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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Patienter som vårdas på grund av missbruksproblem har blivit en ökad 
patientgrupp inom hälso- och sjukvården. För att upprätthålla en god vårdrelation 
mellan patienter och sjuksköterskor behövs det vårdande samtal. Tidigare forskning 
visar att majoriteten av patienterna upplevde sig stigmatiserade och åsidosatta av 
sjuksköterskorna.   
Syfte: Syftet var att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter 
med missbruksproblem på vårdavdelningar. 
Metod: Vald metod är en systematisk litteraturstudie med en kvalitativ, beskrivande 
ansats. Elva vårdvetenskapliga artiklar identifierades i databaserna CINAHL och 
Pubmed. Artiklarna analyserades sedan utifrån Evans (2002) beskrivning.  
Resultat: Visar att sjuksköterskornas upplevelser kunde beskrivas med två teman som 
var konsekvenser av kunskapsbrist och personlig inställning för att vårda. 
Konsekvenser av kunskapsbristen såsom rädsla och behov av utökad kunskap var ett 
stort hinder för omvårdnaden som gavs. Ett negativt synsätt hos sjuksköterskorna var en 
av de inställningar som påverkande vårdandet.  
Slutsatser: Det behövs en utökad kunskap och utbildning om ämnet missbruk inom 
vården. Sjuksköterskorna upplevde vårdandet av patientgruppen som frustrerande och 
tidskrävande, medan patienterna upplevde sjuksköterskorna som avståndstagande och 
dömande. För att kunna ändra dessa upplevelser till det positiva behövs det mer 
kunskap och en bättre förståelse för missbruk som ett sjukdomstillstånd.  
Nyckelord: alkohol, missbruk, olaglig drog, omvårdnad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 
 
Background: Patients with addiction problems have become an increased patient 
group in healthcare. To maintain a good care relationship between patients and nurses, a 
caring conversation is needed. Previous research shows the majority of patients felt 
stigmatized and neglected by nurses. 
Aims: The aim of this study was to describe registered nurses' experiences of caring for 
patients with substance addiction problems of various healthcare departments. 
Method: The study is designed as a systematic literature study with a qualitative 
approach. Eleven nursing articles were found in the CINAHL and Pubmed databases. 
The articles were then analyzed based on Evan (2002) description. 
Findings: The nurses work experience can be described with two main themes; “the 
consequence of lack of knowledge’’ and ‘’personal attitude’’. A lack of knowledge had a 
strong impact on the care given. A negative approach by nurses were one of the personal 
attitudes that influenced care. 
Conclusions: There is a need for an increased knowledge and education on the topic of 
abuse in healthcare. Nurses experience the care of the patient group as frustrating and 
time consuming, while the patients experienced the nurses as distancing and 
condemnatory. To change these experiences to the positive, more knowledge and a 
better understanding about the addiction as a serious condition is needed. 
Keyword: addiction, alcohol, illicit drug, nursing care.  
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1 INLEDNING  

 

Allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med narkotika och/eller 

alkoholmissbruk inom hälso- och sjukvården valdes att studera av författarna till 

examensarbetet. Under sina verksamhetsförlagda utbildningar (VFU) har författarna genom 

egna erfarenheter observerat att patienter med missbruksproblem fått en ofullständig 

omvårdnad av sjuksköterskor på avdelningarna. Vid flera av vårdtillfällena observerade 

författarna att en del sjuksköterskor inte erhåller ett professionellt förhållningssätt gentemot 

patienterna, samt att några av dessa patienter är återkommande på vårdavdelningarna. Inom 

sjuksköterskeprofessionen är det väsentligt att sjuksköterskor har ett etiskt och professionellt 

förhållningssätt gentemot patienter oavsett deras hälsotillstånd. Författarna vill med detta 

examensarbete öka sina kunskaper, öka medvetandet och få en djupare förståelse för 

sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med missbruksproblem, eftersom 

missbruk anses vara ett omfattande samhällsproblem. Ämnesområdet har också valts 

eftersom författarna inom snar framtid sannolikt kommer bemöta och vårda patienter med 

missbruksproblem under olika vårdtillfällen. Det var region Västmanland som föreslog detta 

intresseområde utifrån en fördjupningsstudie angående allmänsjuksköterskans etiska 

hållning inom beroendevården, beskrivet ur ett sjuksköterskeperspektiv. Författarna valde 

att begränsa området till upplevelser eftersom begreppet etisk hållning, är ett brett spektrum.   

2 BAKGRUND 
Arbetet inleds med generella beskrivningar av centrala begrepp som rör missbruk och 

omvårdnaden. Det förekommer även tidigare forskning om patienternas upplevelser kring 

omvårdnaden på vårdavdelningar. Därefter redogörs relevanta styrdokument och till sist det 

teoretiska perspektivet, som är beskrivet av Fredriksson angående vårdrelationer och 

vårdande samtal, och slutligen problemformuleringen.   

2.1 Centrala begrepp 

Under detta avsnitt beskrivs det om missbruk och beroende samt dess innebörd gällande 

alkohol och narkotika. Sedan följer en kort beskrivning av abstinens och slutligen 

sjuksköterskans omvårdnad. 

 

2.1.1 Missbruk & Beroende  

Nationalencyklopedin (u.å.) definierar missbruk som en överdriven konsumtion av en eller 

flera substanser, vanligen alkohol, narkotika och läkemedel 

med euforiserande effekter. National Institute of drug abuse (2016) beskriver att definitionen 



 

2 

 

av missbruk kännetecknas som ett ökat behov efter substanser, trots dess skadliga effekter 

och negativa konsekvenser för individen och dess omgivning.  

American Society of Addiction Medicine (2011) hävdar att missbruk har en effekt 

på neurotransmittorer och belöningscentrumet i hjärnan, och på sätt att missbrukaren har 

behov av ett ökat intag av substansen, för att tillgodose effekten. Vid intag av substansen 

upplever personen känsla av tillfredsställelse eftersom belöningscentrum blir aktiverat. Om 

individen inte kan tillgodose sig med tillräcklig mängd eller koncentration av substansen, 

utvecklas abstinenssymtom. Abstinenssymtom har emotionella, psykiska och 

fysiska påfrestningar och besvär såsom ångest, hjärtklappning, koncentrationssvårigheter 

och andra besvär.  

Socialstyrelsen (2017) lyfter fram diagnosklassifikationer vid missbruk. Hjälpmedel som 

används för att klassificera diagnoser vid missbruk inom forskning 

är Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSMM). Den senast 

uppdaterad versionen av DSM-IV som innefattar dessa fyra kriterier och för att 

hälsotillståndet ska klassificeras som missbruk, bör minst ett av nedanstående kriterier vara 

uppfyllda:  

• upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra sina 
skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.  

• upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid 
bilkörning eller i arbetslivet.  

• upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket.  

• fortsatt användning trots återkommande problem.   

                                                                   

 

Ett beroende är enligt Nationalencyklopedin (u.å.) när individen har ett begär efter medel för 

att stilla sin njutning som är okontrollerbart. Medan ett missbruk är när individen överdriver 

eller har en okontrollerad användning av en substans t.ex. alkohol och narkotika. Enligt 1177 

Vårdguiden (2017) är risken för att utveckla ett beroende större när konsumtionen av 

substansen ökar. Vid ett beroende behövs en ökad mängd av substansen, för att individen ska 

känna sig påverkad, och det är på grund av att kroppen har vant sig vid att ständigt vara 

påverkad. Detta medför även att det blir svårare att klara sig utan substansen. Det blir ofta 

sociala och medicinska konsekvenser vid ett beroende.  

2.1.2 Alkohol  

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN] (2010) skriver att alkohol 

räknas som en drog som påverkar hjärnan, nervsystemet och resten av kroppen. Vid hög 

konsumtion av alkohol resulterar det i psykiska eller fysiska skador på kort och lång sikt. 

Alkohol påverkar belöningscentrum i hjärnan och medför att individen känner 

tillfredsställelse. Kontroversiella diskussioner i samhället har lyfts fram angående våld och 
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problematiken som uppstår i samband med alkoholkonsumtionen. Enligt World Health 

Organization (2018) orsakar alkohol vid hög konsumtion omkring 200 sjukdomar såsom 

infektionssjukdomar, leversjukdomar och neurologiska. Det har uppskattat att 3,3 miljoner 

individer från diverse länder har omkommit av alkoholkonsumtion.  

Folkhälsomyndigheten (2014) redogör statistik från år 2012 som visade att 32 788 av både 

män och kvinnor var i behov av vård för alkoholrelaterad diagnos. Den vanligaste 

ålderskategorin är 45 till 64 år, det är lika fördelat mellan män och kvinnor som har vårdats 

för alkoholrelaterad diagnos. Statistiken redovisar att det har blivit en signifikant ökning för 

vårdanläggning hos unga från 15 till 24 år.  

2.1.3 Narkotika  

Läkemedelsverket (2015) beskriver att narkotika är ett läkemedel eller en annan substans 

som har en fysiologisk effekt när den förbrukas. Narkotika är även ett samlingsnamn för 

illegala preparat såsom cannabis, kokain, amfetamin och bensodiazepiner samt opiater som 

räknas inom narkotikaklassade läkemedel. Enligt Centralförbundet för alkohol- och 

narkotikaupplysning (2016) är cannabis ett av vanligaste förekommande berusningsmedel 

men används även för medicinskt bruk i diverse länder. Risker för hjärt-kärlsjukdomar, 

bronkit och försämrad tid- och rumsuppfattning ökar hos individer som förbrukar cannabis. 

Beroendecentrum (2017) beskriver att opiater kännetecknas av smärtstillande och sederande 

egenskaper. Morfin, heroin och kodein är ett fåtal exempel som räknas inom gruppen. Morfin 

används inom sjukvården för att underlätta smärta hos patienter. Heroin är en av vanligaste 

opiat som missbrukas och injiceras på grund av det kraftiga ruset som individen får som 

effekt. Opiater påverkar opioidreceptorer i centrala nervsystemet som resulterar till 

sederande och smärtstillande effekt. Vid överdosering av opiater kan andningsuppehåll 

förekomma som bieffekt och kan således leda till dödsfall. Nationalencyklopedin (u.å.) 

definierar centralstimulantia som stimulering av centralnervsystemet genom en ökning av 

psykisk och fysisk aktivering hos individen vid intag. Inom gruppen centralstimulantia 

räknas amfetamin, kokain och metamfetamin. Centralstimulantia påverkar kroppen således 

att individen känner sig uppspelt, får minskad aptit- och trötthetskänsla. Enligt 

Nationalencyklopedin (u.å.) klassificeras hallucinogena substanser som växter eller svampar 

med psykosaktiva effekter vid förtäring vilka orsakar förändrad medvetandetillstånd och 

hallucinationer eftersom verkligheten förvrids hos individen. LSD, MDA och ecstasy 

klassificeras inom hallucinogener. Bieffekten av substanserna är rubbningar på orientering 

inom tid och rum. Slutligen beskriver Internetmedicin (u.å.) att bensodiazepiner ingår i 

gruppen sedativa läkemedel som har ångestdämpande och muskelavslappnande effekt. 

Folkhälsomyndigheten (2014) redogör statistik från 2012 som visar att 12 380 individer från 

båda könen vårdades för försämrat hälsotillstånd som resultat av narkotika. Statistiken visar 

även att det har skett en ökning av vårdade hos unga i åldern 15 till 24 år.  
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2.1.4 Abstinens 

Socialstyrelsen (u.å.) beskriver att när en individ som missbrukar diverse substanser upphör 

sitt missbruk under en viss period orsakar detta flertals reaktioner i kroppen. Denna 

kroppsliga reaktion som uppstår definieras som abstinens. Abstinensbesvären kan minskas 

om individen intar en lägre dos av substansen än vid missbrukandet. Abstinenssymtom som 

uppvisar hos individen är minnesstörningar, humörsvängningar och nedstämdhet. 

Abstinenssymtom upphör när individen återupptar användandet av substansen.  

Internetmedicin (u.å.) beskriver att abstinenssymtom uppvisas annorlunda beroende på 

substansen. Vid exempelvis kokainabstinens ökar risken för cirkulationsstörning hos 

patienter, men vid cannabisabstinens upplever patienter depressiva symtom.   

2.1.5 Sjuksköterskans omvårdnad  

Enligt Ternestedt och Norberg (2014) är omvårdnaden ett huvudområde inom 

sjuksköterskeprofessionen. Att främja hälsa, lindra lidande och återfå sitt välbefinnande är 

sjuksköterskans mål med omvårdnad för patienten. Söderlund (2017) beskriver att inom 

omvårdnaden innefattas följande begrepp; hälsa, sjukdom, lidande och patienten. Förutom 

att främja individens hälsa riktar vården sitt fokus på andra aspekter bland annat värdighet, 

respekt och bemötande. Genom att ta del av alla dessa begrepp inom den praktiska 

verksamheten uppnås en fullkomlig vård för patienten. Omvårdnaden förutsätter inte bara 

den fysiska vården men även själsliga och andliga aspekter hos patienten. Malm och 

Wiklund-Gustin (2017)) beskriver att individens tankar och känslor utgör den själsliga 

aspekten. Själen och kroppen är i förbindelse eftersom dem påverkar varandra vid vårdande. 

För att vårdaren ska få en förståelse för patientens hälsotillstånd skall själen respekteras. 

Sivonen (2017) beskriver den andliga aspekten som den spirituella tron hos individen, vilken 

kan uttryckas genom diverse aktiviteter som exempelvis konst, musik eller religions tro. De 

andliga egenskaperna kännetecknas av viljan att hjälpa de drabbade. Individens andlighet 

uppkommer vid lidande. Alvsåg (2017) beskriver att kärleken har även en central del inom 

omvårdnaden då kärleken kan uttryckas genom den omsorg som vårdaren förmedlar, även 

om vårdaren inte har någon sorts personlig kontakt eller inte upplever sympati för patienten. 

Däremot skall vårdaren fortfarande agera med omtanke. Målet med omvårdnaden är att 

hjälpa patienten med tillfrisknandet för att individen därefter ska kunna återgå till sina 

rutiner i livet.   

2.2 Patienternas upplevelser kring omvårdnaden på vårdavdelningar 

I sin vardag kan patienter uppleva skuld och skam från individerna i sin omgivning på grund 

av sitt missbruksproblem. När patienter kontinuerligt missbrukar substanser påverkar detta 

hjärnan och det kognitiva tänkandet på grund av substansens effekter. På grund av den 

påverkan substanserna har på det kognitiva tänkandet kan det sin tur öka risken för individer 

att utveckla psykiska problem eller hamna i osunda relationer och situationer som 
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exempelvis sexuella övergrepp eller fysiskt våld (Neale, Sheard & Tompkins, 2007; Wiklund, 

2008).  

Enligt patienter kan ensamhet vara en bakomliggande orsak till varför de börjar att 

missbruka. För att minska på upplevelsen av ensamhet har de en önskan att få tala ut om 

sina bekymmer och problem. Detta kan uppnås genom att vårdpersonalen visar hänsyn för 

deras tankar och känslor vid ankomsten till vårdavdelningen. Genom att sjuksköterskor utför 

omvårdnaden på ett professionellt sätt skapar det förutsättningar till en god vårdrelation 

med patienterna, vilket kan stärka deras självbild samt återställa värdigheten. Hjälpen som 

allmänsjuksköterskorna erbjuder kan göra att patienterna ser saker utifrån ett positivt 

perspektiv som rör dem själva och individer i sin omgivning. Vilket i sin tur kan vägleda 

dessa att upphöra med sin narkotika eller alkoholkonsumtion. Empati är en betydelsefull 

egenskap hos sjuksköterskor, dock upplever patienter att empati saknas hos vårdpersonalen 

(Leslie, Mclaughlin & Mckenna, 2000; Wiklund, 2008).  

Patienter uppskattar när de får essentiell hälsoinformation om sitt tillstånd, samt även när 

sjuksköterskor spenderar mer tid hos dem och därmed stärker kommunikationen mellan de 

berörda partnerna. En före detta patient återberättar sin upplevelse med hälsosjukvården 

och uttrycker att vårdpersonalen skall vårda med sympati och medlidande, samt ha viljan att 

ta hand om dem. Det framkommer även att patienter upplever att de får god vård när 

sjuksköterskor inte är medvetna om deras historik med narkotikamissbruk (Finkelstein, 

Kluger, McCoy & Weiss, 2009). 

På grund av patienters psykosociala historia med missbruk saknar unga de sociala 

samspelen, som exempelvis trygghet och säkerhet med andra individer. Patienter upplever 

att det i sin tur har påverkat deras förmåga att bilda tillförlitliga relationer i vuxenlivet och 

med vårdpersonalen inom sjukvården. En av många bakomliggande faktorer som försvårar 

för unga missbrukare inom nära relationer, grundar sig i deras tidigare traumatiska 

erfarenheter under barndomen eller tonåren. En bakomliggande faktor till stigmatiseringen 

som patienterna upplever utav vårdpersonalen kan bero på deras återkommande besök till 

sjukvården. Under deras vårdvistelse upplever de att vårdpersonalen hade en respektlös och 

icke-engagerad inställning vid vårdandet, och anser även att allmänsjuksköterskors 

utförande av omvårdnaden på ett brådskande sätt. På grund av denna stigmatisering har 

patienter utvecklat misstro gentemot personalen, samt upplever de att stämplingen kan 

påverka kvaliteten av vården som sjuksköterskor utför.  Brist på empati och förtroende som 

vårdpersonalen uppvisar under omvårdnaden var ett centralt hinder för unga att uppsöka 

vård (Hudson, Nyamathi, & Sweat, 2008).  Definitionen av stigmatisering är en stämpel 

gentemot individer vilket associeras som något negativt och skamfullt inom samhället. Ett 

stigma kan beskrivas som ett karaktärsdrag för individer (Oxford dictionary, u.å.).  

Patienter upplever även att vårdpersonalen på vårdavdelningarna saknar kunskap kring 

utförandet av omvårdnaden eftersom de har problem med att prioritera åtgärderna när 

patienterna uppvisar abstinensbesvär. Kunskapsbristen tydliggörs även när vårdpersonalen 

har svårigheter med att vårda deras faktiska missbruksproblem och besvär. Patienter 

upplever även att allmänsjuksköterskor har en dömande uppfattning över deras beslut att 

missbruka, och anser att sjuksköterskor uppfattar missbruket som ett personligt 
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misslyckande i livet. Patienterna anser att missbruksproblem ska tas på allvar och betraktas 

som en sjukdom (Finkelstein et al., 2009; Browne, McCall, Mollison, Parker & Pauly, 2015).  

Det framkommer även att patienter upplever att de inte är beredda på att bli bedömda av 

sjuksköterskor, och anser att de allmänsjuksköterskor som har ett dömande synsätt, inte 

skall arbeta inom vården. Det framkommer även att patienter känner sig obekväma med att 

söka vård och det leder till att de avbryter eller avvisar hjälpen från sjukvården (Coomber & 

Simmonds, 2007; Croft, Ewing, Lyons, McCreaddie, Smith, Tocher & Watt, 2010; Bochlain & 

Sleeper, 2013; Browne et al., 2015).  Patienter som är vårdnadshavare har ångest och oro över 

att deras barn ska bli omhändertagna av socialen. Av den anledningen väljer patienter att 

inte tala om sitt missbruksproblem för vårdpersonalen, främst för läkarna. De upplever att 

frågan om att få hjälp för sitt missbruksproblem, var ett generande och besvärligt problem 

(Neale, Sheard & Tompkins, 2007). Patienter med missbruksproblem vill känna sig delaktiga 

i valen kring omvårdnaden samt upplever att vårdpersonalen behöver ha bättre kunskaper 

om missbruk och abstinens. Det framkommer även att patienterna upplever att 

vårdpersonalen behöver ha en större förståelse för deras motstridiga känslor angående 

behandling och ha förståelse för deras stora rädsla inför abstinensperioden.  På grund av 

denna rädsla kräver många patienter att få liknande substanser av sjukvården för att inte 

behöva uppleva abstinens. Om detta inte är möjligt väljer många att lämna sjukvården för att 

själva införskaffa substansen. När sjukvården inte har tillgång till de substanser som 

patienterna vanligen brukar, resulterar detta till att de upplever abstinensbesvär.  I 

kombination med upplevelsen av att sjuksköterskor har en begränsad kunskap om vårdandet 

kring abstinens, medför detta till en negativ vårdupplevelse (Monks, Newell & Topping, 2012; 

Englander, Korthuis, Nicolaidis & Velez, 2016). 

Patienter upplever att allmänsjuksköterskor undviker att hålla en konversation med dem och 

att de utsätts för negativa åsikter angående sitt missbruksproblem. Anledningen grundar sig i 

allmänsjuksköterskors syn på missbrukare och att de väljer att stämpla dom som ’’knarkare’’.  

Detta bidrar till en påskyndad och begränsad vårdtid som genomförs av vårdpersonalen. De 

uttrycker att problematiken som missbrukare drabbas av, är ett individuellt problem som 

sjuksköterskor inte kan erbjuda hjälp till. Under vårdvistelsen upplever patienter att 

vårdpersonalen behandlar dem som främmande individer och inte som unika. Patienter 

upplever också att vårdpersonal är noggranna med att övervaka deras aktiviteter på 

vårdavdelningen i sjukhuset. Patienter beskriver att den negativa vårdvistelsen upplevs som 

att vara fångar i en fängelsecell (Browne et al., 2015). Under vårdvistelsen upplever patienter 

att vårdpersonal inte erbjuder hjälp eller behandling för deras tillfriskning. Ångestdämpande 

och sömntabletter men även måltidsersättning vid malnutrition är behandlingar som inte ges 

till patienter. Vårdpersonalen är inte engagerad under omvårdnaden och talar med en 

negativ ton gentemot patienter. De upplever även att de blir annorlunda behandlade i 

jämförelse med andra patientgrupper på vårdavdelningen. Detta bidrar till en olikvärdig vård 

för patienter som missbrukar narkotika och alkohol (Neale, Sheard & Tompkins, 2007). 

Patienter som uppsöker vård för sitt missbruksproblem på sjukhuset upplever att de inte blir 

betrodda angående sina besvär, samt att sjuksköterskor behandlar dem respektlöst. Det 

framkommer även att de upplever sig som maktlösa vid beslut över deras omvårdnad. De 
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upplever även en avsaknad av information från sjuksköterskor om deras rättigheter till 

behandling (Klingemann, 2017).      

2.3 Styrdokument   

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (2017:30) står det att alla invånare skall få god vård av 

vårdgivare för att lindra lidande och förebygga ohälsa. Vid genomförande av omvårdnad skall 

vårdgivaren respektera patientens värdighet och bidra till en god vårdrelation till patienten 

för att skapa trygghet och säkerhet. Det framkommer också att den vård som erbjuds, skall 

vara lättillgänglig för människor i behov av detta samt att den ska vara av god kvalitet. 

Vårdgivaren skall utföra omvårdnaden utifrån patientens behov.  Patientsäkerhetslagen 

(2010:659) beskriver att vårdgivaren genom planering, ledning och kontroller av 

verksamheten, ska se till att kraven som hälso- och sjukvårdslagen ställer på en god 

omvårdnad upprätthålls. Det är även upp till vårdgivaren att vidta dom åtgärder som krävs 

för att förebygga att patienter inte blir drabbade av vårdskador. Patientlagen (2014:821) 

syftar till att inom hälso- och sjukvården förtydliga patientens ställning samt för att främja 

integriteten och självbestämmandet hos patienten. Patientens rättigheter framgår tydligt i 

lagens olika kapitel som bland annat tar upp patientens rätt till information, delaktighet och 

tillgänglighet. Narkotikastrafflagen (1968:64) beskriver att inom lagen benämns narkotika 

som läkemedel med euforiserande effekter eller egenskaper som är beroendeframkallande. 

Lagen beskriver att innehav eller brukande av narkotika är straffbart brott, och kan ge 

fängelsestraff. Förvaring eller anskaffning av narkotika, anses även det vara ett straffbart 

brott. 

Svensk sjuksköterskeförening (2016a) tar upp vikten med personcentrerad omvårdnad som 

innebär att vårdaren ser bortom sjukdomen hos patienten och istället skall ha en förståelse 

för individens behov. Detta är för att inkludera patientens autonomi i vårdandet och för att 

de även ska kunna fatta sina egna beslut. Genom att se patienten på en individuell nivå, 

bidrar detta till att sjuksköterskor upphör att objektifiera patienterna som exempelvis 

''missbrukaren i rum nummer två''. Detta ställer etiska krav på vårdaren, eftersom god 

kunskap krävs för att utföra personcentrerad omvårdnad.  Svensk sjuksköterskeförening 

(2016b) beskriver i Värdegrunder för omvårdnad, att sjuksköterskor skapar en vårdande 

relation med patienterna genom att respektera både den enskilda människan och dennes 

självbestämmande och integritet. Det framkommer även att sjuksköterskor skall vara 

uppmärksamma och öppna för patienterna under bemötandet. Den humanistiska synen är 

inkluderad inom värdegrunderna, vilken beskriver att patienten ska vara inkluderad och 

delaktig angående sin vårdsituation. Synen är baserad på att alla som arbetar inom vård- och 

omsorg bemöter och kommunicerar med patienterna på ett respektfullt sätt. 

International Council of Nurses [ICN] Etiska kod för sjuksköterskor (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012) skriver att det finns etiska koder som sjuksköterskor skall 

uppvisa i sin profession. Koderna är en riktlinje för hur individen bemöter vårdtagare på ett 

etiskt sätt.  Sjuksköterskor ska främja en miljö där vårdtagarens mänskliga rättigheter, 

värderingar och trosuppfattningar respekteras. Sjuksköterskor ska även medverka till att ett 
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etiskt förhållningssätt blir främjat i vårdkulturen, samt förmedla relevant och väsentlig 

hälsoinformation utifrån patientens medicinska behov. Sjuksköterskor skall tillämpa och 

utföra åtgärder utifrån riktlinjer inom omvårdnaden och evidensbaserad forskning. 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv  

I detta examensarbete valdes en beskrivning av vårdteoretikern Fredrikssons (2003) begrepp 

som det vårdande samtalet och vårdrelationen. Teoretikern valdes eftersom denne är 

passande till arbetet, och eftersom en bra kommunikation är en viktig grund för att det ska 

bildas en bra vårdanderelation mellan sjuksköterskor och patienter. Det vårdvetenskapliga 

perspektivet är avsett för att återkoppla och diskutera resultatet. 

 
Fredriksson (2003) framställer att det vårdande samtalet kan kategorisera inom tre aspekter, 

relationella, narrativa och etiska aspekten. Inom den rationella aspekten beskrivs den 

relation som berör sjuksköterskor och patienter. Det är inom den här ramen som samtal med 

patienter kan skapa en god vårdrelation genom att uppvisa närvaro och gemenskap. I den 

narrativa aspekten är patienters lidandeberättelse i fokus och patienterna kan bestämma om 

de vill ta upp sina livs-och lidandeberättelser för sjuksköterskorna. Till följd av att en patient 

återberättar sin lidandeberättelse skapas en helhetssyn på patienten. Förståelsen för 

livsberättelser och lidande är betydelsefullt i samtalet mellan sjuksköterskor och patienter. 

När sjuksköterskor uppvisar förståelse, erhåller de en tolkning av patienterna. De kan på så 

sätt utföra omvårdnaden utifrån sina tidigare erfarenheter och kunskap om ämnesområdet. 

Slutligen den etiska aspekten, där vikten av ömsesidigheten och respekten vid 

kommunikationen lyfts. När patienter har reflekterat och bearbetat sitt lidande, kan de återfå 

välbefinnande med hjälp av sjuksköterskorna. Sjuksköterskors självvärderingar inom 

moraliska beslut ska framgå i deras handlingar inom den praktiska verksamheten.  

Fredriksson (2003) hävdar att vårdrelationer mellan sjuksköterskor och patienter involverar 

kommunikation inom den rationella aspekten. Inom det vårdande samtalet ingår 

gemensamhet, där sjuksköterskan och patienten har andrum att samtala och således 

upprätthålla en givande vårdrelation. Genom gemensamheten får patienten även en 

möjlighet att samtala om sitt lidande, upplevelse och tankar. Således kan sjuksköterskan 

tillgodose patientens behov och genomföra en fullgod vård. Förutom gemensamhet 

förekommer även beröring och förbindelse, exempelvis genom engagemang och förmågan att 

vara en bra lyssnare, som är en del av kommunikationen. För att sjuksköterskan skall vara en 

god lyssnare för patienten skall denna lyssna, tolka samt ha förståelse för patientens känslor 

som den förmedlar. När sjuksköterskor samtalar med patienter skapas det en relation, vilken 

kan bidra till en större inblick i patienternas livsvärld. Således kan det underlätta för 

sjuksköterskor att lindra patienters lidande och för att de ska uppnå välbefinnande. Då de 

lyssnar på patienternas behov uppvisar sjuksköterskorna en sorts bekräftelse, genom att ta in 

information och få en förståelse i den narrativa aspekten. När sjuksköterskor uppvisar ett 

dåligt lyssnade, utvecklas inte vårdrelationen med patienterna, istället skapar det en distans 

mellan berörda parter. 
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Fredriksson (2003) fortsätter med att sjuksköterskor skall upprätthålla ett respektfullt 

förhållningssätt gentemot patienterna, eftersom sjuksköterskorna förmedlar positiva känslor 

vid omvårdnaden med hjälp av den etiska aspekten. När sjuksköterskor inte förmedlar 

respekt eller acceptans, associerar patienterna negativa känslor vid utförandet av 

omvårdnaden. Att visa närvaro mot patienter är väsentligt eftersom sjuksköterskorna 

behöver vara tillgängliga och därmed kan de få en djupare kontakt med varandra. 

2.5 Problemformulering  

Inom sjuksköterskeprofessionen framgår det att sjuksköterskor skall vårda patienter oavsett 

hälsotillstånd och orsaker till sjukhusvistelsen. Styrdokumenten beskriver optimala 

egenskaper som sjuksköterskorna skall förhålla sig till under omvårdnaden av patienter. 

Några exempel på dessa egenskaper är att vara respektfull, lyhörd och erhålla ett etiskt 

förhållningssätt gentemot patienterna under vistelsen på vårdavdelningarna. Att upprätthålla 

en god vårdrelation med patienter är en viktig förutsättning för att kunna tillgodose 

patienters behov. Statistik från folkhälsomyndigheten (2014) visar på att allt fler individer 

uppsöker vård i Sverige gällande olika komplikationer för sina missbruksproblem. Detta 

medför att det blir en ökad patientgrupp som sjuksköterskorna skall vårda. Tidigare 

forskning beskriver att patienter som inkommer på grund av komplikationer för sina 

missbruksproblem, upplevde bristande kommunikation och bristande omsorg eftersom 

sjuksköterskorna inte kunde tillgodose deras medicinska behov vid abstinensperioder eller 

under vårdvistelsen. Tidigare forskning beskriver att patienter med missbruksproblem 

upplevde att de fick en ojämlik vård i jämförelse med övriga patientgrupper samt att de blev 

förbisedda av sjuksköterskor. Det framgår i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (2017:30) att 

alla patienter skall få likvärdig vård av sjuksköterskorna, men i tidigare forskning synliggörs 

att patienter upplever att sjuksköterskor inte upprätthåller ett professionellt förhållningssätt. 

Därför vill författarna till detta examensarbete belysa sjuksköterskors upplevelser. 

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med 

missbruksproblem på vårdavdelningar. 
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4 METOD 

En beskrivande litteraturstudie har legat till grund för detta examensarbete, då redan 

publicerat material har analyserats och tolkats. Författarna valde att använda Evans (2002) 

beskrivande ansats för att få en fördjupad förståelse om sjuksköterskors upplevelser inom 

ämnesområdet. Författarna valde att inte använda en tolkande ansats då de ansåg att det 

kunde leda till förvrängning och misstolkning av materialet eftersom detta inte var arbetets 

syfte. Enligt Friberg (2012) bidrar kvalitativ forskning till en ökad förståelse för det valda 

fenomenet, samt att vetenskaplig kunskap omvandlas till praktisk användbar kunskap. 

Kvalitativa artiklar användes då det är en litteraturstudie, samt för att få en fördjupad 

förståelse av fenomenet ''upplevelse'' hos sjuksköterskorna. En av de granskade artiklarna 

som användes var av mixed method som innebar både kvalitativa och kvantitativa ansatser, 

men i detta arbetet har bara den kvalitativa delen använts. 

4.1 Urval och datainsamling 

Eftersom en litteraturstudie är byggd på vetenskapliga artiklar, har databaserna som är 

angränsade till ämnesområdena, vård, folkhälsa och fysioterapi på Mälardalens webbsida 

använts. I enlighet med Evans (2002) analysmetod påbörjade författarna med 

datainsamlingen, vilket innebar att söka efter aktuella och relevanta artiklar via databaser.  

Artikelsökningen genomfördes i datorbaserna PubMed och CINAHL som är ämnesspecifika. 

De kombinerande sökord i datorbaserna var: alcohol addiction, alcholic, drug addicition, 

experience , illicit drug users, nursing, nursing care och nurs* för att inkluderas i studien. 

Därefter utökades sökningen med ytterligare sökord såsom perception och view.  

Sökord som attitudes och judgement valdes att ta bort. Trunkering användes för att få en 

utökad sökning. Under datasökningen tillämpades booleska sökoperatorer med sökord som 

AND eller OR för att utöka sökningen. För att få vetenskapligt granskade artiklar användes 

peer review innan sökningen. Codex (2017) beskriver att peer review är en process där 

vetenskapliga artiklar är noggrant granskade och bedömda av kunniga forskare inom 

ämnesområdena. Årsintervallet i sökningen var först inom fem år för att få fram aktuella 

artiklar men utökades till 10 år för att få en bredare sökning, eftersom det var ett begränsat 

antal artiklar som berörde ämnet. För avgränsningar till sökningen användes ordet AND i 

datasökningen. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska och vara tillgängliga i 

fulltext. Författarna till studien läste först titel och sedan abstrakten till artikeln vid 

datainsamlingen, för att urskilja artikelns relevans till fortsatt granskning och för att 

säkerställa att artikeln var relevant för examensarbetet. Därefter lästes metodavsnittet för att 

säkerställa att en kvalitativ metod användes. Inklusionskriterierna innehöll sökord som 

besvarade eller var relevanta för arbetet, det vill säga allmänsjuksköterskornas upplevelse att 

vårda patienter med missbruksproblem på vårdavdelningar. Exklusionskritier var sökord 

som beroendeenhet, hepatitis, HIV och treatment. Artiklar av kvantitativ ansats, bloggar eller 

artiklar skrivna på ett främmande språk förutom engelska eller svenska exkluderades även. 

Likaså exkluderades specialutbildade läkare och sjuksköterskor såsom distriktssjuksköterska 

och undersköterskor från studien. Andra perspektiv förutom sjuksköterskornas, 
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exkluderades då perspektiv utifrån patienten eller anhöriga var irrelevanta för arbetet. 

Litteratursökningen är bifogad i bilaga A. Totalt hittades 17 stycken artiklar vilka mötte 

kriterierna. 

För att säkerställa kvaliteten i artiklarna genomfördes en kvalitetsgranskning. Friberg (2012) 

beskriver att kvalitetsgranskning är väsentlig för att säkerställa att artikeln eller studien har 

fångat in fenomen som skall studeras. Frågorna till granskningen utgår från hennes metod 

som bestod av 14 frågor som skrevs ner på ett separat papper. Detta utfördes för att 

artiklarna skall uppfylla kravet om en hög vetenskaplig kvalité. Författarna till 

examensarbetet har tagit del av poängsystem vid kvalitetsgranskning av artiklarna, och 

beräknande för varje besvarad fråga där 1 poäng anses som tydlig formulerat och 0 poäng 

anses som saknad. Efter att varje fråga har besvarats så adderas summorna till en matris. 

Poängsättningen som sedan förs in i matrisen omfattar med 0–4 poäng = låg kvalitet, 5-9 

poäng = medel kvalitet och 10-14 poäng= hög kvalitet. Artiklar som erhöll låg kvalitet valdes 

bort då de inte uppfyllde kraven. Efter att 17 artiklar hade granskats, sållades 6 artiklar bort 

på grund av låg kvalitet. De kvarvarande 11 artiklarna bestod av urvalet som ingick i spannet 

mellan 5–14 poäng, medel kvalitet och hög kvalitet. Efter beräkningen och summeringen av 

frågorna skapades en matris. Kvalitetsgranskningen av de elva artiklar var nedskrivna i 

matrisen och bifogad till bilaga B. 

4.2 Genomförande och dataanalys  

Examensarbetet genomfördes och analyserades utifrån Evans (2002) beskrivning av en 

metod med kvalitativ ansats. Analysmetoden omfattar fyra steg vilka är datainsamling, 

identifiering av nyckelfynd, jämföra likheter och olikheter mellan nyckelfynden samt 

slutligen sammanställa tema och subtema. Detta examensarbete omfattar en induktiv och 

beskrivande ansats.   

Andra steget var att identifiera nyckelfynd från de valda vetenskapliga artiklarna. Detta 

gjordes genom att läsa artiklarna upprepande gånger för att få en noggrann och tydlig 

förståelse för artikelns innehåll. Nyckelfynd var meningar och citat som besvarade detta 

examensarbetes syfte. Totalt identifierades 148 olika nyckelfynd som svarade arbetets syfte 

av författarna. Dessa nyckelfynd fördelades sedan in i separata dokument för att underlätta 

analyssteget samt för att underlätta kontroller av felaktiga tolkningar som kunde förekomma 

vid en dataanalys. I tredje steget sammanställdes de granskade artiklars nyckelfynd i ett 

dokument, för att sedan jämföra nyckelfyndens likheter och olikheter. Utifrån dessa likheter 

och olikheter av fynden sammanställdes två teman och sex subteman (Evans, 2002). 

Författarna till arbetet identifierade nyckelfynden ur studiernas resultat på egen hand som 

första steg. Därefter skapades de två tema och sex subtema som var relevanta och besvarade 

arbetets syfte. Dessa två teman som skapades var konsekvenser av kunskapsbrist och 

personlig inställning. Dessa teman och subtema infördes efteråt i tabell nr 1. Under varje 

subtema så infördes ett citat från de valda artiklarna för att stärka påståendet. Slutligen i det 

fjärde steget så analyserades varje tema samt subtema för att skapa en ny beskrivning av det 

valda fenomenet   
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Tabell nr 1: Exempel på analysprocessen med nyckelfynd, tema och subtema 

Nyckelfynd  Tema  Subtema  

’The lack of training constitutes a 

source of anxiety and stress’ (Ortega & 

Venture 2013, s.1382) 

 

 

 

Konsekvenser av 

kunskapsbrist 

 

 

 

Att känna behov av 

utökad kunskap inom 

ämnesområdet 

‘’ I don´t know if I´m prepared to manage 

these patients; there is no training’’ (Ortega 

& Venture 2013, s.1382) 

 ”I don’t have enough training in this area 

to 

be comfortable taking care of these patients

.” (Neville & Roan 2014, s. 342) 

4.3 Etiska övervägande  

Enligt Codex (2017) finns det nationella och lokala riktlinjer att följa vid utformandet av 

examensarbetet, exempelvis riktlinjer om forskaretik och lagar. Att plagiera, stjäla eller att 

förfalska anses vara oredligt och skall undvikas vid arbete inom forskning. Genom att 

artiklarna var granskade och redan genomgått en peer review säkerställdes kvalitén i arbetet. 

Allt material och data i detta examensarbete har skrivits och refererats på ett korrekt och 

etiskt sätt. I detta examensarbete har hänsyn tagits till att använda pålitliga källor och 

artiklar. Vid genomförande av resultatet av nyckelfynd har originaldata inte förvrängts eller 

omtolkats. Polit & Beck (2012) beskriver att en objektiv syn ska eftersträvas vid 

litteraturstudier, vilket författarna har arbetat utefter. Författarna har till denna 

litteraturstudie eftersträvat till att behålla en objektiv syn och att inte förvränga materialet 

medvetet, eftersom en översättning mellan engelska till svenska har gjorts. Författarna har 

även tagit hänsyn till att inte falsifiera arbetet såsom fabricera fakta från originaldata. 

5  RESULTAT 

 

I resultatet redovisas sjuksköterskornas upplevelser av att vårda patienter med 

missbruksproblem. Detta redovisas i två teman som framkommit i resultatet, det första temat 

var konsekvenser av kunskapsbrist som innefattar två subteman; Att känna behov av utökad 

kunskap inom ämnesområdet och att känna rädsla under vårdandet. Den andra temat som 
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framkom i resultatet var personlig inställning som innefattar fyra subteman: frustration över 

att vårda patienterna, att ha misstro mot patienterna, att ha ett negativt synsätt och att ha 

förståelse för patienternas tillstånd. Nedan presenteras en tabell nr 2 för överskådlighet av 

resultatets tema och subteman.   

Tabell 2; Tema och subtema 

Tema   Subtema  

 

Konsekvenser av kunskapsbrist 

Att känna behov av utökad kunskap inom 

ämnesområdet 

Att känna rädsla under vårdandet 

 

Personlig inställning 

Frustration över att vårda patienterna  

Att ha misstro mot patienterna 

Att ha ett negativt synsätt 

Att ha förståelse för patienternas tillstånd 

  

5.1 Konsekvenser av kunskapsbrist 

Under denna del beskrivs konsekvenser av den kunskapsbrist som sjuksköterskorna besatt. 

Det framkom att sjuksköterskorna inte hade tillräckligt med kunskap gällande omvårdnaden 

för patienter med missbruksproblem. Sjuksköterskorna på vårdavdelningar upplevde 

osäkerhet vid vårdsituationen, och rädsla över att de skulle bli fysiskt eller verbalt 

attackerade.  

 

5.1.1  Att känna behov av utökad kunskap inom ämnesområdet 

Sjuksköterskorna upplevde att det inte fanns tillräckligt med kunskap angående missbruk för 

att erbjuda vård till patienterna med dessa besvär.  Sjuksköterskorna påstod att den låga 

kunskapsgrunden var en stor källa för ångest och stress under arbetspasset och av den 

anledning hade viljan att utöka deras kunskapsgrunder. Ett citat från en sjuksköterska 

förstärkte påståendet ’’The lack of training constitutes a source of anxiety and stress’’ (Ortega 

& Venture 2013, s.1383). Sjuksköterskorna på vårdavdelningen bekräftade att det var brist på 

träning och kunskap vilket medförde att sjuksköterskorna inte var fysiskt och psykiskt 

förberedda på att ge en fullgod vård. På grund av sjuksköterskornas kunskapsbrist hade de 

behov av stöd och hjälp från andra arbetskollegor, men det redogörs att sjuksköterskorna 

upplevde ensamhet eftersom de inte fick det stödet som de var i behov av (Barr & Lovi, 2009; 
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Ortega & Venture, 2013). Som påföljd av bristande kunskaper hos sjuksköterskorna kunde de 

uppleva svårigheter med att vara medvetna om symtombilden vid drogabstinensen hos 

patienterna. Det visade även att kunskapsbristen var en faktor för ett negativ synsätt riktat 

mot den benämnda patientgruppen. Att de inte hade kunskap medförde till att de inte tog 

hänsyn till patienternas emotionella tillstånd såsom depression eller ångest. 

Sjuksköterskorna påstod att kunskapen som lärs ut på högskoleutbildningen var bristfällig 

inom detta ämnesområde, och önskade att de hade utökad kunskap för att kunna utföra 

omvårdnaden på ett professionellt sätt (Barr & Lovi, 2009). Följden av brist på kunskap hos 

sjuksköterskorna ledde till att de var ovilliga att engagera sig eller spendera tid med 

patienterna. Därmed upplevde en del av sjuksköterskorna, att de var i behov av utökad 

kunskap för att kunna vårda patienterna på ett optimalt sätt (Monks et al., 2012).    

Det framkom att de tillämpande olika metoder och hjälpmedel för att fördjupa sig inom 

ämnesområdet. Några av hjälpmedlen som användes för att samla in kunskap var genom 

television, internet och litteratur, men sjuksköterskorna ansåg även att de fick ökad kunskap 

med hjälp av patienterna (Lundahl, Norbergh, Olovsson & Rönngren, 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att de saknade kunskap i hur de kunde minska skador från fysisk 

interaktion eller övergrepp mellan patienter och sjukvårdspersonalen, samt kunskap för 

minskade av egenförvållade skador hos patienterna som till exempel användning av samma 

kanyl vid narkotikaanvändning.  Sjuksköterskorna påstod att det var bara var ett fåtal som 

fick utbildning om att minimera skador hos patientgruppen. Det framkom att 

sjuksköterskorna inte visste att sjukhuset hade en policy för att reducera skador hos 

patienterna (Browne et al., 2015). 

5.1.2  Att känna rädsla under vårdandet 

Sjuksköterskorna uttryckte att de upplevde rädsla och oro över att hotfulla situationer skulle 

förekomma såsom verbala och fysiska övergrepp. Det är på grund av att patienterna 

upplevdes som oförutsägbara när de var under intoxikationen.  En följd av rädslan att bli 

utsatt för angrepp resulterade i att allmänsjuksköterskorna spenderade mindre tid hos 

patienterna och hade minimal kommunikation. Detta medförde att det tog längre tid att 

återhämta sig och uppnå välbefinnande för patienterna (Lundahl et al., 2013; Ortega & 

Venture, 2013). Citatet lyfte upp rädslan hos en sjuksköterska;’’ when patients arrive and 

become agitated, we feel scared because they lose they tempers, they want to attack everyone. 

I feel scared.” (Ortega &Venture 2013, s.1383). Eftersom allmänsjuksköterskorna inte hade 

någon kännedom om när patienterna skulle slåss, skrika eller kasta föremål så ansåg de att 

patienterna var svåra att resonera med under deras omvårdnad som följande citat påvisade 

’’[They can change/snap/flip at any time. [There is an] unexpected reaction to your presence, 

for example, outbursts – physical and verbal. It is frustrating for me; I can’t provide care in 

this situation’’(Ortega & Venture 2013, s.1383). 

På grund av denna återkommande upplevelse av rädsla kände sjuksköterskorna att de hade 

ett behov av att kunna skydda sig själv från eventuella angrep när patienterna exempelvis 

hade en abstinensperiod (Neville & Roan, 2014). I vissa fall avvisade sjuksköterskorna när de 

blev erbjudna vidareutbildning inom omvårdnad gentemot patienter med missbruksproblem 
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på grund av rädslan över att vårda patientgruppen. Med det menas att sjuksköterskorna hade 

oro över att fler missbrukare skulle uppsöka sjukvården på respektive avdelningar. En av 

anledningarna för avvisningen var att sjuksköterskorna även ville undvika att komma i 

kontakt med patientgruppen (Leslie, Mclaughlin, Mckenna, Moore & Robinson, 2006). 

Eftersom arbetsuppgifterna kring patienternas omvårdnad var för krävande valde 

sjuksköterskorna att undvika att tillgodose deras vårdbehov. Detta var för att minska på 

belastningen hos vårdpersonalen. När sjuksköterskorna arbetade autonoma kring vårdandet 

av patienterna så upplevde de sårbarhet och stress. Till följd av stressen kunde anhöriga som 

varit närvarande kring dessa situationer känna ett missnöje kring den omvårdnad som gavs 

till patienterna. Detta kunde resultera i aggressiva och våldsamma interaktioner mellan 

sjuksköterskorna och de anhöriga. Det resulterade i ökad rädsla hos sjuksköterskorna samt 

påverkade omvårdnaden då den utfördes under stressande förhållanden (Ford, 2011).  

Inför möten med patienter som har missbruksproblem upplevde sjuksköterskorna 

svårigheter med att planera vårdplan, då de kunde variera i sinnesställning mellan 

aggressivitet till hjälplöshet. Patienterna som skrivs in på avdelningen kunde av sitt missbruk 

ha minnessvårigheter och därmed ha minnesluckor under vårdvistelsen. Som följd av dessa 

minnesluckor uppstod missförstånd mellan patienterna och sjuksköterskorna under vissa 

omständigheter som när patienterna påstod att de inte hade fått sina mediciner utdelade. På 

grund av dessa missförstånd kunde konflikter uppstå mellan de berörda partnerna (Lundahl 

et al., 2013). För patienternas säkerhet hade sjuksköterskorna tänkt ut ett tillvägagångssätt 

för att lugna ner de som var aggressiva och som åtgärd användes sederande läkemedel. 

Eftersom läkemedlen gav liknade effekt som narkotika frambringade var detta inte en 

accepterad åtgärd, men användes vid nödsituationer av sjuksköterskorna (Ortega & Venture, 

2013).  

Sjuksköterskorna uttryckte att omvårdnaden av patienterna med missbruksproblem var ett 

komplicerat vårdtillfälle, då de ansåg att de var mer kompetenta inom andra vårdområden 

såsom diabetes, lungsjukdomar och andra somatiska sjukdomar. De upplevde även att det 

saknades stöd ifrån kollegorna när behandlingen inte nådde det förväntade resultatet hos 

patienterna (Lundahl et al., 2013; Ortega & Venture, 2013). 

5.2 Personlig inställning 

Under detta tema framkom inställningar som sjuksköterskorna erhöll när de vårdade 

patienterna med missbruksproblem. Det framkom även att sjuksköterskorna upplevde 

frustration över vårdandet, då de upplevde att arbetet var både tidskrävande och att 

patienterna hade stora krav. De hade även ett negativt synsätt och stigmatisering gentemot 

patienterna. Sjuksköterskorna upplevde även misstroende gentemot patienterna.  I vissa fall 

hade sjuksköterskorna en förståelse över patienternas tillstånd, och även motivation för att 

vårda dem. 
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5.2.1 Frustration över att vårda patienterna 

När vårdpersonalen utförde omvårdnaden bristfälligt genom att inte tillgodose patienternas 

medicinska behov vid abstinensbesvär, eller inte uppnådde deras förväntningar gav det en 

känsla av misslyckade hos sjuksköterskorna. Att inte få tillräckligt med stöd från sina 

medarbetare vid krävande och stressiga vårdsituationer upplevdes som frustrerande för 

sjuksköterskorna.  Frustration uppstod även när patienterna blev för krävande och svåra att 

tillmötesgå eftersom de hade orealistiska förväntningar på vården och dess personal, 

exempelvis att ha förhoppningar över att skrivas ut från sjukhuset på en kort tidsintervall 

(Lundahl et al., 2013). Sjuksköterskorna ansåg även att det var slöseri med utrymme och tid 

med att vårda dessa patienter på grund av deras höga krav på omvårdnaden och deras 

efterfrågan av läkemedel samt för att de upplevde att dessa patienter var ständigt 

återkommande (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 

2014). 

Sjuksköterskorna uttryckte frustration då de uppfattade patienterna som inkapabla att fatta 

förnuftiga beslut kring deras vård på grund av missbruksproblemet, vilket medförde att 

våldsamma situationer kunde uppstå. När patienterna inte tog sitt ansvar på allvar upplevde 

sjuksköterskor att de inte kunde erbjuda mer inom omvårdnaden vilket resulterade i att de 

gav upp hoppet om patienterna. Detta kunde även medföra att sjuksköterskorna valde att 

begränsa deras vårdtid till förmån för andra patienter med andra sjukdomar, då de ansåg att 

de var i mer behov av deras tid. Dock kunde vissa sjuksköterskor uttrycka frustration över att 

de lade ned mycket tid på patienterna som inte kunde ta ansvar över sin situation, och detta 

ledde till att de upplevde att all vårdtid som de spenderade på patienterna var bortkastad 

(Browne et al., 2015; Ford, 2011).          

5.2.2 Att ha misstro mot patienterna 

Sjuksköterskorna upplevde misstro mot patienterna med missbruksproblem då de upplevde 

patienterna som manipulativa och oärliga, eftersom de ständigt bad om narkotikaklassade 

eller beroendeframkallande läkemedel såsom morfin. Sjuksköterskorna ansåg att patienterna 

uppvisade en karaktäristisk drogsökande beteende, såsom att de ändrade sitt beteende till ett 

mer ömsesidigt sätt för att få tag på läkemedel. När patienterna kontinuerligt uppvisade det 

drogsökande beteende utvecklade sjuksköterskorna misstänksamhet över deras syfte att 

uppsöka sjukvården. På grund av beteendet så började de tveka ifall patienterna bara var i 

behov av läkemedel eller om de behövde sjukvård. Som resultat valde de att inte visa hänsyn 

eller empati för deras missbruksproblem eller under omvårdnaden. Citatet nedan är en 

förstärkelse av denna upplevelse. "As a healthcare provider, you always have to have your 

guard up because substance abuse patients are very good at manipulating people and events 

to their benefit."(Neville & Roan 2014, s.341).  Det framkom att påföljden till misstron ledde 

till att interaktioner och vårdsamtal med patienterna gradvis minimerades och således kunde 

resultera till verbala eller fysiska angrepp gentemot sjuksköterskorna (Ford, 2011; Johansson 

& Wiklund-Gustin, 2016; Leslie et al., 2016; Monks et al., 2012). 

I vissa fall under omvårdnaden var patienternas manipulativa beteende ett stort hinder för 

att sjuksköterskorna skulle kunna genomföra vården. Sjuksköterskorna uttryckte 
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misstänksamhet när patienterna var opålitliga angående sin bakgrund av missbruk eller 

valde att inte ta upp sitt missbruksproblem. Detta hindrade sjuksköterskorna att fatta beslut 

kring vårdplaneringen och det medicinska behovet (Ford, 2011).   

5.2.3 Att ha ett negativt synsätt  

På grund av patienternas historik av att vara aggressiva och utåtagerande påverkades 

sjuksköterskornas syn på patienterna på ett negativt sätt och i sin tur påverkades bemötandet 

gentemot dessa patienter. De upplevde att de hade en negativ inställning, och saknade vilja 

att vara involverade med patientgruppen. Då de flesta sjuksköterskorna vägrade att arbeta 

med denna patientgrupp, föredrog de att byta arbetspass med andra arbetskollegor för att 

undvika att arbeta med missbrukande patienter (Barr & Lovi, 2009; Leslie et al., 2006; 

Neville & Roan, 2014). Följande citat stärker påståendet ’’Difficult I suppose... I would prefer 

to run a mile, they’re not exactly the type of patient that you would want to accept onto your 

list’’(Leslie, McLaughin, Mckenna, Moore & Robinsson 2006, s.684). 

Sjuksköterskorna hade ett negativt synsätt på patienterna och förknippade ofta dessa med 

hemlösa personer då sjuksköterskorna hade en stigmatiserande bild gentemot 

patientgruppen. Som en konsekvens av denna uppfattning uttryckte sjuksköterskorna sig 

fördomsfullt om patienterna och därmed använde sig av ordet knarkare istället för patienter 

med narkotikamissbruk. Det framkom även att sjuksköterskorna hade ett oprofessionellt och 

negativt synsätt på patienterna, eftersom de ansåg patientgruppen som obekanta och 

främmande individer på grund av deras missbruksproblem. Sjuksköterskorna hade negativa 

åsikter om att sjukhuset var fel plats för patienterna att nyktra till, eftersom de beskyllde 

patienternas val att missbruka och skapa sina egna problem (Barr & Lovi, 2009; Ortega & 

Venture, 2013). En av de bakomliggande orsaker till varför dessa sjuksköterskor hade ett 

negativt synsätt gentemot patienterna grundar sig på deras tidigare erfarenhet av att vårda 

patienter med liknade missbruksproblem, eftersom de ofta uppvisade aggressivt och 

utåtagerande beteende gentemot vårdpersonalen (Neville & Roan, 2014). Eftersom 

sjuksköterskorna inte ansåg att alkoholism var ett sjukligt hälsotillstånd hos patienterna, 

utan att det var något skamfullt som ledde till att det sågs som ett misslyckande i livet hos 

individen. På grund av detta hade sjuksköterskorna uppfattningen att patienterna var 

oansvariga som inte tog sin hälsa på allvar och inte uppriktigt sökte vård för sitt 

missbruksproblem. Flera av sjuksköterskorna trodde att patienterna skulle fortsätta att 

konsumera alkohol vid utskrivningen från avdelningen. De ansåg även att alkoholmissbruk 

tog över patienternas liv och ändrade deras mentala kapacitet (Luis & Vargas, 2008).    

5.2.4  Att ha förståelse för patienternas tillstånd 

 

När sjuksköterskorna inte var medvetna om patienternas nuvarande eller tidigare historik 

med missbruksproblem under vårdvistelsen, resulterade det till att de fick en sympatisk bild 

gentemot patientgruppen. Till följd av detta var sjuksköterskorna villiga att upprätthålla en 

god vårdrelation genom att vara lyhörda, samt stödja deras återhämning under vårdvistelsen. 
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När sjuksköterskorna hade ett intresse eller personliga erfarenheter av anhöriga eller vänner 

som tidigare haft missbruksproblem, upplevde de en vilja till att vårda dessa patienter. 

Utifrån detta resulterade i att de fick ett mindre dömande synsätt på patientgruppen. Det 

bidrog till att deras användning av stämplar såsom ”knarkare” och ”missbrukare” upphörde.   

Sjuksköterskorna kunde även finna motivation och intresse för att vårda patienter med 

missbruk om de upplevde att de åstadkom något gott när de utförde omvårdnad för dessa 

patienter. Genom att sjuksköterskorna hade tid över att reflektera över patienternas situation 

fann de drivkraft att hjälpa dem från att bli fria från sina missbruk. För att sjuksköterskorna 

inte skulle bibehålla ett negativt synsätt på patienterna försökte de återspegla och reflektera 

sig i patientens livssituation. På så sätt kunde sjuksköterskorna se ur patienternas perspektiv 

och få en helhetssyn. Ett citat lyfter fram hur en sjuksköterska ser på patienter med 

missbruk; ’’you have to give of yourself in order to achieve something, but then you get 

something in return… a kind of interaction…… a gift to see human beings as they really are’’ 

(Eriksson, Råholm & Thorkildsen, 2015, s.356). 

Sjuksköterskorna ansåg att det var väsentligt att skapa en god vårdrelation tillsammans med 

patienterna för att tillgodose patienternas behov och se patienterna bortom missbruket. 

Genom att de utförde vårdandet på ett respektfullt och ödmjukt sätt fick sjuksköterskorna en 

tydlig förståelse för patienternas lidande. Det framkom även att sjuksköterskorna upplevde 

att de fick en annan förståelse för patienternas val att missbruka narkotika eller alkohol 

genom att hålla konversationer och en vårdrelation med patienterna (Browne et al., 2015; 

Eriksson et al., 2015; Ortega & Venture, 2013). Dock upplevde vissa sjuksköterskor att de 

saknade förståelse för patienternas beteende och deras beslut, när det kom till patienternas 

anledning till att uppsöka sjukvården samt deras prioriteringar i livet. (Browne et al., 2015). 

En del av sjuksköterskorna som själva konsumerade alkohol med måtta hade en viss 

förståelse för alkoholkonsumtionen hos patienterna, eftersom sjuksköterskorna ansåg att 

alkohol hade en sedativ effekt och på så sätt erhöll de ingen stigmatisering gentemot 

patienterna (Luis & Vargas, 2008).   

 

5.3  Resultatsammanfattning  

 

Det visade sig att sjuksköterskorna upplevde situationen negativ när de vårdade patienterna 

med olika besvär till följd av missbruk. Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg att 

kunskapsbristen var ett allvarligt problem och till följd av detta upplevde de en rädsla över att 

bli fysiskt eller verbalt attackerade av patienterna. Sjuksköterskorna ansåg att omvårdnaden 

blev tidskrävande och på grund av detta skapades frustration hos dem. Det framkom att 

patienterna medvetet uppgav vilseledande och undanhöll relevant information till 

vårdpersonalen under vissa omvårdnadssituationer. Detta resulterade i att sjuksköterskorna 

hade svårigheter att tro på deras historia kring missbruksproblemet. Det framkom att 

patienterna manipulerade sjuksköterskorna för att få beroendeframkallande läkemedel som 
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till exempel morfin. Detta har utvecklats till en strategi bland patienterna utifrån deras 

tidigare erfarenheter av liknande situationer. Genom att se patienterna bakom deras 

missbruk utvecklades sjuksköterskorna en förståelse för dessa individer, och uppvisade en 

stor motivation till att ge en fullgod vård. 

6 DISKUSSION 

 

Här redovisas metoddiskussion, resultatdiskussion och slutligen etikdiskussion. 

Metoddiskussion omfattar en diskussion om genomförande av arbetet och dataanalysen 

utifrån Evans (2002) analysmetod. Här redovisas även en diskussion om vad som kunde ha 

förbättrats, styrkor och svagheter under metoden med hänvisning till litteratur.  I 

resultatdiskussionen görs en koppling till tidigare forskning, styrdokument och 

vårdvetenskapligt teoriperspektiv utifrån Fredriksson (2003). Under etikdiskussionen 

presenteras en diskussion om de etiska ställningstagande som gjorts i arbetet utifrån Codex 

(2017) och Polit & Beck (2012). 

6.1 Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie har använts till detta examensarbete eftersom syftet var att 

beskriva allmänsjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter med missbruksproblem 

på vårdavdelningar. Utifrån Polit & Beck (2012) kriterier diskuterades trovärdighet, 

överförbarhet och giltighet i detta avsnitt. Intervjuer ansågs vara den mest lämpliga metoden 

för att samla in data, därför att syftet med fenomenologiska studier var att beskriva de 

medverkandes upplevelser över ett valt fenomen. Denna metod valdes dock bort då 

författarna hade en snäv tidsram samt att det kostade att ansöka om en etikprövning. 

Dahlberg-Lyckhage (2012) beskriver en annan metod som kunde ha använts såsom 

analyserandet av berättelser genom skönlitteratur eller bloggar som beskriver individernas 

upplevelser över valt fenomen. En nackdel med användning av bloggar eller skönlitteratur 

var att det kunde ha varit svårt att veta vad som är empiriskt och vad som är fiktivt. Denna 

metod valdes dock bort av författarna till examensarbetet då det inte fanns tillräckligt med 

material att arbete med. 

Litteraturstudien valdes som metod eftersom en av styrkorna var att den gav ett bredare 

resultat, eftersom metoden byggde på flera empiriska studier som redan hade utförts. Det 

innebar att flera individer har medverkat vilket gör att det fanns mer data att analysera. En 

nackdel med denna typ av studie var att det material som presenteras redan har bearbetats 

ett x antal gånger vilket kunde påverkat resultatet som presenterades i de olika studierna.  
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Författarna valde att använda databaserna CINAHL och Pubmed för att de är ämnesspecifika 

till valt ämnesområde, samt för att få fram artiklar som var vårdvetenskapligt publicerade 

och granskade. Eftersom dessa nämnda databaser endast söker ordagrant efter de ord som 

har angivits under sökningen, kunde det resultera i att sökningen uppgav få träffar. Därför 

valde författarna att använda sig av trunkering av vissa sökord i databaserna. Enligt Östlundh 

(2012) beskrivs trunkering som olika böjningar av det valda sökordet och medförde att fler 

sökträffar hittades. Utifrån Evans (2002) analysmetod valdes artiklar med kvalitativ ansats 

eftersom syftet var att beskriva upplevelser i examensarbetet. En av artiklarna som valdes var 

av mixed method som innebär att den både är kvalitativ och kvantitativ. Författarna har bara 

använt den kvalitativa delen av artikeln eftersom den delen var användbar till 

examensarbetet. Med hjälp av större utbud av kvalitativa artiklar kunde detta medföra en 

mer fördjupad beskrivning av fenomenet, men eftersom författarna användes sig av elva 

artiklar begränsades resultatet och kan uppvisas som en svaghet i arbetet. De flesta artiklar 

som hittades under artikelsökningen var av kvantitativ ansats och valdes bort då de inte 

beskrev fenomenet. Detta medförde att antalet artiklar minskades och begränsade 

identifieringen av tema och subtema. 

Under identifieringen av nyckelfynden hade författarna vissa svårigheter med att identifiera 

vilket nyckelfynd som passade in i respektive subtema, eftersom några nyckelfynd stämde in 

på flera. Polit & Beck (2012) beskriver trovärdigheten i ett arbete används som en 

bedömning för att beskriva ifall en kvalitativ studie är trovärdig. Trovärdigheten kunde 

bedömas genom att relevanta teoretiska perspektiv, dess begrepp samt studiens metodval 

och syfte redovisas. Trovärdigheten kunde även påvisas genom att studiens frågeställningar 

har besvarats och diskuterats under arbetets process. Författarna till detta examensarbete 

har använt citat från ursprungliga artiklar och därmed ökat resultatets trovärdighet. Polit & 

Beck (2012) beskriver att överförbarheten är att de sammanställda resultat i en studie kan 

överföras eller tillämpas i andra sammanhang än de som användes till examensarbetet. 

Författarna till examensarbetet påpekar att de valda artiklarna inte var enbart redovisade 

från Sverige, utan även från andra länder. Med detta menas att det inte kunde härleda till en 

specifik region eller land, eftersom länderna vars studier har redovisats har andra normer, 

fördomar och värderingar.  

Det som inte framkom i artiklarna var hur många antal års erfarenheter som 

allmänsjuksköterskorna hade. Med detta menas att det inte framstod ifall sjuksköterskorna 

hade arbetat länge på avdelningen eller var nyexaminerade. Författarna till examensarbetet 

menar att nyexaminerade allmänsjuksköterskor kan ha en bredare kunskapsgrund och 

positivt synsätt gällande patienternas missbruksproblem, eftersom utbildningen och 

forskningen var mer uppdaterad. Eftersom sjuksköterskeutbildningen och evidensbaserad 

forskning utvecklas och uppdateras, kan tidsintervallen för de publicerade artiklarna som 

användes ha en påverkande faktor för examensarbetets resultat. Artiklarna som användes var 

publicerade mellan åren 2006 – 2016. Anledningen till att tidsspannet ökades från fem till 

tio år var för att hitta fler artiklar som besvarade syftet till examensarbetet och inte var för 

utdaterade.  

Författarna har under arbetets bearbetning utgått från en objektiv inställning av det 

insamlade materialet och för att uppnå detta har författarna arbetat utifrån en manifest 
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innehållsanalys. Det innebar att författarna bara skall redovisa det som framkom i artiklarna. 

Eftersom författarna hade en förförståelse för ämnesområdet som undersöktes, resulterade 

det i att sökorden från första sökningen innehöll ord som attityder och fördomar. Därför tog 

dessa sökorden bort i den andra databas sökningen.  

Polit & Beck (2012) beskriver att giltigheten i studien menas med att den slutsats som har 

framkommit var korrekt och hållbar. Giltigheten kan påvisas genom att examensarbetets 

syfte och slutsats har besvarats under genomförandet. De elva artiklarna som har redovisats i 

Bilaga C har blivit kritiskt granskade och därmed ökat giltigheten. Dock anser författarna till 

examensarbetet att giltigheten kunde öka om fler artiklar hade undersökts och blivit 

granskade. Syftet till examensarbete har ändrats under arbetets genomförande, eftersom det 

första syftet var att upplysa om sjuksköterskornas etiska hållning och deras bemötande 

gentemot patienter med missbruksproblem. Författarna valde att ändra syftet eftersom 

begreppet etiska hållning var för brett och otydligt att undersöka för att få en djupare 

förståelse om ämnet. 

En kvalitetsgranskning av artiklarna gjordes efter Fribergs metod (2012) som bestod av 14 

frågor och gjordes för att säkerställa att artiklarna hade hög kvalitet. Artiklarna som inte 

uppnådde till den standard som granskningen efterfrågade kasserades bort och därmed 

användes bara artiklar med medelhög till hög kvalitetsnivå. En svårighet som uppkom med 

kvalitetsgranskningen var att poängsätta svaren till frågorna från artiklarna, eftersom det var 

svårt och ibland otydligt att veta vilket poäng som skulle sättas. För att vara säkerställa 

granskningen lästes och poängsattes svaren ett flertal gånger. Eftersom det inte fanns något 

hjälpmedel som beskriver bedömningen av kvalitetsgranskningens frågor, fick därför 

författarna skapa ett eget system för att poängsätta svaren. 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet var att beskriva allmänsjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med 

missbruksproblem på vårdavdelningar. Här beskrivs de teman och subteman som uppkom 

under resultatet. De teman som identifierades och tydliggjordes var Konsekvenser av 

kunskapsbrist och personlig inställning vid vårdande.  

Resultatet synliggör att sjuksköterskorna upplevde brist på kunskap under vårdandet av 

patienterna med missbruksproblem. Detta resulterade i att de utvecklade osäkerhet för att 

vårda och medförde att vårdkvalitén försämrades för denna patientgrupp. Utifrån 

kunskapsbristen uppvisade sjuksköterskorna ett oprofessionellt förhållningssätt gentemot 

patienterna genom att de visade ett negativt synsätt gentemot patientgruppen under 

bemötandet. Enligt Monks et al. (2012) påvisar tidigare forskning att patienter upplever att 

de får dåligt bemötande av sjuksköterskor. Under vårdvistelsen upplever patienter att 

vårdpersonalens brist på kunskap är en bakomliggande orsak för deras negativa upplevelser. 

Detta motsäger styrdokumentet svensk sjuksköterskeförening (2012) styrdokument ICN: S 

Etiska kod för sjuksköterskor som lyfter fram vikten av att upprätthålla ett professionellt 
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förhållningssätt. I styrdokumentet framkommer det att sjuksköterskor erhåller ett etiskt och 

respektfullt förhållningssätt gentemot patienter vid deras bemötande. Sjuksköterskor skall 

kontinuerligt uppdatera sina kunskaper inom ämnesområdet genom att ta del av 

evidensbaserad forskning, uppdaterad litteratur eller av patienter och kollegor. Det 

synliggörs dessutom i resultatet att sjuksköterskorna upplevde osäkerhet över hur de skulle 

vårda patienternas symtom vid abstinensbesvär för att tillgodose deras behov.  I Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (2017:30) framkommer att sjuksköterskor skall tillgodose patienternas 

behov och förebygga deras ohälsa oavsett medicinska bakgrund. Resultatet stämde överens 

med det som Englander et al. (2016) påvisar i tidigare forskning att patienter anser att 

sjuksköterskor har kunskapsbrist, när de uppvisar besvär under sin abstinensperiod och för 

sina missbruksproblem under vårdvistelsen. Detta resulterade i ett ökat lidande för 

patienterna.  

 Som konsekvens av kunskapsbristen synliggörs i resultatet att allmänsjuksköterskorna 

upplevde osäkerhet över hur de skulle vårda patienternas symtom vid abstinensbesvär, och 

medicinska åtgärder för att tillgodose patienternas behov. Det framkommer i Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (2017:30) att sjuksköterskor skall tillgodose patienternas behov och 

förebygga deras ohälsa oavsett medicinsk bakgrund. Resultatet stämmer överens med 

Englander et al. (2016) som beskriver i tidigare forskning att patienter anser att 

sjuksköterskor saknar kunskap när de uppvisar besvär, samt saknar kunskap gällande deras 

övriga missbruksproblem. Detta kan resultera till att sjuksköterskor inte tar hänsyn till 

patienters behov och önskemål, vilket medför i ett ökat lidande för patienter.  

I resultatet synliggörs att sjuksköterskorna upplevde rädsla för att vårda patienter med 

missbruksproblem, då de uppfattades som oförutsägbara på grund av deras pendlande 

sinnesstämning. Detta resulterade i att de begränsade och minimerade vårdtiden hos 

patienterna. Detta överensstämmer med patienternas upplevelse som beskrivs av Leslie et al. 

(2000) i tidigare forskning, där det framkommer att de blir åsidosatta av sjuksköterskor. Det 

har även synliggjorts att patienterna har ett önskemål om att sjuksköterskor utför 

omvårdnaden på ett professionellt och omsorgsfullt sätt för att hjälpa patienterna att 

upphöra med sitt missbruk. Patienter uttrycker att de skall få samma likvärdiga vård som 

andra patientgrupper erhåller. 

Resultatet visade att sjuksköterskorna hade ett negativ synsätt gentemot patientgruppen. De 

uppfattade patienterna som hemlösa och ansvarslösa individer. På grund av det negativa 

synsätt hos sjuksköterskorna förstärktes stigmatiseringen som de hade gentemot 

patienterna. De ansåg att patienterna inte var i behov av vård, trots deras besvär och lidande. 

Detta stämmer överens med vad Browne et al. (2015) beskriver i tidigare forskning är 

anledningen till att patienterna väljer att lämna sjukvården. Detta synliggörs i resultatet att 

den negativa synsätt som sjuksköterskorna hade kunde påvisa att de inte hade ett empatiskt 

förhållningssätt. Detta bidrog till att patienterna inte fick en likvärdig vård i jämförelse med 

andra patientgrupper. Stigmatiseringen som sjuksköterskorna hade ledde till att patienterna 

fick ett negativt bemötande, samt associerade omvårdnaden till en negativ upplevelse. Hälso- 

och sjukvårdslagen [HSL] (2017:30) beskriver att alla individer har rätt att få likvärdig vård 

och bli respekterade som en unik människa. 



 

23 

 

Sjuksköterskornas oprofessionella förhållningssätt i resultatet avviker ifrån styrdokumentet 

som redogör om den personcentrerade vården. Svensk sjuksköterskeförening (2016a) påvisar 

att professionella sjuksköterskor skall försöka eftersträva en personcentrerad vård i den 

praktiska verksamheten och ha ett humanistiskt synsätt. Författarna till examensarbetet 

anser att istället för att döma patientgruppen skall sjuksköterskor betrakta patienter på en 

individuell nivå, samt se dem som unika individer med olika behov Genom utförandet av en 

personcentrerad vård kan det negativa synsätt som patienter kontinuerligt upplevde från 

sjukvården minskas.   

Resultatet påvisar att sjuksköterskorna hade en stigmatiserande bild mot patienter med 

missbruksproblem. Hudson et al. (2008) redovisar i tidigare forskning om sjuksköterskornas 

egna uppfattningar om patienter med missbruksproblem kunde vara exempelvis att dessa 

individer var både hemlösa och saknade arbete. Författarna till examensarbetet anser dock 

att missbruksproblem inte alltid syns på ytan utan att även individer med ordnade 

förhållanden och välbetalda arbeten kan ha ett missbruksproblem. Det framkommer även i 

tidigare forskning genom patienternas tidigare erfarenheter av vården, att de upplevde att 

sjuksköterskorna hade fördomar och att det är detta som gör att patienter inte väljer att 

uppsöka sjukvård i framtiden. Därför är det väsentligt att sjuksköterskor har en positiv 

inställning och ser till att patienter får ett positivt bemötande. Alvsåg (2017) beskriver att 

förutom att bemöta patienterna på ett positivt sätt skall sjuksköterskor ha i åtanke att vårda 

dessa patienter med omsorg. När de inte uppvisar kärlek eller sympati kan det resultera till 

bristfällig vård.  

I resultatet synliggörs att sjuksköterskorna uppvisade misstro mot patienterna på grund av 

att patienterna dolde relevant och väsentlig information om deras hälsa, samt för att deras 

sinnesstämning kontinuerligt förändrades. Då utvecklade sjuksköterskorna misstankar 

gentemot patienternas syfte till att uppsöka vård. I svensk sjuksköterskeförening (2012) 

styrdokument ICN: S Etiska kod för sjuksköterskor beskrivs att sjuksköterskor har ett ansvar 

att kontinuerligt förmedla information till patienter angående deras hälsotillstånd. 

Sjuksköterskors negativa synsätt resulterar i att patienter som är i behov av vård och 

mediciner väljer att lämna sjukvården eller får reducerad vårdkvalitet. Detta kunde kopplas 

till tidigare forskning som det Browne et al. (2015) beskriver om sjuksköterskors misstankar 

och att de är extra noggranna med övervakningen av patienters handlingar under 

vårdvistelsen. Författarna till examensarbetet anser att patienter inte bör känna sig bevakade 

under sina sjukhusvistelser, exempelvis inte när de utför vanliga vardagsaktiviteter som att 

gå i korridoren eller sköta sin hygien. Detta lyfts fram i svensk sjuksköterskeförening (2016b) 

styrdokumentet som tydliggör att sjuksköterskor skall visa att de har ett förtroende för 

patienter, genom att respektera deras integritet. Sjuksköterskor skall även låta patienterna få 

andrum att utföra sina aktiviteter under vårdvistelsen. 

I resultatet framgick det att vissa utav sjuksköterskorna hade en förståelse för patienternas 

missbruksproblem eller deras historik av missbruk. De hade olika drivkrafter för att hitta 

motivationen till att vårda denna patientgrupp. Den gemensamma faktorn var att se 

patienterna bakom missbruket och reflektera över deras livssituation. En viktig faktor för att 

reflektera över patienternas hälsosituation var om sjuksköterskorna själva hade en 

närstående eller anhörig som tidigare haft problem med missbruk. Genom att de hade en 
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förståelse för patienternas tillstånd kunde de ha en helhetssyn för att inte skapa en stigmatisk 

bild mot patientgruppen. Detta stämmer överens med styrdokumentet som Svensk 

sjuksköterskeförening (2016a) lyfter fram angående personcentrad vård och dess innebörd 

inom vården. Genom att vårdpersonalen utför en personcentrad vård utvecklar de en 

förståelse för patienternas behov. Detta framkommer i Browne et al. (2015) som beskriver i 

tidigare forskning att sjuksköterskor utvecklar en förståelse för patienternas 

missbruksproblem, vilket innebär att de undviker att stigmatisera patienterna som har 

missbruksproblem som exempelvis ”knarkare” eller ”missbrukare”. 

I tidigare forskning redovisar Wiklund (2008) att patienter uttrycker en önskan att 

sjuksköterskor skall ha en förståelse för missbruksproblemet eftersom de upplever att 

vårdpersonalen inte tillgodose deras själsliga behov. Detta kan kopplas till de vårdbegreppen 

som förekommer inom sjuksköterskeprofessionen. Malm och Wiklund-Gustin (2017) 

beskriver att i vårdbegreppen föreligger ett etiskt ansvar hos sjuksköterskor att kunna 

tillgodose patienternas kroppsliga, själsliga och andliga aspekter under omvårdnaden. Den 

själsliga aspekten påvisas när patienten förmedlar sina känslor och tankar. Detta kan kopplas 

ihop med det vårdvetenskapliga perspektivet som Fredriksson (2003) beskriver belyser 

patienters förmedling av sina tankar med hjälp av den vårdande kommunikationen. Inom 

den narrativa aspekten i det vårdande samtalet utvecklar sjuksköterskor sin förståelse genom 

att patienter får tala om sin livs-och lidandeberättelse. Som resultat får patienterna en känsla 

av empati från sjuksköterskor.  

I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (2017:30) beskrivs att kommunikation skall ske på ett 

respektfullt sätt. Genom att åstadkomma en professionell vårdrelation ökar tryggheten och 

medför att lidande minskar hos patienterna. Fredriksson (2003) beskriver att sjuksköterskor 

har ett etiskt ansvar att upprätthålla en god vårdrelation. En god vårdrelation hjälper och 

underlättar för sjuksköterskor att finna en individuell åtgärd för att hjälpa patienter. 

Sjuksköterskor skall ha i åtanke att vissa patienter kan ha svårigheter med att öppna sig inför 

andra individer. Detta kan kopplas till tidigare forskning som Hudson et al. (2008) beskriver 

om de svårigheter som patienter har att hålla ett socialt samspel med sjuksköterskorna. 

Därför skall sjuksköterskor ha ett vårdande samtal tillsammans med patienter så att de kan 

tala ut om sina lidandeberättelser. 

6.3 Etisk diskussion 

Artiklarna till detta examensarbete har blivit granskade och godkända av etisk kommitté 

eftersom artiklarna har genomgått en etisk prövning. I enlighet med Codex (2017) som har 

beskrivit nationella och lokala riktlinjer för utformandet av ett examensarbete samt om 

forskningsetik, har författarna strävat efter att inte använda sig av data som innebär plagierat 

eller förfalskat material. I detta examensarbete hade den data som insamlats och refererats 

till skrivits på ett etiskt korrekt sätt enligt APA –style (American Psychological Association). 

Författarna hade eftersträvat att bibehålla ett objektivt synsätt som Polit & Beck (2012) har 

beskrivit samt att inte medvetet förvränga materialet under översättningen från engelska till 

svenska. Vid översättningar av bland annat nyckelfynd och citat så har Google Translate 
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använts, och har översatts flera gånger för att minimera förvrängningen av nyckelfynd. Citat 

på originalspråket har använts för att förstärka påståendet och att styrka resultatet till detta 

examensarbete. Engelska är inte författarnas modersmål och kan ses som en svaghet med 

arbetets översättning. Detta innebar att det kan förekomma möjliga feltolkningar utifrån 

artiklar som är skrivna på engelska. Dock så har författarna en god förståelse för engelska, 

och har försökt att minimera chanserna att feltolka eller förvränga materialet. Syftet om 

allmänsjuksköterskornas upplevelse att vårda patienter med missbruksproblem på 

vårdavdelningar har besvarats. 

7 SLUTSATER 

I resultatet synliggörs att konsekvensen av kunskapsbristen var den centrala faktorn för 

sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter med missbruksproblem. Till följd av 

kunskapsbristen så utvecklade sjuksköterskorna en negativ inställning och en stigmatiserad 

bild mot patientgruppen. Sjuksköterskorna höll avstånd från patienterna och utvecklade 

misstro. I vissa fall kunde sjuksköterskorna tvivla på patienternas anledningar till att 

uppsöka vård. Sjuksköterskorna hade svårigheter med att bemöta och respektera patienterna 

som unika individer, men även att tillgodose deras medicinska och psykiska behov. Det 

redogörs att sjuksköterskorna uttryckte rädsla när patienterna uppvisade abstinensbesvär. 

När dessa vårdsituationer uppstod upplevde sjuksköterskorna en känsla av ensamhet 

eftersom de inte fick något stöd av arbetskollegorna. På grund av rädslan fick patienterna 

olikvärdig vård i jämförelse med andra patientgrupper. Trots dessa hindrande faktorer och 

stigmatiseringen som framkom i resultatet uppvisade sjuksköterskorna motivation till att 

vårda patienterna. Förutom att hitta motivationen fick sjuksköterskorna en fördjupad 

förståelse för patienternas hälsotillstånd. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Det tydliggörs i examensarbetet att kunskap inom ämnesområdet behöver förbättras hos 

sjuksköterskorna. Författarna till examensarbetet föreslår en utökad kunskap i 

sjuksköterskeutbildningen eller inom verksamheten. Med utökad kunskap ökar säkerheten 

hos både sjuksköterskorna och patienterna, samt minimeras stigmatiseringen mot 

patientgruppen. Författarna vill tillägga att det finns ett behov av vidare forskning eftersom 

det bara finns en begränsad forskning inom detta område i Sverige. Förslaget om vidare 

forskning kan vara att undersöka olika regioners policy vid vårdandet av patienter med 

missbruksproblem samt att undersöka vilka handlingsplaner som finns för sjuksköterskorna 

på olika avdelningar för vård av dessa patienter.   
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The Journal 
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2014 
USA 

Nursing Practice 

Nurses’ 

Perceptions in 

Caring for 

Hospitalized 

Medical-Surgical 

Patients With 

Substance 

Abuse/Dependen

ce 

 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar om vård 

av medicinsk 

kirurgiska patienter 

med 

drogmissbruk/beroen

de. 

en kvalitativ 

ansats med ett 

induktivt 

tillvägagångssätt 

med användning 

av data från en 

beskrivande, icke 

experimentell 

studieundersöknin

g. 24 

sjuksköterskor 

intervjuades.  

studien visar att 

sjuksköterskor 

behöver mer 

utbildning kring 

detta 

ämnesområde, 

visa sympati och 

få en bättre rutin 

vid smärtlindring 

av dessa 

patienter.  

Ortega, L.B & 
Ventura, C.A 

Scielo  

 

 

 
 
 
2008 
Brazil 

I am alone: the 

experience of 

nurses delivering 

care to alcohol 

and drug users 

Syftet med studien var 

att undersöka 

sjuksköterskornas 

erfarenheter att vårda 

patienter med 

missbruk. 

Studien använde 

en kvalitativ 

ansats som 

baserades på 

Martin Heideggerś 

fenomenologi och 

det var 6 

sjuksköterskor 

som intervjuades.  

Resultatet av 

studien visar att 

en del av 

sjuksköterskorna 

hade rädsla över 

att vårda 

patienterna. 

Sjuksköterskorna 

var rädd för 

patienten skulle 

vara aggressiva 

 


