrån dessa etiska riktlinjer samt 

uppfylla de forskningsetiska kriterier Polit och Beck (2012) presenterar kring nyttan av 

forskning, respekt för människovärde och rätten till rättvis behandling. Codex (2017) och 

Polit och Beck (2012) skriver att artiklarna ska också ha genomgått en oberoende granskning, 

peer review, vilken säkerställer forskningens vetenskapliga och etiska kvalitet. 

5. RESULTAT 

Resultatet beskriver sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

beroendeproblematik. Erfarenheterna delas in i tre teman med tillhörande subteman, 

sammanlagt åtta stycken. Det första temat beskriver sjuksköterskors förhållningssätt i vården 

av dessa patienter. Tema två handlar om sjuksköterskors utmaningar i vården av patienterna. 

Det tredje temat beskriver yttre förutsättningar som påverkar sjuksköterskors arbete, se 

Tabell 2. 
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Tabell 2. Teman och subteman 

5.1 Sjuksköterskornas förhållningssätt 

Temat beskriver vilka förhållningssätt och inställningar till att vårda patienter med 

beroendeproblematik sjuksköterskorna hade erfarenheter av. Det innehåller tre subteman, 

strävan efter att ge en god vård, att hantera sina fördomar och hur kunskap och erfarenhet 

kan påverka vården.  

5.1.1 Strävan efter att ge en god vård 

Sjuksköterskorna gav exempel på att det är intressant och givande att vårda patienter med 

beroendeproblematik och det fanns uttryck för ett engagemang för patienten. Engagemanget 

kunde resultera i att sjuksköterskorna fick ökad sympati och förståelse för patienterna och 

kände sig som företrädare för dem (Ford, 2011; Monks, Topping, & Newell, 2013; Morgan, 

2014; Ortega & Ventura, 2013). En sjuksköterska beskrev det som en konst att lyckas hjälpa 

patienten, hur de enkla handlingarna kunde vara värdefulla, och att det var både enkelt och 

svårt på samma gång: ”You’re there to help them. There’s something, you know, and we make 

things complicated, but there’s something simple on some level, and it’s an art” (Morgan, 

2014, s.172). Vidare uttryckte sjuksköterskorna en vilja att lyssna till och ta reda på mer om 

patienterna i syfte att skapa större förståelse för dem. En bra relation till patienten uttrycktes 

vara avgörande för att kunna ge god vård. För att nå fram till en bra relation lyfte 

sjuksköterskorna fram att det var viktigt att se bortom patientens beroende och beteende och 

att inte döma dem på förhand. Patienter med beroendeproblematik borde enligt 

sjuksköterskorna betraktas som en patient i behov av vård, och de gav exempel på hur de 

förhöll sig till beroendeproblematikens stigma genom att utgå från att patienten själv inte har 

valt att hamna i den situationen och att bortse från eventuell kriminalitet som kan 

sammankopplas med den. Andra erfarenheter sjuksköterskorna har berättat om är att 

patienter med beroendeproblematik skiljer sig mycket åt som individer och har komplexa 

vårdbehov, och att en insikt om detta bidrog till att sjuksköterskorna behandlade dem mer 

holistiskt, individuellt och personcentrerat genom att lyssna till, skapa en relation och se den 

unika personen och inte bara patienten (Morgan, 2014; Morley, Briggs, & Chumbley, 2014; 

Tema Subtema 

Sjuksköterskornas förhållningssätt • Strävan efter att ge en god vård 

• Att hantera sina fördomar  

• Hur kunskap och erfarenhet kan 

påverka vården 

Sjuksköterskornas utmaningar i vården • Att tillgodose patienternas vårdbehov  

• Att nå fram till patienterna 

• Att erfara risker och osäkerhet 

Yttre förutsättningar som påverkar 
sjuksköterskornas arbete 

• Att erfara fördomar från andra i 

vårdteamet 

• Vikten av resurser och stöd för att 

kunna ge en god vård 
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Pauly et al., 2015; Vargas, Oliveira, & Luis, 2010). Sjuksköterskorna beskrev sin syn på ett bra 

förhållningssätt som att visa respekt för patienten, ge information om sjukdomen och vården 

samt att behandla beroendet som en sjukdom, speciellt när det gäller patienter som utvecklat 

ett svårt kroniskt beroendeproblem (Vargas et al., 2010). Det framkom flera exempel på att 

sjuksköterskorna hade erfarenheter av att förhålla sig till beroendeproblematik som en 

sjukdom, jämförbar med andra sjukdomar. Erfarenheterna av att fokusera på 

beroendeproblematik som en sjukdom beskrevs underlätta för att möta patienterna med 

respekt, tillgodose rätten till god och helhjärtad vård och att behandla patienterna på lika 

villkor som andra patientgrupper (Morgan, 2014; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 

2013; Vargas et al., 2010). 

En annan erfarenhet som uttrycktes var att det är viktigt att sjuksköterskorna får 

patienternas förtroende. I och med att patienterna har kommit till sjukvården visar det att de 

känner en tillit till sjukvården, vilket är viktigt att ta till vara på. Sjuksköterskorna uttalade 

att de hade ett ansvar att ta hand om patienten: "… So long as the person is here and we’ve 

taken a vow to care for the patient, I think we should do it with all our heart (Morgan, 2014, 

s.172)". Att göra det som var bäst för patienterna ansågs vara det viktigaste för 

sjuksköterskorna (Morgan, 2014). 

5.1.2    Att hantera sina fördomar 

Sjuksköterskorna hade också erfarenheter av hur en negativ känsla och inställning påverkar 

förhållningssättet och gör det svårare att ge god vård (Morgan, 2014). En sjuksköterska som 

hade negativa känslor inför patienterna beskrev det så här: 

Believe me, I’m trying to find ways because it is hard to give good care and when you 

have this negative feeling, it’s hard to give good care, very hard, so I try ways to justify 

their behaviour so I can really work with them. (Morgan, 2014, s. 171)  

Andra liknande inställningar som framkom beskrevs med ord som intolerans, 

misstänksamhet och misstro. Det uttrycktes också erfarenheter av att sådana inställningar 

påverkar förhållningssättet gentemot patienter med beroendeproblematik så att 

sjuksköterskorna ger dem mindre tid än andra (Monks et al., 2012; Morley et al., 2015; 

Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskorna beskrev också att de upplevde ilska och frustration i 

vården av patienter med beroendeproblematik (Ford, 2010; Neville & Roan, 2014). 

Sjuksköterskorna gav också uttryck för sina erfarenheter av att det egna förhållningssättet 

var dömande. Det ansågs viktigt att hantera sina dömande attityder för att lyckas se personen 

bakom beroendeproblematiken, till exempel för att inte se en kriminell person istället för en 

patient (Ford, 2011; Monks et al., 2012; Morgan, 2014; Pauly et al., 2015).  

Det fanns en uttalad medvetenhet kring sjuksköterskornas egna förhållningssätt. En 

sjuksköterska såg tydligt sin egen delaktighet i att döma patienterna: ”Yeah, helping me to 

understand a little bit more about their addiction as well because I think we’re all guilty of 

judging. Well, I know I certainly am” (Monks et al., 2013, s.941) I denna insikt gavs även 

uttryck för erfarenheten att en dömande inställning gentemot patienterna med 

beroendeproblematik var vanligt förekommande (Monks et al., 2013). 
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5.1.3   Hur kunskap och erfarenhet kan påverka vården  

Sjuksköterskorna uttryckte att de saknade tillräcklig kunskap om att vårda patienter med 

beroendeproblematik. Det gjorde att sjuksköterskorna inte kände sig bekväma med att ta 

hand om patienterna. Sjuksköterskorna kände att de inte klarade av ansvaret och inte hade 

tillräcklig kunskap för att ta hand om patienterna (Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 

2013; Morley et al., 2015). En sjuksköterska uttryckte kunskapsbehovet och situationen så 

här: "It is really difficult to know what the right thing to do is…It is really difficult as a nurse 

because you are on the front line" (Morley et al., 2015, s. 707). Det fanns brist på förståelse 

för hur verkligheten ser ut för en person med beroende och sjuksköterskorna kände sig inte 

psykologiskt förberedda på att hantera de situationer som kan uppstå (Ortega & Ventura, 

2013). Sjuksköterskorna uttryckte att eftersom beroendeproblematik är en vanlig sjukdom 

som liksom flera andra sjukdomar orsakas av patienternas livsstil, behövdes kunskap om 

deras livsval och bevekelsegrunder. Att ha förståelse för detta är lika viktigt vid 

beroendeproblematik som vid behandling av andra sjukdomar. Beroendeproblematik är en 

sjukdom som många människor har och därför behövs det utbildning inom området 

(Morgan, 2014; Monks et al., 2013). Erfarenhet beskrevs som viktigt för att veta hur 

patienterna ska behandlas (McNeil et al., 2012). Sjuksköterskorna beskrev att med ökad 

kunskap och erfarenhet försvinner rädslan för att felbehandla patienterna (McNeil & 

Guirguis-Younger, 2011). Utbildning leder också till mer förståelse för hur beroendet uppstår 

och det gör det lättare att inte döma patienterna (Pauly et al., 2015). En sjuksköterska 

framhöll hur erfarenhet påverkade vården av patienterna: 

I’m not a new grad and I’ve evolved in my nursing career as well as from a personal 

standpoint too. Years ago I would not have had the patience to deal with somebody 

that was carrying on. Now I look at it from the stand-point that I’m not walking in 

their shoes ... so I can not begin to judge them based on what their history is ... So you 

kinda learn and I think new nurses and new grads, this is a difficult role to do, 

because they don’t have the experience and they don’t have a lot of confidence yet. 

(Morgan, 2014, s. 170) 

 

Erfarenhet gav ett större självförtroende, större handlingsförmåga och mod i vården av 

patienter med beroendeproblematik (Morgan, 2014). 

5.2 Sjuksköterskornas utmaningar i vården  

Temat beskriver sjuksköterskornas utmaningar i vården av patienter med 

beroendeproblematik. Det berör erfarenheter från det faktiska mötet med patienterna och 

vad det kan innebära att vårda dem, ur ett praktiskt och händelsefokuserat perspektiv. Temat 

delas in i tre subteman: att tillgodose patienternas vårdbehov, att nå fram till patienterna och 

att erfara risker och osäkerhet. 
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5.2.1    Att tillgodose patienternas vårdbehov 

Att ge läkemedel till patientgruppen beskrevs som svårt. Det fanns en problematik att 

patienterna tolererade så mycket smärtlindring att sjuksköterskorna hade svårt att lindra 

patienternas smärta. Det fanns också en rädsla för att ge för mycket medicin och orsaka en 

överdos (Morgan, 2014; McNeil & Guirguis-Younger, 2011). Sjuksköterskorna tyckte att det 

var svårt att avgöra om patienten behövde smärtlindring eller om det var en del av patientens 

beroende, de trodde inte på att patienten hade ont eftersom de hade varit med om patienter 

som ljugit om sin smärta (Ford, 2011; Morgan, 2014; Neville & Roan, 2014).  

In the end it is hard to know if multiple presentations of say, migraine, is the real thing 

or just drug-seeking. Treating drug users is much easier in recovery [following 

surgery] or mid- wifery [following labour and delivery] because you know there is a 

tangible reason for their pain and you know they will need more pain relief because of 

their addiction. (Ford, 2011, s.245) 

 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att de har försökt hjälpa patienterna att bli av med sin 

smärta på annat sätt än smärtlindring, exempelvis att erbjuda mjuka kuddar eller att ändra 

kroppsposition. Det ledde till att patienterna blev upprörda, patienterna ville inte lyssna på 

det utan ville bara ha sina mediciner (Morgan, 2014). 

Det fanns också erfarenheter av att patienterna kunde komma in på sjukhuset så påverkade 

av droger eller alkohol att de var svåra att få kontakt med. Att inte veta vilka eller hur mycket 

droger de tagit skapade en oro hos sjuksköterskorna eftersom de inte visste vad som berodde 

på sjukdomen och vad som berodde på alkoholen/drogerna och de visste heller inte hur de 

skulle behandla patienterna rätt (McNeil & Guirguis-Younger, 2011; Vargas et al., 2010). 

Läkemedelsbiverkningar var vanligare om patienterna missbrukat, vilket gjorde dem svåra 

att behandla (Ford, 2011). 

5.2.2    Att nå fram till patienterna 

Sjuksköterskorna beskrev erfarenheter av att patienterna inte förstod sitt vårdbehov och 

hade svårt att acceptera att de behöver hjälp, de ville varken ha medicin eller någon annan 

typ av hjälp och prioriterade inte sina hälsobehov (Vargas et al.,2010; McNeil & Guirguis-

Younger, 2011). Det fanns också svårigheter att få patienterna att vara tillmötesgående och 

vilja vara delaktiga i vården, patienterna kunde vara motvilliga och ifrågasättande inför den 

vård de erbjöds: 

 
He could be a bit noncompliant, let's say, with his care, so things like if they were 

going to try and get him to have a wash he wouldn't be interested at all, always 

demanding more and more and more drugs, more and more painkillers, so he was 

tricky. He wouldn't engage with certain aspects of his care, so if the physiotherapists 

came to see him he wouldn't do his physiotherapy. If they came to do his dressing he 

would have a reason why he didn't want his dressing done at the time… (Morley et al., 

2015, s.705) 
 

Sjuksköterskorna hade erfarenhet av att de försökt få patienterna att förstå att de behöver ta 

hand om sig själva och beskrivit hälsovinsterna med att bli av med beroendet. De kände 
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frustration när patienterna ändå fortsatte att missbruka när de blev utskrivna från sjukhuset 

(Ford, 2011; Pauly et al., 2015). Flera uttryckte också att det inte var rättvist att vårdplatser 

skulle upptas av patienter som inte ville bli bättre när det finns många andra som behöver 

hjälp. Men det fanns också de som försökte få patienterna att stanna så länge som möjligt för 

att kunna hjälpa dem. Det gavs exempel på erfarenheten att sjuksköterskorna måste 

acceptera att vissa patienter inte kommer att bli av med sitt beroende och istället försöka 

fokusera på att de ska må så bra som möjligt (McNeil et al., 2012; Pauly et.al, 2015). 

5.2.3    Att erfara risker och osäkerhet 

Sjuksköterskorna beskrev att de kände rädsla för patienterna. Patienterna kunde helt 

plötsligt få ett utbrott, både fysiskt och verbalt och det var svårt för sjuksköterskorna att ge 

vård i sådana situationer (Neville & Roan, 2014; Ford, 2011; Vargas et al., 2010; Ortega & 

Ventura, 2013). ”I have worked with illicit drug users in many different ways some very 

rewarding but, unfortunately, many where I have felt threatened and at risk. It has coloured 

my views” (Ford, 2011, s. 244). När patienterna blev krävande och utåtagerande tog 

sjuksköterskorna avstånd från patienterna och de kände att det var svårt att känna 

medkänsla (Ford, 2011; Neville & Roan, 2014). 

Sjuksköterskorna kände mer stress när de vårdade patienter med beroende eftersom det 

innebar mer att tänka på gällande säkerheten, både mot andra på avdelningen och sig själva. 

Erfarenheten av situationer där patienterna tappade humöret, var inte bara att det skapade 

stress utan även en dålig atmosfär på avdelningen (Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskorna 

upplevde att patienterna kunde komma med orimliga krav som ledde till att sjuksköterskorna 

var tvungna att kompromissa och både deras och patienternas säkerhet fick ställas åt sidan 

(Ford, 2011). När abstinensbesvären började blev patienterna mer aggressiva (Ortega & 

Ventura, 2013). Patientgruppen beskrevs som smarta, manipulativa, svåra karaktärer:   

I think that it is difficult sometimes to take away the fact that this gentleman was 

quite a difficult character, quite manipulative. He would shout at you if you didn't give 

him pain relief immediately… he was quite a difficult character and it is a little 

difficult to specifically focus on his pain relief because that was all part of this 

personality, manipulation and that sort of thing. (Morley et al., 2015, s.704) 

Sjuksköterskorna beskrev att patienterna kunde gå från aggressiva till vänliga när de ville ha 

medicin. De snabba humörsvängningarna beskrevs som en del av ett manipulerande 

beteende, sjuksköterskornas erfarenheter var att patienterna ändrade sig endast för att få 

medicin (Ford, 2011; Neville & Roan, 2014; Morley et al., 2015).  

5.3 Yttre förutsättningar som påverkar sjuksköterskornas arbete 

Temat beskriver vilka yttre förutsättningar som sjuksköterskorna beskriver som viktiga för 

utfallet av vården av patienter med beroendeproblematik. Temat innehåller två subteman, att 
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erfara fördomar från andra i vårdteamet samt vikten av resurser och stöd för att kunna ge en 

god vård. 

5.3.1    Att erfara fördomar från andra i vårdteamet 

I resultatet framkom exempel på hur sjuksköterskorna hade erfarenheter av att andra 

sjuksköterskors och annan vårdpersonals förhållningssätt till patienter med 

beroendeproblematik påverkade deras egen möjlighet att ge dem god vård. Det beskrevs som 

attityder, förutfattade meningar och fördomar som gjort att patienterna vid tidigare 

vårdsituationer inte bemötts som individer, eller mötts av misstroende. (McNeil & Guirguis-

Younger, 2011; Monks et al., 2012; Morgan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). En sjuksköterska 

uttryckte det så här: ”They meet attitudes and judgement. Healthcare professionals may not 

see them as individuals because they just see a poor person or someone who has a drinking 

problem or has been using drugs” (McNeil & Guirguis-Younger, 2011, s.353). Detta gjorde att 

patienterna inte visade tillit till sjuksköterskorna. Sjuksköterskorna hade erfarenheter av att 

patienterna med beroendeproblematik kunde ha blivit respektlöst och ironiskt behandlade av 

vårdpersonal: ”Some employees resist treating these patients with respect. […] Normally 

these patients are made fun of here in the unit” (Vargas et al., 2010, s.75). Det framkom också 

exempel på att sjuksköterskorna genom sitt dömande förhållningssätt marginaliserat och 

fråntagit patienterna deras makt och självbestämmande i vårdsituationer. Sjuksköterskorna 

beskrev erfarenheter av att patienterna återkom till vården med en rädsla för att ännu en 

gång inte bli respekterad som en självbestämmande person. När patienterna hade råkat ut 

för detta fick de även en negativ syn på vården och sjuksköterskorna beskrev att det då var 

svårare att nå en vårdande relation med patienten. (Pauly et al., 2015) 

5.3.2   Vikten av resurser och stöd för att kunna ge en god vård 

Sjuksköterskorna uppgav att de skulle kunnat ge en bättre vård om de i sitt arbete hade mer 

tid till patienterna. Den personliga kontakten med patienterna beskrevs som begränsad. Det 

fanns ingen tid till att lära känna patienterna när allting under arbetspasset måste gå snabbt 

för att hinnas med. Ibland fanns det inte ens tid för patienterna att få en säng, de fick sin 

medicin sittande på en stol och sen när de kände sig lite bättre fick de gå (Ford, 2011; Vargas 

et al., 2010). För att få patienterna att förstå att de behöver vård uppgav sjuksköterskorna att 

de behövde få god tid att prata med dem om olika möjligheter till rehabilitering. Många av 

patienterna behövde en mer specialiserad vård, vilket tog tid att informera om och diskutera 

kring. I tillägg till detta presenterades erfarenheter av hur patienterna med 

beroendeproblematik nedprioriterades i vården och fick mindre tid med läkare än andra 

patienter. Sjuksköterskorna beskrev hur de kände sig beklämda och frustrerade när den vård 

som erbjöds var otillräcklig och fokuserade på symtomen och inte orsakerna till 

missbruksproblematiken (Vargas et al., 2010). 

I ett fall beskrevs erfarenheten av att arbeta i en organisation som stöttar sjuksköterskorna i 

att ge god vård till svårt sjuka hemlösa patienter med beroendeproblematik: 
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We are now part of a community palliative care committee. That committee looks at 

the services that are available and what’s needed – the gaps that exist for homeless 

and under-housed in terms of end-of-life care. We might recognize that someone is 

very ill so it is a matter of getting them to a physician and then making an application 

to move them into a palliative care facility. (McNeil et al., 2012, s. 4) 

Sjuksköterskorna beskrev även att patienter med beroendeproblematik kunde ha så stort 

hälso- och vårdbehov att det blev övermäktigt för vårdenheten de arbetade på att hantera och 

bemöta behoven under rådande organisatoriska förutsättningar (McNeil et al., 2012). 

Sjuksköterskorna konstaterade att patienter med beroendeproblematik vid vissa tillfällen 

hamnade i bakgrunden och även kunde bli hemskickade (Vargas et al., 2010). 

Sjuksköterskorna beskrev behov av att organisationen skapade goda förutsättningar för att 

vårda patienterna inte bara genom tid och förberedelser utan även genom att rätt resurser 

fanns i fråga om utrymme, utrustning och läkemedel (McNeil et al., 2012; Vargas et al., 

2010). 

I ett vidare perspektiv kände sjuksköterskorna sig styrda och begränsade av strikta regler 

som gjorde att patienter valde att eller tvingades avbryta vården. Ett exempel på det var att 

patienterna måste lämna vårdenheten för att ta droger. Sjuksköterskorna upplevde också att 

regler om nolltolerans till droger begränsade möjligheten att ge information om hur 

hälsoriskerna kan minskas, exempelvis genom att utbilda om hur viktigt det är att använda 

rena injektionsnålar (McNeil & Guirguis-Younger, 2011; Pauly et al., 2015). I vissa fall var 

alternativet att inte agera utifrån regeln något som sjuksköterskorna övervägde:  

I remember seeing [clean needles] in, like she had a little makeup bag. I didn’t take 

them away. Because to me that’s not, that’s not harm reduction at all. If I take them 

away, you know, I might be putting her in a position where she’s got to go and share 

with somebody else. (Pauly et. al., 2015)  

Hur svårt sjuka patienter, vars beroendeproblematik betecknas som kronisk, ska behandlas 

beskrevs också som ett dilemma. Det uttrycktes en ambivalens inför att tillämpa en regel om 

nolltolerans för droger i vården av en patient i livets slutskede, som har levt med 

beroendeproblematik i större delen av sitt liv (McNeil & Guirguis-Younger, 2011). 

 

6. DISKUSSION 

I följande stycken diskuteras resultatet och den använda metoden. Därefter följer en 

diskussion kring de etiska ställningstagandena relaterat till arbetsprocessen i 

examensarbetet.    
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6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

med beroendeproblematik. I resultatet framkom att sjuksköterskorna har erfarenheter av att 

detta är svårt och komplicerat och det finns många fördomar om och en negativ inställning 

till patienter med beroendeproblematik. I kontrast till det återfanns också exempel på 

erfarenheter av goda förhållningssätt och vad som kan förbättra och underlätta vården. 

Genom analysen framkom tre teman, vilka relaterar till erfarenheter ur tre olika aspekter; 

medvetenhet om förhållningssätt, utmaningar i vården av patienterna och de yttre 

förutsättningarna för vården. Till största del framkom vad som kan tolkas som negativa 

erfarenheter, men även en del erfarenheter som kan betraktas som positiva beskrevs.  

I resultatet gavs exempel på hur sjuksköterskorna betonade vikten av att betrakta 

beroendeproblematiken som en sjukdom och att den i sin uppkomst är jämförbar med andra 

sjukdomar. Att också se patienternas eventuella kriminalitet och sociala situation som ett 

symtom på sjukdomen var en inställning som sjuksköterskorna uppgav kunde bidra till att 

patienterna får en bättre, mer jämlik vård. Exempel gavs också på vikten av att ge 

personcentrerad vård för att kunna ta hänsyn till den fullständiga livssituationen och få 

förståelse för personen som en helhet uppbyggd av många olika delar. Med detta 

förhållningssätt som utgångspunkt finns enligt sjuksköterskorna bättre förutsättningar att ge 

god vård till och skapa goda vårdande relationer med patienterna. Att sjuksköterskorna 

aktivt måste medvetandegöra sitt förhållningssätt kan ses som en bekräftelse på patienternas 

upplevelser av att beroendeproblematik kan vara problematiskt för vårdpersonalen att 

förhålla sig till på ett icke-dömande sätt och att det inte automatiskt jämställs med andra 

sjukdomar (McCreaddie et al., 2010; Pauly, McCall, Browne, Parker, & Mollison, 2015).  

Utifrån det etiska förhållningssätt som Sandman och Kjellström (2013) presenterar är det 

viktigt att sjuksköterskan är medveten om och tar ställning till de konfliktproblem, 

uppmärksamhetsproblem, motivationsproblem och strukturella problem som kan finnas i 

vården av patienter med beroendeproblematik. Sådana problem kan lösas genom reflexion 

eller beteendeförändring. Utifrån teorin om egenvårdsbalans (Orem, 2001) finns också 

risken för ett etiskt problem, en inbyggd paradox, där synen på en patient med 

beroendeproblematik kan inordnas som en egenvårdsbrist samtidigt som det relateras till en 

otillräcklig vilja att vara ”normal” och delta i samhället, och att förmågan till att vilja detta är 

utvecklingsbar. Att inte klara av att bli fri från sitt beroende resulterar inte bara i att 

sjukdomen betecknas som kronisk utan även ett misslyckande utifrån det utvecklingsbara 

egenvårdsbehovet att vilja vara enligt normen och ingå i samhället. Denna tolkning kan bli 

sammankopplad med personligt misslyckande och stigmatiserat socialt utanförskap. 

Antingen har patienten hamnat i utanförskap till följd av beroende eller så har patienten inte 

lyckats ta sig ifrån en riskfylld och utsatt tillvaro och därför utsatt sig själv för en större risk 

att hamna i ett beroende. Utifrån detta resonemang blir sjuksköterskans uppgift i 

omvårdnadssystemet dels att kompensera för oförmågan att skydda sig från faror men även 

att stötta patienten i att vilja ingå i det normala samhället. Tidigare forskning beskriver hur 

patienter med beroendeproblematik upplever att deras sociala situation i form av 

utanförskap, arbetslöshet och otillfredsställande levnadsförhållanden påverkar deras 

möjligheter att bli fria från beroendet, även om vården ger dem en bra behandling (López-
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Goñi et al., 2014; Nordfjærn et al., 2010; Velez et al., 2017). I relation till sjuksköterskans roll 

i omvårdnadssystemet (Orem, 2001) påvisar detta att det är viktigt att engagera sig i 

patientens grundläggande egenvårdsbehov likväl som de utvecklingsbara. Att strikt utgå från 

sjukdomsperspektivet är bra ur vissa aspekter, medan andra problem måste bemötas ur ett 

personcentrerat perspektiv där hänsyn tas till den sociala situationen.  

Genom resultatet framkom att sjuksköterskorna hade en förförståelse om personer med 

beroendeproblematik, något som påverkade mötet med patienten. Vilket förhållningssätt 

sjuksköterskor hade gentemot patienten beskrevs kunna påverka vården och möjligheterna 

att ge god vård. Intolerans, misstro och misstänksamhet är ord som beskrev 

sjuksköterskornas erfarenheter. Resultatet visade att sjuksköterskor hade svårt att känna 

tillit till patienterna, vilket kan medföra att den vårdande relationen brister. Patienternas 

motvillighet att ta emot vård och värna sin egen hälsa kan ge upphov till negativa attityder 

och en syn på dem som återkommande och resurskrävande. Tidigare forskning visar att ett 

icke dömande bemötande av patienterna är viktigt eftersom beroendevården ofta handlar om 

att ändra ett beteendemönster utifrån patienternas nuvarande förutsättningar (Velez, 

Nicolaidis, Korthuis, & Englander, 2017).  

Wiklund (2003) skriver att det är sjuksköterskans ansvar att skapa en vårdande relation och 

tillit. Patienterna upplever dock att sjuksköterskorna kan ha ett negativt förhållningssätt till 

dem innan de lärt känna dem (McCreaddie et al., 2010; Pauly et al., 2015; Velez et al., 2017). 

Patienterna beskriver sina upplevelser av att vårdpersonal struntar i dem, ser dem som ett 

slöseri med tid och att de har sig själva att skylla som inte kan ta sig ur sitt beroende 

(McCreaddie et al., 2010; Neale et al., 2008). Patienterna har också erfarenheter av att 

sjuksköterskorna inte prioriterar dem lika högt som andra patienter och därför inte ger dem 

lika mycket tid som andra patienter (McCreaddie et al., 2010).  En vårdande relation ska 

bygga på tillit, respekt och ömsesidighet och för att uppnå det behöver sjuksköterskorna lära 

känna patienterna (Wiklund, 2003). Mindre tid med patienterna gör det svårare att lära 

känna dem och skapa en vårdande relation. Orem (2001) skriver i sin teori om 

egenvårdsbalans att sjuksköterskans roll är att få patienten att acceptera vård och skapa en 

ömsesidig relation med patienten för att kunna få en bild av tillståndet patienten är i nu och 

vad det önskade tillståndet är. Därför är det viktigt för sjuksköterskan och patienten att få en 

god relation till varandra för att kunna gå vidare för att nå patientens önskade tillstånd. Detta 

kan göras genom en personcentrerad vård som ska utformas från den unika personen och 

dennes förutsättningar för att kunna tillgodose alla behov. Utifrån det är det viktigt att ta 

reda på patientens intressen, värderingar och behov (Hedelin et al., 2014; SSF, 2016; 

Vårdförbundet, 2015).  

Enligt resultatet hade sjuksköterskorna erfarenheter av att hantera sin rädsla och osäkerhet i 

vissa möten med patienter. Sjuksköterskorna kände rädsla för patienterna när de blev 

aggressiva och de beskrev att det var svårt att ge bra vård och känna förståelse i de stunderna. 

Osäkerheten inför hur oberäkneliga patienter kan bemötas på ett bra och säkert sätt kan 

resultera i att sjuksköterskor ger patienterna mindre tid och nedprioriterar dem. 

Sjuksköterskorna redogjorde både för en förutfattad mening och konkreta erfarenheter av att 

patienterna kunde vara våldsamma och uppvisa ett kriminellt beteende. Säkerheten för 
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sjuksköterskorna, patienterna och andra på avdelningen påverkades också på grund av att 

patienterna med beroendeproblematik kunde bli våldsamma.  

Tidigare forskning visar att personer med beroendeproblematik i hög grad lider av aggressiv 

personlighetsstörning (López-Goñi et al., 2014; Férnandez-Montalvo et al., 2011). 

Patienterna berättar att drogerna gör att de blir aggressiva och har svårt att kontrollera sitt 

humör (Brecht & Herbeck, 2013; Fernández-Montalvo et al., 2011). I tidigare forskning 

beskrivs också att över hälften av personerna med beroendeproblematik var anklagade för 

brott och våldsamt beteende (Fernández-Montalvo et al., 2013; Brecht & Herbeck, 2013). Att 

skydda sig själv från riskfyllda beteenden som våldsamhet är enligt Orem (2001) ett av flera 

grundläggande behov som människan måste uppfylla för att fungera. Här har sjuksköterskan 

en viktig roll i omvårdnadssystemet att stötta och utbilda patienten för att förmå ändra sitt 

självdestruktiva beteende och kunna utvecklas. Dock skriver SSF (2016) att sjuksköterskorna 

måste acceptera och respektera patienterna även om de gör val som kan innebära risker, 

vilket ett beroende kan innebära, men sjuksköterskorna ska ändå ge patienterna 

förutsättningar för att göra val som är evidensbaserade. Naturligtvis är det också 

sjuksköterskors ansvar att värna den egna hälsan och säkerheten på arbetsplatsen (SSF, 

2014). Ökad kunskap om vården av patienter med beroendeproblematik kan också bidra till 

en bra arbetsmiljö som gagnar god vård. 

I resultatet framkom vidare att sjuksköterskorna hade erfarenheter av att patienterna med 

beroendeproblematik inte vill ta emot vård och hjälp och att de har litet intresse av att sköta 

om den egna hälsan. En bidragande orsak till det kan antas ligga i själva beroendets 

biverkningar. Biverkningarna kan enligt Socialstyrelsen (odat.) medföra att patienterna 

drabbas av kontrollförlust, att suget efter droger blir så stort att alkohol- och 

narkotikaanvändning prioriteras högre än andra delar av livet. Den egna hälsan, och således 

även motivationen att ta emot vård, blir för den beroende av underordnad betydelse. Tidigare 

forskning beskriver att patienternas motvillighet att ta emot vård också kan bero på negativa 

upplevelser som kan härröras både till bemötande och relationer samt hur vården utformas. 

Brister i kommunikationen och en otillräcklig personlig kontakt med sjuksköterskan kan ge 

patienten en negativ inställning till vården och orsaka att behandlingen inte blir 

framgångsrik. I fråga om vårdens utformning beskrivs att brist på möjligheter till anpassad 

terapi, hårda regler, kontroller och kort behandlingstid kan ge patienten negativa 

erfarenheter som återspeglas i en ovilja att ta emot vård igen (Ghani et al., 2015; Nordfjærn 

et al., 2010). O’Toole et al., (2006) pekar på att patienter som ställt sig positiva till att ta emot 

vård för sin beroendeproblematik har varit så sjuka att de var rädda för att dö eller få 

allvarliga följdsjukdomar. Det är därför också betydelsefullt att sjuksköterskor kan skapa en 

vårdande relation till de patienter som befinner sig i en sådan situation, när de är mer 

motiverade att ta emot vård. 

I resultatet beskrevs erfarenheter som visar på att sjuksköterskorna behöver god tid för att 

lära känna och förstå patienterna med beroendeproblematik, i syfte att skapa en bra 

vårdande relation till dem. Det tar också tid att informera om och diskutera både möjligheter 

till rehabilitering från beroendet samt de eventuella behandlingar för den samsjuklighet som 

ofta föreligger. Det är tydligt att en bra och fördomsfri relation till patienten är det som ger 

förutsättningar till en god vård som accepteras av patienten. Det framkommer i tidigare 
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forskning att patienterna värdesätter en relation till sjuksköterskan där de kan diskutera 

tankar och känslor, de menar att det är viktigt att få lite extra tid med sjuksköterskan för att 

prata om något annat än sjukdomen (Ghani et al., Nordfjærn et al., 2010; Pauly et al., 2015). 

Att få för lite tid med vårdpersonalen kan leda till att negativa erfarenheter hos patienterna 

(Ghani et al., 2015, Nordfjaern et al., 2010). I tidigare forskning finns exempel på att ett 

holistiskt synsätt i vården är det som uppskattas mest av och ger bäst resultat bland patienter 

med beroendeproblematik (Ghani et al., 2015).  

Enligt Orem (2001) är det sjuksköterskans uppdrag att genom specifika vårdinsatser och en 

ömsesidig relation skapa medvetenhet om och vilja att kompensera för en egenvårdsbrist. I 

omvårdnadssystemet måste sjuksköterskorna fokusera på patientens syn på sitt tillstånd och 

önskan om framtida situation. Samtidigt skapar sjuksköterskorna sin en egen bild av ett 

möjligt gott framtida tillstånd för patienterna. Genom en personcentrerad vård där hänsyn 

tas till nuvarande tillstånd och personliga prioriteringar och önskemål. Då kan 

sjuksköterskorna skapa en relation där möjlighet finns att genom mellanmänsklig påverkan, i 

form av information, diskussion och reflexion, kunna förändra patientens önskade framtida 

tillstånd. Sjuksköterskorna har alltså, utifrån teorin om egenvårdsbalans, som en del i 

omvårdnadssystemet, möjlighet att påverka patienternas vilja att ta emot vård och synen på 

sin hälsa. En personcentrerad vård underlättar detta egna aktiva handlande eftersom det 

innebär en vård som tillgodoser alla behov som personen har, inte bara som patient utan att 

kunna leva ett så bra liv som möjligt trots sjukdom och ohälsa (SSF, 2016). Den 

personcentrerade vården kräver att sjuksköterskorna och patienterna får tid tillsammans för 

att få samsyn på vad patienternas önskade tillstånd är och tillsammans nå fram till ett gott 

resultat. Att som Orem (1997) ha en sammansatt syn på människan och påminna sig om att 

patienterna är både unika och uppvisar gemensamma drag med andra bereder väg för en 

kunskap som baserar sig både på erfarenhet och öppenhet. Människan har en vilja att 

uttrycka sin personlighet och att med handlingar påverka sin egen framtid samtidigt som en 

önskan att vara del av en social gemenskap och är därtill utsatt för yttre opåverkbara 

omständigheter. Detta framstår som en tillämpbar och balanserad grund för 

sjuksköterskorna att på ett personcentrerat sätt vårda patienterna med 

beroendeproblematik. 

Resultatet beskrev också att sjuksköterskorna kan ha svårare att nå fram till patienterna och 

få deras förtroende på grund av den nedlåtande attityd de har mötts av från annan 

vårdpersonal vid tidigare vårdtillfällen. Även det stigma som finns i samhället kring 

beroendeproblematik påverkade sjuksköterskornas möjligheter att inge hopp och framtidstro 

hos patienterna. Även om en behandling skulle bli framgångsrik kan sjuksköterskorna inte 

påverka patienternas sociala kontext och omgivningens fördomar. I tidigare 

forskningsresultat finns beskrivet hur patienterna med beroendeproblematik upplever att de 

får ett annorlunda bemötande än andra patienter (Thurang et al., 2010; Neale et al., 2008). 

Även känslan av att som patient bli negligerad, nedprioriterad och skuldbelagd på grund av 

sitt beroende finns beskriven (McCreaddie et al., 2010; Neale et al., 2008). 

I resultatet framkom att sjuksköterskorna begränsades i sina möjligheter att ge god vård till 

patienterna på grund av organisationen och de förutsättningar som vårdenheten hade. 

Förutom begränsad tid till varje patient saknades också beredskap och praktiska 
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förutsättningar att ta hand om patienter med beroendeproblematik på grund av den 

komplexa problematik och stora vårdtyngd som det kunde innebära. Vidare gjorde regler och 

lagar att sjuksköterskorna trots sina positiva inställning och goda förhållningssätt fick 

erfarenheten av ett misslyckande när patienterna valde att lämna vården trots 

sjuksköterskornas professionalism. Detta eftersom patienternas vilja att missbruka, vilket i 

de studerade kontexterna inte tilläts under vårdtiden, var starkare än viljan att ta emot vård. 

Det blev tydligt att sjuksköterskor i dessa fall hade erfarenheter av att det existerade sådana 

strukturella etiska problem som Sandman och Kjellström (2013) beskriver, problem som 

kräver förändring i juridiska, organisatoriska eller ekonomiska strukturer. Tidigare forskning 

visar också att begränsade resurser, hårda regler och kontrollsystem gör att patienterna med 

beroendeproblematik inte klarar av att genomgå behandlingen och får en negativ syn på 

vården (Ghani et al., 2015; Nordfjærn et al., 2010). I relation till den syn på människan som 

Orem (1997) presenterar kan diskuteras hur människan som en bärare av rättigheter och inte 

skyldigheter ska välkomnas inom omvårdnadssystemet. Eftersom beroendet yttrar sig i ett 

starkt sug efter alkohol eller illegala substanser, kan det tolkas som motsägelsefullt att avvisa 

patienter som drabbas av och inte klarar av att hantera de vanliga symtom på sjukdomen 

som ska behandlas. Balansgången blir här tydlig mellan att se människan som en kapabel 

person som genom medvetna handlingar kan påverka sin tillvaro och klara av att samexistera 

och kommunicera med andra och samtidigt som en förutsägbar organism som inte klarar av 

skydda sig själv från all yttre påverkan. I vården av patienter med beroendeproblematik blir 

sjuksköterskornas förmåga att ta hänsyn till och balansera olika aspekter av att vara 

människa särskilt viktig. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna kände att de hade otillräcklig utbildning eller för lite 

kunskap för att vårda patienter med beroendeproblematik. Att vara sjuksköterska innebär ett 

stort ansvar för patienterna och att inte ha tillräcklig kunskap ledde till osäkerhet. 

Osäkerheten kunde finnas både kring bemötande samt i mer praktiska sammanhang, 

exempelvis hur läkemedel skulle administreras och doseras till patienterna. Sjuksköterskorna 

beskrev också att det var svårt att veta hur patienterna bäst bemöttes i olika situationer och 

att de inte kände sig förberedda för detta. Resultatet pekade också på att utbildning kunde 

leda till mer förståelse för beroendet och då försvann rädslan att felbehandla patienterna och 

det blev lättare att inte vara dömande. Sjuksköterskorna som hade mer erfarenhet och 

kunskap beskrev sig som tryggare och hade lättare att hantera patienterna. De beskrev vidare 

att de kände mer mod, handlingsförmåga och självförtroende med ökad erfarenhet. I och 

med att det i resultatet fanns uttryck för sjuksköterskornas vilja att skaffa sig mer utbildning 

och kunskap kan det antas att det existerar en ambition att kunna ge en förbättrad vård till 

patienterna med beroendeproblematik. SSF (2014) understryker också sjuksköterskornas 

ansvar att utveckla den professionella kunskapen i syfte att stötta den evidensbaserade 

verksamheten. I sjuksköterskornas ansvar ligger också ett kontinuerligt lärande i och 

reflexion kring etiska frågor. 
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6.2 Metoddiskussion 

Evans (2002) beskrivning av genomförandet av en systematisk litteraturstudie valdes som 

metod. I metoden används redan bearbetat material för att skapa ett nytt resultat. Endast 

kvalitativa artiklar får användas (Evans, 2002). En allmän litteraturöversikt hade kunnat 

användas då det fanns kvantitativa artiklar som handlade om ämnet, men kvalitativa artiklar 

passar bättre in på syftet att undersöka fenomen, i det här fallet erfarenheter (Segesten, 2012; 

Polit & Beck, 2012) och därför valdes en systematisk litteraturstudie. Även tidigare 

litteraturstudier och systematiska översikter i ämnet kom fram under artikelsökningarna. 

Enligt Evans (2002) får endast primärartiklar användas. Det ökar kvalitén och 

tillförlitligheten i arbetet, då risken annars finns att någon annan har tolkat 

originalinnehållet.  

Inklusions- och exklusionskriterier ska utformas så att de utgår från syftet på examensarbetet 

och används för att utöka och avgränsa urvalet (Friberg, 2012).  

Artiklarna som söktes var från 2007–2017 för att forskningen skulle vara så aktuell som 

möjligt för att öka tillförlitligheten. Ett exklusionskriterium var att inte ha med artiklar med 

resultat från specialistsjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter. Specialistsjuksköterskor 

har längre utbildning och en specialistkompetens och är därför inte överförbart på 

allmänsjuksköterskor, det hade också gett en annan kontext till resultatet. 

Sjuksköterskestudenter har inte gjort klart sin utbildning ansågs inte ha samma erfarenhet 

eller kunskap och är därför inte heller överförbart på allmänsjuksköterskor. Många artiklar 

som matchade sökorden var ur psykiatrisjuksköterskors perspektiv då många patienter med 

beroendeproblematik vårdas på avdelningar där det arbetar många psykiatrisjuksköterskor. 

De artiklarna exkluderades eftersom syftet var att skriva om allmänsjuksköterskors 

erfarenheter, detta ger en ökad giltighet. Vad som framkom i resultatet kan tolkas som mest 

negativa erfarenheter, vilket kan diskuteras om det beror på vilka sökord som användes. 

Sökord som prejudice, addict*, alcoholism, attitudes och illicit drugs kan anses ha en negativ 

ton vilket kan ha påverkat resultatet. Alla artiklar som användes var skrivna på engelska, 

eftersom författarna till det här arbetet inte har engelska som modersmål finns det en risk för 

att översättningen till svenska inte alltid blir helt korrekt. Det kan ses som en svaghet då 

texten vissa fall måste tolkas till viss del då det inte alltid finns samma ord på svenska som på 

engelska. Feltolkningar minskade genom upprepad läsning av artiklarna och genom att båda 

läste och kom fram till samma erfarenhet i nyckelfyndet. I flera sökningar användes som 

inklusionskriterium att det skulle finnas ett abstract tillgängligt. Axelsson (2012) menar att 

detta kan ha uteslutit artiklar som passade syftet men inte hade ett abstract. Artiklar söktes i 

både Cinahl Plus och PubMed som är databaser som publicerar vårdvetenskaplig forskning, 

författarna valde att söka i båda databaserna för att öka urvalet. Forsberg och Wengström 

(2016) anser att dessa databaser ger en bred bas inom området. Ett par av de tidskrifter som 

artiklarna publicerats i var inte specifikt inriktade på vårdvetenskap utan fokuserade på 

medicin och folkhälsa. Dock befanns artiklarna vid granskning behandla vårdvetenskapliga 

begrepp och svara an mot syftet varför deras anknytning till examensarbetet ansågs berika 

synen på det fenomen som skulle studeras.   

En styrka var att samtliga artiklar lästes av båda flera gånger för att få en tydlig uppfattning 

om innehållet. Nyckelfynden plockades ut upprepade gånger för att se att de svarade an på 
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syftet vilket också är en styrka då inget som inte svarade på syftet skulle vara med i resultatet. 

En översättning till svenska gjordes för att plocka ut vad som var erfarenheter i nyckelfyndet, 

men sparades även på engelska för att den ursprungliga meningen skulle finnas kvar så att 

inte texten felaktigt återges. Analysen gjordes upprepade gånger för att se olika likheter och 

skillnader, och så att ett nyckelfynd inte passade under flera teman eller subteman. Under 

arbetets gång flyttades vissa stycken eller meningar för att de ansågs passa bättre under ett 

annat subtema. Under arbetets gång har rubrikerna i resultatet ändrats flertalet gånger för 

att bättre sammanfatta vad styckena övergripande handlar om. Detta behöver dock inte vara 

en svaghet då texten på grund av detta har lästs igenom många gånger för att se att det som 

står under teman och subteman passar ihop och svarar an på syftet.  

Examensarbetets tillförlitlighet har granskats enligt Polit och Becks (2012) kriterier giltighet, 

trovärdighet och överförbarhet. Med giltighet menas hur väl resultatet stämmer med 

verkligheten och om det mäter det som avses mätas (Polit & Beck, 2012). För att resultatet 

ska bli så giltigt som möjligt har författarna hela tiden haft syftet framför för att hela tiden 

skriva utifrån det. Flera citat har använts för att läsaren ska kunna se hur texten har 

beskrivits utifrån originalkällan. Tydliga referenser stärker också giltigheten. Citat och referat 

har använts för att återkoppla till originalstudien för att visa att texten inte har manipulerats 

eller feltolkats. Författarna till examensarbetet har var för sig läst igenom artiklarna flera 

gånger för att få förståelse för textens innehåll och sedan jämfört sina uppfattningar av 

innehållet, då det är viktigt att inte plagiera texten men inte heller förvränga innehållet 

(Codex, 2017; Kjellström, 2012). Genom att artiklarna kritiskt har granskats enligt Fribergs 

(2012) kriterier och att endast de artiklarna med medel och hög kvalitet användes stärks 

giltigheten. Ett sätt att bedöma arbetets trovärdighet är att tillvägagångssättet ska vara 

antecknat med noggrannhet för att någon annan ska kunna följa det och komma fram till 

samma resultat. Ett annat sätt att se arbetes trovärdighet är att se hur resultatet står sig över 

tid (Polit & Beck, 2012). Exklusions- och inklusionskriterier, sökord och databaser har 

noggrant beskrivits i sökmatrisen i Bilaga 1 för att läsarna ska kunna följa sökningarna och 

kunna göra om detta och få fram samma resultat. Läsarna kan då själv lättare bedöma 

trovärdigheten av arbetet. Artiklarna som användes var utspridda inom tidsspannet från 

2007 till 2017, men hade liknande erfarenheter i resultatet vilket kan vara ett exempel på att 

resultatet står sig över tid och det stärker trovärdigheten. Det fanns en viss förförståelse och 

förutfattade meningar då båda författarna i olika sammanhang har träffat och arbetat med 

personer med beroendeproblematik. För att detta inte ska färga arbetet har fokus varit på vad 

som verkligen står i texten utan att försöka tolka eller lägga in egna värderingar. Eftersom 

författarna hela tiden har reflekterat över sin förförståelse ökar trovärdigheten. Egna 

värderingar ska inte vara med i resultatet (Polit & Beck, 2012). Överförbarheten handlar om i 

vilken utsträckning resultatet kan överföras till liknande grupper eller miljöer, så som andra 

patientgrupper eller avdelningar. Arbetet ska inte vara unikt för just denna grupp eller miljö. 

Detta kan underlättas genom att det finns en noggrann beskrivning av urval, deltagare och 

annat som utgör kontext för arbetet (Polit & Beck, 2012). I Bilaga 2 finns en beskrivning av 

vilka som deltagit i respektive studie. En mer ingående beskrivning hade dock kunnat göras 

för att öka överförbarheten. Eftersom personer med beroendeproblematik kan läggas in på 

olika avdelningar beroende på att de har olika typer av sjukdomar eller orsaker till att erhålla 

vård så har författarna har valt att inte begränsa sig till en viss vårdavdelning eller en viss typ 
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av sjukdom eller orsak. Artiklar från olika somatiska avdelningar och olika sjukdomar och 

orsaker har därför använts. Det gör att arbetet kan överföras till olika vårdavdelningar och 

det stärker överförbarheten (Polit & Beck, 2012). 

6.3 Etikdiskussion 

Examensarbetet har använt de etiska riktlinjer Codex (2017) och Kjellström (2012) beskriver. 

Alla artiklar som använts har genomgått en peer-review granskning för att säkerställa att 

artikeln har hög etisk kvalitet och är vetenskaplig (Codex, 2017; Polit & Beck, 2012). Codex 

(2017) och Kjellström (2012) skriver om vikten att inte plagiera, förfalska, undanhålla eller 

feltolka resultat. För att undvika detta har författarna sett till att skriva med egna ord och inte 

skriva av vad som står i texten och läst igenom flera gånger för att se till att inte förfalska 

resultatet. Resultatet har lästs med öppenhet för att undvika att förförståelsen tar över. För 

att undvika att feltolka texten har författarna sett till att noga översätta texten till svenska, 

men också behållit citat på originalspråket. En tydlig referat- och citatteknik är också viktig 

(Codex, 2017; Kjellström, 2012). För att ha en bra och tydlig citat- och referatteknik har APA-

style enligt University of Wisconsin-Madison (2014) använts. Artiklarna som använts har 

uppfyllt Polit & Becks (2012) krav på att forskningen ska ha respekt för människovärde och 

att de som deltagit har varit rättvist behandlade och kunnat tacka nej till att vara med i 

studien. 

7. SLUTSATS 

Studien bekräftar att sjuksköterskor har erfarenheter av att patienter med 

beroendeproblematik behandlas annorlunda än andra patienter på grund av det sociala 

stigma sjukdomen kan medföra. Att vårda patienter med beroendeproblematik som tidigare 

mötts av ett nedvärderande och misstänkliggörande förhållningssätt av vårdpersonal kan 

innebära en svårighet att vinna patienternas förtroende och skapa en vårdande relation. I 

mötet med patienterna kan de symtom beroendeproblematiken medför, så som aggressivitet 

och manipulativt beteende, orsaka att sjuksköterskor har svårt att förhålla sig professionella 

och kunna erbjuda en personcentrerad vård till dessa patienter. För att sjuksköterskorna ska 

kunna ge en jämlik vård måste beroendet ses som en sjukdom jämförbar med andra 

sjukdomar, exempelvis cancer eller hjärtsvikt. Samtidigt kan det hos patienterna finnas 

personliga livsförhållanden sjuksköterskorna måste ta speciella hänsyn till, det kan vara 

socialt utanförskap, psykiska besvär eller kriminell belastning. För en framgångsrik vård 

måste sjuksköterskorna arbeta för en personcentrerad vård med dess holistiska synsätt på 

patienterna. Sjuksköterskor som har tillägnat sig kunskaper om patienter med 

beroendeproblematik erfar en större trygghet i mötet med dem. När sjuksköterskor antar ett 

etiskt medvetet förhållningssätt och reflekterar över och agerar utifrån sin samlade 
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erfarenhet kan de när de möter patienter med beroendeproblematik bidra till att förbättra 

vården för denna patientgrupp. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

I artiklarna som sökts fram för detta examensarbete nämndes inte i någon anhörigas närvaro 

i vården eller deras roll för att stötta patienternas egenvårdsbehov. Vid en motsvarande 

sökning som gjorts inför datainsamlingen för detta arbete i databasen Cinahl Plus där 

sjuksköterskans perspektiv byts ut mot anhörigas perspektiv på vård av patienter med 

beroendeproblematik återfinns endast ett fåtal vetenskapliga artiklar. Intressant att studera i 

vidare forskning är därför både sjuksköterskors erfarenheter av att möta anhöriga till 

patienter med beroendeperspektiv samt att beskriva vården ur ett anhörigperspektiv. I vissa 

fall kan antas att anhöriga efter lång kamp har tagit avstånd från och slutat kämpa för sin 

närstående. En intressant forskningsfråga är hur sjuksköterskans förhållningssätt och 

vårdens utformning kan påverka anhörigas vilja och förmåga till delaktighet.  
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sköterskor. 
Data från 
intervjuerna 
kodades och 
kate-
goriserades. 

Sjuksköterskorna 
beskrev betydelsen 
av att vården 
bedrevs bäst i en 
miljö där personen 
kände sig 
välkommen och 
bekväm. 
De uttryckte också 
vikten av att skapa 
och vårda 
relationen med 
patienten samt 
fördelarna att 
arbeta med 
patienten en längre 
tid. 
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4. Monks, R., 
Topping, A., & 
Newell, R. 
(2013). 
The dissonant 
care 
management of 
illicit drug users 
in medical 
wards, the views 
of nurses and 
patients: a 
grounded theory 
study. *  
Journal of 
Advanced 
Nursing. 
England 

Att undersöka 
hur 
sjuksköterskor 
hanterar och 
vårdar 
patienter med 
drogberoende 
inlagda på 
medicinska 
avdelningar. 
Samt att belysa 
erfarenheter 
och synpunkter 
från de som 
erhållit vården. 

Grounded 
theory, 
kvalitativ 
studie. 41 
semi-
strukturerade 
intervjuer, 29 
med sjuk-
sköterskor 
och 12 med 
patienter. 
Data från 
intervjuerna 
kodades och 
kate-
goriserades. 

Sjuksköterskor 
beskrev en 
okänslig, ej 
personanpassad 
vård. En bristande 
kunskap om att 
vårda 
drogberoende 
patienter 
påverkade 
sjuksköterskornas 
attityder och 
förmåga. Dessutom 
belystes att 
misstroende och 
avståndstagande 
hindrade 
sjuksköterskor från 
att se personen. Att 
vårda patienterna 
kunde upplevas 
som emotionellt 
uttröttande.  

12/14 

5. Morgan, B. D. 
(2014). 
Nursing 
attitudes 
towards patients 
with substance 
use disorders in 
pain. 
Pain 
management 
nursing. 
USA 

Att öka 
kunskapen om 
sjuksköterskors 
attityder och 
interaktion 
med patienter 
med beroende-
problematik 
som har 
smärta. 

Grounded 
theory, 
kvalitaitv 
studie. 14 
sjuk-
sköterskor 
deltog i 
individuella 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 
Data 
analyserades 
och kodades 
utifrån 
koncept. 

Studien presenterar 
en modell för 
förhållningssätt och 
interaktion, med 
huvudkategorierna 
”att stämpla eller 
inte stämpla 
patienten som 
sökande efter 
droger” och ”att 
stöta på hinder” 
som påverkar 
sjuksköterskans 
möjligheter att ge 
adekvat 
smärtlindring. 
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6. Morley, G., 
Briggs, E., & 
Chumbley, G. 
(2015). 
Nurses 
experience of 
patients with 
substance-use 
disorder in pain: 
a phenomeno-
logical study. 
Pain 
Management 
Nursing. 
England 

Att få en 
djupare 
förståelse för 
sjuk-
sköterskornas 
erfarenheter 
och hinder i 
vårdandet av 
patienter med 
missbruk som 
upplever 
smärta. 

En kvalitativ, 
beskrivande 
fenomeno-
logisk metod 
användes för 
att förstå 
sjuk-
sköterskors 
erfarenheter. 
Semi-
strukturerade 
intervjuer 
gjordes. Data 
analyserades 
utifrån 
Giorgis fem-
stegsansats. 

Otillräcklig 
utbildning, 
frustration och 
maktlöshet var 
gemensamma 
erfarenheter för 
sjuksköterskorna. 
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7. Neville, K., & 
Roan, N. (2014). 
Challenges in 
nursing 
practice: 
perceptions in 

Att undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattningar 
om att ta hand 
om medicinsk-
kirurgiska 

En kvalitativ 
induktiv 
studie. 
Öppna 
skriftliga 
frågor till 24 

Resultatet 
beskriver negativa 
uppfattningar 
sjuksköterskor kan 
ha kring och hur 
utmanande det kan 
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caring for 
hospitalized 
medical-surgical 
with substance 
abuse/ 
dependence. 
Journal of 
nursing 
administration. 
USA 

patienter med 
missbruk/be-
roende. 

sjuk-
sköterskor. 
Data kodades 
och kate-
goriserades 
för att finna 
teman. 

vara att jobba med 
beroende patienter. 
I resultatet finns 
också erfarenheter 
av hur 
sjuksköterskor kan 
ge en rättvis vård 
till dessa patienter 
genom att ha 
medkänsla och 
förståelse. 

8. Ortega, L. B., & 
Ventura, C. A. 
(2013).  
I am alone: the 
experiences of 
nurses 
delivering care 
to alcohol and 
drug users. 
Revista da 
Escola de 
Enfermagem da 
USP. *** 
Brasilien 

Att utröna 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att vårda 
patienter med 
drogberoende 
vid ett sjukhus. 

Kvalitativ, 
fenomeno-
logisk studie 
utifrån 
Heidegger. 
Intervjuer 
med en öppen 
fråga 
genomfördes 
med sex sjuk-
sköterskor. 
Data 
analyserades 
utifrån 
”situated 
phenomenon”
följt av 
”nomothetic 
analysis” för 
att kunna dra 
slutsatser 
utifrån 
fenomenen. 

Tre teman 
identifierades: Hur 
sjuksköterskor 
beskrev och talade 
om den beroende 
patienten, 
erfarenheter av att 
vårda patienterna i 
en negativt inställd 
omgivning samt 
erfarenheter av att 
hantera rädslan 
inför att vårda dem. 
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9. Pauly, B. B., 
McCall, J., 
Browne, A. J., 
Parker, J., & 
Mollison, A. 
(2015).  
Toward cultural 
safety: nurse 
and patient 
perceptions of 
illicit substance 
use in a 
hospitalized 
setting. ** 
Advances in 
Nursing 
Science. 
Kanada 
  

Att skapa 
förståelse för 
vad som utgör 
en kulturellt 
säker vård för 
människor som 
använder 
illegala droger. 

Kvalitativ 
utforskande 
metod utifrån 
etnografiska 
metoder. 19 
sjuk-
sköterskor 
intervjuades 
och 
observerades. 
Data 
analyserades 
genom 
tolkande 
beskrivning 
för att finna 
kategorier och 
mönster. 

Resultatet visar att 
beroendet är ett 
individuellt 
problem. 
Beroendet kan av 
utomstående ses 
som en kriminell 
aktivitet, medan 
sjuksköterskorna 
väljer att se 
sjukdomen. 
Patienternas 
beroende skapar 
svårigheter för 
sjuksköterskor att 
ge en god vård. 
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10. Vargas, D.,  
Oliveira, M. A. 
F. D., & Luis, M. 
A. V. (2010).  
Care of alcoholic 
persons in 
primary care 
services: 
perceptions and 

Att utifrån 
sjuksköterskors 
uppfattningar 
beskriva hur 
vård av 
patienter med 
alkohol-
problem 

En 
utforskande 
studie med 
kvalitativ 
ansats. 10 
sjuk-
sköterskor 
intervjuades. 
Data kate-

Sjuksköterskorna 
beskrev att 
möjligheterna att 
ge patienterna den 
tid och respekt de 
förtjänade var liten. 
Fokus hamnade på 
att behandla 
symtom, inte 
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actions of 
registered 
nurses.  
Acta Paulista de 
Enfermagem. 
*** 
Brasilien 

genomförs i 
primärvården. 

goriserades 
utifrån 
innehålls-
analys. 

sjukdomen. Att 
arbeta med 
patienter med 
alkoholproblem 
sågs som farligt, 
svårt och 
besvärligt, och det 
fanns 
uppfattningar om 
att det tog resurser 
från andra 
patienter. 

  
 

 

  



   

 

   

BILAGA 3. ARTIKELGRANSKNING – VETENSKAPLIG 
KVALITET 

 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall formulerade?  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? Hur är denna i så 

fall beskriven?  

4. Vad är syftet? Är syftet klart formulerat?  

5. Hur är metoden beskriven?  

6. Hur är undersökningspersonerna eller situationerna beskrivna?  

7. Hur har data analyserats?  

8. Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Vad visar resultatet?  

10. Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

11. Hur argumenterar författarna?  

12. Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

13. Finns det en återkoppling till omvårdnadsvetenskapliga utgångspunkter?  

14. Sker en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? 

(Friberg, 2012, s.21)
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