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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med substansberoende kommer i kontakt med den somatiska vården 

både som en konsekvens av sin livsstil och- eller på grund av annan sjuklighet. Tidigare 

forskning har påvisat att dessa patienter upplever sig åsidosatta och blir bemötta med 

bristfälliga attityder av såväl sjuksköterskor som annan vårdpersonal. Detta orsakar att de 

undviker och ibland helt avstår från vården. Patienter menar att det dyrbara tillfälle att 

inleda ett tillfrisknande som vårdtillfället utgör kan gå förlorat. Med hänseende till detta ses 

det som nödvändigt att öka förståelsen kring vårdandet av patienter med substansberoende. 

Syfte: Beskriva allmänsjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 

substansberoende i den somatiska vården. Metod: Kvalitativ ansats. Litteraturstudie med 

beskrivande syntes. Resultat: Sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 

substansberoende visade sig i två huvudteman; vårdens förutsättningar urholkas och 

säkerheten äventyras. Sjuksköterskor beskrev hur vården till dessa patienter saknade mening 

och hur deras kompetens var otillräcklig. Dessutom framkom hur patienter med 

substansberoende, enligt sjuksköterskor, utgjorde en fara för såväl sig själva, andra patienter 

som sjuksköterskor. Slutsats: Det finns ett behov av utökad kompetens och utbildning 

avseende substansberoende hos sjuksköterskor. Detta skulle kunna gynna de vårdande 

förutsättningarna för patienter med substansberoende. Nyckelord: vårdande, alkohol, 

droger, bemötande, sjukhusvård. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Background: Patients suffering from substance use disorder come in contact with the 

somatic care because of their lifestyle and- or as a result of other health related issues. 

Previous research has shown that these patients experience feelings of being neglected and 

that they are treated with a lacking attitude appropriate for a nursing situation from nurses 

and nursing staff in general. This may cause this group of people to avoid healthcare and 

sometimes to abstain healthcare altogether. Patients express the caring event as being a 

valuable opportunity to begin recovery that may be lost. Taking all these points into 

consideration it should be deemed necessary to increase the understanding regarding health 

care situations between nurses and people suffering from substance use disorder. Aim: 

Describing the experiences of the general nurse's caring for patients with substance 

dependence in somatic care. Method: Qualitative approach. A literature study with 

descriptive synthesis. Results: Nurses experience from there care of patients suffering from 

substance addiction presents its self in two main themes: The pre-requisites for effective 

nursing are being hollowed and that safety is being compromised. Nurses described how 

caring for these patients lacked meaning and how their competence were insufficient. 

According to these nurses patients suffering from substance addiction, posed a threat to 

themselves and other patients as well as the nurse. Conclusion: There is a need to improve 

knowledge and education related to substance use disorder for nurses. This would be 

beneficial to patients suffering from substance addiction. Keywords: caring, alcohol, 

drugs, treatment, hospital care. 
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1 INLEDNING  

Personer med substansberoende är en kategori människor som, på ett eller annat sätt, lever i 

utsatthet. Mycket tyder också på att de ofta anses ha orsakat sina egna problem och därför 

har sig själva att skylla. Författarna till det här arbetet har båda, i flera sammanhang, 

bevittnat hur attityder bland både allmänhet och professionella - inte minst vårdpersonal - 

präglats av fördomar och till och med förakt mot dessa människor. Förekomsten av 

nedsättande epitet som knarkaren, alkisen eller bara han, etylikern på 2:an är några av de 

saker som hos oss väckt frågor om huruvida omvårdnaden av substansberoende i hälso- och 

sjukvården är så förutsättningslös, jämlik och personcentrerad som den enligt etiska 

riktlinjer bör vara. En människa med beroende kan förmodas ta både fysisk och psykisk 

skada av sitt bruk, men också av den socialt påfrestande situation som ofta uppstår i spåren 

av användandet. Det förefaller olyckligt om ett innevarande lidande späs på ytterligare av en 

vård vars uppgift det är att lindra det. Examensarbetet tillhandahåller ett tillfälle att både öka 

kunskapen om och belysa denna problematik. Förslaget på ämne för fördjupning kommer 

ursprungligen från Landstingets i Västmanland vuxenpsykiatri. 

2 BAKGRUND  

Följande avsnitt ägnas till att tydliggöra begrepp, redogöra för tidigare forskning och beskriva 

teoretiskt perspektiv samt sjuksköterskans roll och ansvar - detta för att underlätta 

förståelsen av uppsatsen för läsaren. Avslutningsvis formuleras problemet som ligger till 

grund för arbetets syfte.  

2.1 Substansberoende  

Det är betydelsefullt att förstå orsakerna till att en individ använder droger. Användningen 

kan för vissa vara en positiv upplevelse utan att nödvändigtvis orsaka någon skada medan 

andra med hjälp av drogerna utvecklar ett sätt att hantera en tillvaro som kompliceras av 

sociala, fysiska eller psykiska problem. De upplevda fördelar som droganvändningen 

inledningsvis ger är sällan varaktiga och när intaget blir mer frekvent som en följd av 

utebliven förväntad effekt ökar risken för skadeverkningar (Cooper, 2009).  

Det finns olika begrepp och definitioner avseende ett ohälsosamt och problematiskt 

förhållande till alkohol och andra droger. Begreppen och dess betydelse varierar dessutom 

beroende på verksamhet och yrkesgrupp. I Sverige används diagnosklassifikationerna 
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International statistical classification of disease and related health problems (ICD) och 

Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM). Inom somatisk hälso- och 

sjukvård används främst ICD vid diagnostisering medan DSM används främst inom 

forskning och psykiatrisk verksamhet. Den aktuella versionen är ICD-10 som bland annat 

omfattar diagnosen substansberoende. Kriterierna är; stark längtan efter drogen, svårighet 

att kontrollera intaget, fortsatt användning trots skadliga effekter, droganvändning 

prioriteras högre än andra aktiviteter och förpliktelser, ökad tolerans och fysiska 

abstinenssymtom. För att erhålla diagnos krävs det att minst tre av dessa sex kriterier är 

uppfyllda (Socialstyrelsen, 2017). I ICD-10 ersätts benämningarna alkohol och droger av 

begreppet beroendeframkallande substanser. Här under ingår alkohol, illegala droger – 

narkotika samt beroendeframkallande läkemedel (Franck & Nylander, 2015). 

 Vanligt förekommande beroendeframkallande substanser  

I Sverige och västländerna är alkohol det mest frekvent använda medlet att berusa sig med. 

Alkohol intas enbart peroralt, absorberas i magsäck och tunntarm, metaboliseras i levern och 

når sedan hjärnan. Effekterna av alkohol varierar från individ till individ men välbehag, 

ångestlindring, avslappning och spontanitet är positiva exempel medan aggressivitet, 

kontrollförlust, trötthet och illamående är mindre önskade effekter. Kroppsvikt och kön har 

betydelse för hur alkoholmängder tolereras av kroppen. Ett avsevärt stort antal individer 

utvecklar ett alkoholberoende, antingen som en följd av högt och långvarigt intag eller på 

grund av genetisk sårbarhet (CAN, 2018). Benzodiasepiner är en grupp av läkemedel som har 

ångestdämpande eller sövande effekt. Dessa läkemedel togs fram för att ersätta barbiturater 

som orsakade dödsfall vid överdoser. Det har visat sig att benzodiasepiner vid långvarigt bruk 

orsakar beroende hos många och att de bland substansberoende ofta intas i kombination 

med andra substanser. Dessa läkemedel kan vara mycket farliga att kombinera med 

exempelvis opiater eller alkohol och dödsfall vid interaktioner förekommer (EMCDDA, 

2015a).  

Amfetamin är en syntetisk substans som vanligen förekommer i vit pulverform. Substansen 

är centralstimulerande och leder till ett tillstånd av ökad vakenhet, eufori, ökad självkänsla, 

minskad aptit och minskat sömnbehov. Substansen kan intas oralt, sniffas, injiceras och den 

mer potenta varianten metamfetamin kan i sin kristallform även rökas. Amfetamin påverkar 

det centrala nervsystemet genom ökad dopamin- och noradrenalinaktivitet och intensivt 

bruk orsakar beroende och neurologiska förändringar (EMCDDA, 2015b). Kokain utvinns ur 

kokaplantan som odlas framförallt i Sydamerika. Kokainet förekommer vanligen i pulverform 

och är i likhet med amfetamin centralstimulerande. Substansen har dessutom en bedövande 

effekt. Intag sker genom sniffning eller sällsynt via injektion. Kokainbas eller crack röks. 

Kokainet verkar på ett likartat sätt med amfetamin men har kortare halveringstid och anses 

orsaka ett starkare psykiskt betingat beroende som är svårare att bryta (EMCDDA, 2015c).  

Cannabis är den mest brukade illegala substansen i världen och har använts i 

berusningssyfte i tusentals år. Ur växten Cannabis sativa utvinns olika preparat som hasch, 

olja eller honblommornas toppställningar - marijuana - som samtliga nästan uteslutande 

röks, inte sällan blandat med tobak. Effekten är eufori, ångestlättnad och-eller sömnighet 
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(EMCDDA, 2018). Heroin är en produkt som i likhet med morfin utvinns ur opium - extrakt 

från opievallmo. Heroin eller diamorfin som är den kemiska benämningen, är mer potent än 

morfin och ger effektiv smärtlindring men också eufori, sömnighet och en känsla av 

avstängdhet. Illamående, andningsdepression och nedsatt motorik i magtarmkanalen är 

biverkningar. Heroin röks, sniffas eller injiceras och orsakar relativt snabbt ett fysiskt 

beroende med starka abstinenssymtom (EMCDDA, 2015d). 

 Förekomst av substansberoende och hälsorisker med substansbruk 

Under 2009-2011 gjordes en statlig översyn av missbruk- och beroendevården i Sverige. Det 

framkom att omkring 780 000 personer över 18 år har ett problematiskt förhållande till 

alkohol, varav 330 000 har ett substansberoende. Motsvarande siffror avseende illegala 

droger skattades till 55 000. När det gäller beroendeframkallande läkemedel beräknades 

antalet till 45 000-65 000 personer (Socialstyrelsen, 2017).  

Att bruka beroendeframkallande substanser i stort är att utsätta sig för risker både av 

medicinskt och socialt slag. Personer som använder illegala droger - narkotika, har statistiskt 

sett en avsevärt högre risk att drabbas av såväl sjukdom som för tidig död. 

Substansrelaterade skador och sjukdomar kan uppstå plötsligt eller utvecklas långsamt vilket 

är kopplat till vilka beroendeframkallande substanser som använts, vilka mängder och hur 

frekvent bruket varit. Risken för skador och sjukdomar varierar men tre kategorier av 

bakomliggande orsaker är viktiga att ta hänsyn till: den beroendeframkallande substansens 

farmakologiska effekter och egenskaper, hur den intas och användarens 

levnadsförhållanden. Företeelser som förvärrar riskerna är: högre doser och mer intensivt 

bruk, användning av olika beroendeframkallande substanser samtidigt samt intravenöst 

bruk. Personer som injicerar löper hög risk att smittas med infektionssjukdomar som HIV, 

hepatit B och C om de delar sprutor eller kanyler med andra. Även infektionssjukdomar som 

tuberkulos, hepatit A och sexuellt överförbara sjukdomar är överrepresenterade bland 

substansberoende (Folkhälsomyndigheten, 2017a).  

Alkoholbruk räknas till ett av de största hälsoproblemen i världen och är globalt den tredje 

största orsaken till ohälsa och mortalitet. Bortsett från den påtagligt förhöjda risken för 

olycks- och våldsrelaterade skador vid alkoholberusning leder hög eller långvarig konsumtion 

till ökad risk för fettlever och levercirros, hjärt- och kärlsjukdomar, pankreatit och 

pankreascancer samt olika cancersjukdomar i mag-tarmkanalen. Det finns 25 kroniska 

sjukdomar som enbart orsakas av alkoholbruk (Folkhälsomyndigheten, 2016). 84 000 friska 

år tas enligt en beräkning ifrån Sveriges nu levande befolkning på grund av alkoholen (CAN, 

2018). 

Amfetamin, metamfetamin och andra centralstimulerande substanser kan orsaka 

förgiftning, dödsfall, hypertoni, hjärtinfarkt, intrakraniell blödning och beroendeutveckling. 

Dessutom leder intravenöst bruk till ökad risk att infekteras av blodburna virussjukdomar. 

Ökad risk för psykiska skador omfattas av depression, suicid, substansutlöst psykos, 

ångestsyndrom och våldsamt beteende (Darke, Kaye, Mcketin & Duflou, 2007; Buxton & 

McConachie, 2000). Kokain är en annan centralstimulantia som orsakar svårt beroende, 
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neurologiska och psykologiska skador samt hjärt-kärlsjukdomar. Kokainbruk har ett 

samband med stroke, epilepsi och suicid. Dödliga överdoser förekommer (EMCDDA, 2014). 

Cannabisbruk leder till försämrade kognitiva funktioner under ruset. Reaktionsförmåga, 

beslutsfattande, motorisk precision och planering påverkas vilket avsevärt försämrar 

exempelvis bilkörning hos den som är påverkad. På längre sikt kan bruk leda till beroende 

och tidig debutålder ökar denna risk. Tidig debutålder har också visat sig innebära en ökad 

risk för att senare i livet utveckla psykossjukdomar och annan psykisk ohälsa. Framförallt 

kan cannabisbruk förvärra befintlig psykisk ohälsa och exempelvis orsaka återfall i psykos 

(Folkhälsomyndigheten, 2017b). En annan tydlig markör för att Cannabis är en hälsovådlig 

substans är också att den näst största andelen av alla som söker hjälp och behandling inom 

EU för drogrelaterade problem anger cannabisbruk som sitt huvudproblem (EMCDDA, 

2004). 

Heroin och andra opioider orsakar relativt snabbt ett starkt beroende med 

toleransutveckling. När opioider - heroin, morfin och syntetiska analoger som fentanyl 

injiceras ökar risken att ådra sig hepatitsjukdomar, levercirros och HIV. Men också lung- och 

hjärtproblem samt kronisk smärta förekommer efter långvarigt bruk (Folkhälsomyndigheten, 

2015). Dödsfall relaterade till överdoser av opioider beror på att substansens 

respirationshämmande effekt orsakat andningsstopp (Slørdal & Rygnestad, 2013). 

Opioidbruk orsakar i särklass flest dödsfall relaterat till illegal substansanvändning 

(EMCDDA, 2015d).  

Substansberoende leder, både när det gäller alkohol och andra beroendeframkallande 

substanser även till sociala konsekvenser som komplicerar tillvaron både för personen med 

beroendet men även människorna i dennes närhet och samhället i stort. Vid misshandel och 

våld i nära relationer är alkoholpåverkade gärningspersoner överrepresenterade. Personer i 

ett aktivt och fortskridande substansberoende lever ofta under kaotiska och ohanterliga 

förhållanden utan ordnad boendesituation eller försörjning. Svårigheterna resulterar inte 

sällan i våld, kriminalitet och förstörda familjerelationer (Pellmer, Wramner & Wramner, 

2017). I förlängningen kan människor som drabbats av den här typen av problem uppfattas 

som avvikande från det normala och därför utsättas för stigmatisering (Simmonds & 

Coomber, 2009). 

2.2 Stigmatisering  

Stigmatisering är ett begrepp vilket kan liknas med en undantagsstämpel som 

majoritetsbefolkningen - de normala - sätter på fysiskt, psykiskt och socialt avvikande 

personer. Begreppet är sedan gammalt rotat i antikens Grekland och i religiösa 

föreställningar. Personer med ovanliga egenskaper eller attribut brännmärktes för att 

förstärka deras utanförskap och redan låga status (Goffman, 2014). Stigmatiseringens 

betydelse är till stor del oförändrad, då fenomenet är kopplat till en avvikelse. Idag handlar 

dock stigmatisering i högre grad om mänskliga tillkortakommanden än kroppsliga 

kännetecknen (Major & O’brien, 2005). I mötet med främlingar är människor benägna att 

fastställa specifika egenskaper hos dem utifrån tidigare uppfattningar och normer. Normer 
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som när de inte uppfylls resulterar i att främlingen generaliseras – placeras i en kategori – 

med lägre värde och status (Goffman, 2014). Stigmatisering, specifikt relaterat till hur 

substansberoende betraktas av övrig befolkning, visar sig i uppfattningar om att de är 

skrämmande, ovärdiga och mindre önskvärda element i omgivningen (Simmonds & 

Coomber, 2009) Dessutom konstateras att personer med substansberoende är föremål för en 

mer omfattande stigmatisering än personer med psykisk ohälsa (Lloyd, 2013).  

2.3 Patienter med substansberoende berättar 

Patienter med substansberoende beskriver hur bemötandet varierar i kontakten med den 

somatiska vården. Bra bemötande handlar huvudsakligen för dem om att kunna vara öppna 

med sin problematik utan att bli dömd (St Marie, 2014; Velez, Nicolaidis, Korthuis & 

Englander, 2016). Sjuksköterskor och övrig vårdpersonal som lyssnar, visar sympati och 

medlidande samt ger extra av sin tid uppskattas av dessa patienter (McCreaddie et al., 2010; 

St Marie, 2014; Velez et al., 2016; Weiss, Mccoy, Kluger & Finkelstein, 2004;). Dessutom 

beskriver patienter med substansberoende att sjuksköterskor och annan vårdpersonal med 

egen erfarenhet av substansberoende är uppskattade, då dessa vet vad det kan innebära att 

leva med sådana problem (Hudson, Nyamathi & Sweat, 2008; Velez et al., 2016). Att 

vårdpersonalen står kvar trots återfall eller andra bakslag beskrivs också som betydelsefullt 

och kan utgöra skillnaden mellan fortsatt substansbruk eller nykterhet, uppger dessa 

patienter (St Marie, 2014).  

Trots att positiva upplevelser av den somatiska vården som kontext finns, beskriver 

merparten av patienter med substansberoende att de negativa erfarenheterna och 

upplevelserna överväger (Hudson et al., 2008; McCreaddie et al., 2010; Neale, 2007; Pauly et 

al., 2015; St Marie 2014; Velez et al., 2016; Weiss et al., 2004). Det handlar bland annat om 

att dessa patienter känner sig få sämre vård än övriga patienter på grund av stigmatisering 

(Butters & Ericksson, 2003; McCreaddie et al., 2010; Neale, 2007; Pauly et al., 2015; St 

Marie, 2014 ). Patienter med substansberoende uppger att de kan bli helt avvisade trots 

allvarliga somatiska besvär, då de förmodas vara ute efter substanser snarare än vård 

(Butters & Ericksson, 2003; Hudson et al., 2008; Pauly et al., 2015; St Marie, 2014). 

Dessutom kan patienter med substansberoende uppleva att de av vårdpersonal inte anses 

förtjäna vårdens resurser eller hjälpen från sjukhuset (Hudson et al., 2008; McCreaddie et 

al., 2010; Mclaughling, Mckenna & Leslie, 2000; Monks, Topping & Newell, 2012; Neale, 

2007), då de bemöts med dömande attityder, fientlighet, motvilja och brist på engagemang i 

kontakt med vårdpersonal (Hudson et al., 2008; McCreaddie et al., 2010; Mclaughling et al., 

2000).  

Brist på omsorg, rådgivning, information och kunskap kan leda till känslomässigt lidande och 

depression enligt dessa patienter (Neale, 2007; St Marie, 2014). De beskriver dessutom hur 

bemötandet präglas av en auktoritär och enkelriktad kommunikationsstil som kan vara 

anklagande och respektlös (Hudson et al., 2008). Onödiga kommentarer och nedlåtande 

uttalanden från vårdpersonal är vanligt förekommande enligt patienterna (McCreaddie et al., 

2010; Pauly et al., 2015; St Marie, 2014). Attityderna leder enligt dem till känslor av 
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värdelöshet, för tidig utskrivning och att de döljer sitt substansberoende trots viljan om 

öppenhet (McCreaddie et al., 2010; St Marie, 2014; Velez et al., 2016). På grund av sitt 

substansberoende uppger dessutom dessa patienter att de antas stjäla och att kollektiv 

skuldbeläggning förekommer då någon enskild substansberoende betett sig illa (Pauly et al., 

2015).  

Patienter med substansberoende upplever att det kan finnas en oförmåga hos vårdpersonal 

att se substansberoende som en sjukdom och en tendens att istället se problematiken som ett 

moraliskt misslyckande (Velez et al., 2016; Weiss et al., 2004). Ett annat problem enligt 

dessa patienter är när abstinens uppstår som en följd av vårdvistelsen och behandling för 

denna uteblir. Något som kan leda till självmedicinering eller att sjukvården till och med 

undviks (Mclaughling et al., 2000; Monks et al, 2012; Neale, 2007). Patienterna beskriver 

därutöver att vårdpersonalen saknar kunskap om hur krävande det är att bryta ett 

substansbruk (Velez et al., 2016).  

Negativa upplevelser i vården kan enligt patienter med substansberoende leda till ilska samt 

orsaka brist på förtroende för den somatiska vården (St Marie, 2014). Dessutom 

framkommer att de ibland helt undviker att söka vård eller uteblir från inplanerade besök, på 

grund av tidigare dömande och kränkande behandling (St Marie, 2014; Neale, 2007; Weiss et 

al., 2004). Oviljan eller rädslan att uppsöka vården är något som enligt patienter med 

substansberoende kan skapa förvärrade sjukdomstillstånd eller till och med livsfara (St 

Marie, 2014). Rädslan för hur det somatiska hälsotillståndet egentligen är, när adekvata 

undersökningar och behandlingar uteblir, kan skapa ett ytterligare lidande enligt dessa 

patienter (Butters & Ericksson, 2003). Trots de övervägande negativa upplevelserna av den 

somatiska vården betonar patienter med substansberoende hur vårdtillfället utgör ett avbrott 

i bruket av substanserna och dessutom kan innebära ett tillfälle för vårdpersonal att fånga 

upp och inleda hjälp till ett tillfrisknande (Velez et al., 2016).  

2.4 Eriksson - Människan och vårdandet 

Erikssons karitativa omvårdnadsteori med fokus på begreppen människan och vårdandet har 

valts som perspektiv för arbetet. Etiken, och som Eriksson (2001) betonar, framförallt den 

etiska hållningen gentemot patienten - människan, utgör kärnan i såväl vårdandet som i den 

vårdvetenskapliga kunskapsutvecklingen. Det valda intresseområdet kan kopplas till 

Erikssons teoretiska resonemang eftersom synen på människan är av vital betydelse i 

vårdandet. Tanken med valet av referensram är att Erikssons människobegrepp och dess 

tonvikt på absolut värdighet, jämlikhet och okränkbarhet ska utgöra ett teoretiskt perspektiv, 

mot vilket resultatet och det den tidigare forskningen uppenbarat kan diskuteras och ge 

utrymme för fördjupad kunskap och förståelse. Tidigare forskning antyder att det, ur 

patienters perspektiv, kan föreligga problem när det gäller upprätthållandet av värdighet, 

jämlikhet i vården samt i arbetet med att förebygga lidande. 
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 Människan   

Ett vårdande som strävar efter att vara humanistiskt bygger på ett perspektiv där människan 

ses som mångdimensionell – en enhet av kropp, själ och ande. Människan saknar och längtar 

efter frihet, kärlek, gemenskap och sammanhang, då hennes liv är ett sökande efter andlig 

mening och en tillvaro präglad av tro, hopp och kärlek. Människan har en religiös dimension 

som hon inte nödvändigtvis har anammat. Det kan vara fråga om religiös tro i traditionell 

bemärkelse men också en mer odefinierad andlighet i form av hennes längtan och sökande 

efter det etiska, estetiska och religiösa. Även hos den uttalat icketroende människan kan det 

väckas frågor av andlig eller existentiell karaktär då hon möter sjukdom, lidande eller död. 

Människan är helig i bemärkelsen att hon är jämlik och okränkbar. Hon uppnår - och 

upprätthåller sin värdighet då hon kan forma sin tillvaro och när hon får tjäna och finnas till 

för andra (Eriksson, 2001). I den karitativa teorin har patienten och människan blivit 

synonyma genom att lidandebegreppet involverats i patientbegreppet - som tidigare varit 

knutet till diagnoser och sjukdomar. Därmed har en djupare och mer komplex betydelse 

uppstått där man med patient avser en människa som lider (Eriksson, 1994). 

 Att vårda 

Människan har en medfödd förmåga att vårda och det ligger i hennes natur att göra detta. 

Vårdande är att tjäna och med djupt engagemang vara närvarande för en annan. Vårdande är 

en barmhärtighetsgärning främst ämnad att lindra lidande och substansen i vårdandet är att 

ansa, leka och lära. Dessa beståndsdelar är nödvändiga för att uppnå tillit, tillfredställelse, 

kroppsligt och andligt välbehag men även känslan av att befinna sig i en process som strävar 

att upprätthålla, igångsätta eller stödja hälsoprocesserna. När vårdandet omfattar dessa 

element kan en upplevelse av tro, hopp och kärlek uppnås och förutsättningar för helande är 

goda. Att ansa är att vårda i dess mest grundläggande form och innefattar att föda, skydda 

och påverka kroppens olika funktioner men är även uttryck för vänskap som manifesteras 

genom värme, närhet och beröring. Leken uttrycker hälsa och kan användas i vårdandet för 

att uppnå densamma. Att öva, pröva, skapa, önska och känna lust är inslag som kan härröras 

till leken och dess kravlöshet skapar trygghet och möjlighet att bearbeta information. 

Lärandet är en interaktiv process som i vården är betydelsefull när patienten återupprättar 

sin självständighet. Då lärandet får mer av lekens prägel närmar det sig det naturliga lärandet 

och underlättas av inslag av lust och glädje (Eriksson, 2001). 

2.5 Sjuksköterskans roll och ansvar  

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30), syftar till att säkerställa en god vård på lika 

villkor som ska främja befolkningens hälsa. Arbetet som bedrivs ska vara av god kvalitet och 

förmedla trygghet, säkerhet och kontinuitet. Respekt för patientens autonomi och integritet 

ska också upprätthållas. I International council of Nurses (ICN) etiska kod beskrivs enligt 

Svensk Sjuksköterskeförening (2017) internationella riktlinjer för sjuksköterskans primära 

ansvar och arbete. Det finns ett etiskt ställningstagande i koden som värnar mänskliga 

rättigheter och jämlik vård. Den grundläggande respekt och värdighet som ligger till grund 
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för god omvårdnad får inte påverkas av faktorer som; ålder, hudfärg, tro, sexuell läggning, 

kulturellt eller etniskt ursprung, sjukdom, funktionsnedsättning, social ställning eller 

politiska åsikter. Vården ska bedrivas på ett sätt där mänskliga och kulturella rättigheter 

respekteras. Vidare tydliggörs hur det åligger sjuksköterskan att hålla sig uppdaterad 

kunskapsmässigt genom kontinuerligt lärande vad gäller samtliga områden i 

yrkesutövningen.  

All omvårdnad har en etisk dimension och sjuksköterskan har i sin profession ett ansvar för 

sina bedömningar och beslut. Genom att reflektera över sina värderingar och sitt etiska 

förhållningssätt skapas möjligheter till att upprätthålla en god omvårdnad med ökad etisk 

kompetens i förhållande till tidigare värderingar. Genom att respektera det sårbara, 

värdighet, integritet och självbestämmande upprätthåller sjuksköterskan det moraliska 

ansvaret och möjliggör för en känsla av tillit, mening och hopp hos patienten (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2016).  

2.6 Problemformulering  

Patienter med substansberoende har samma behov av omsorg och god omvårdnad, som 

andra patienter, vilka är förutsättningar för välbefinnande och bevarad värdighet. Trots detta 

upplever denna patientgrupp stigmatisering och bristfälliga attityder i mötet med 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal. När negativa upplevelser av bemötande och 

omvårdnad resulterar i att personer med substansberoende avstår från att söka nödvändig 

somatisk vård, kan nya hälsorisker uppstå för en redan utsatt patientgrupp. Att skapa 

vårdande förutsättningar, främja hälsa och lindra lidande oberoende av patienternas 

kulturella, sociala eller etniska hemvist ingår i sjuksköterskans huvudsakliga 

ansvarsområden. Det är, med tanke på de problem som tidigare forskning indikerar, 

nödvändigt att fördjupa kunskapen om beröringspunkten mellan sjuksköterskan och 

patienten med substansberoende. Med en ökad förståelse kring denna kan förutsättningarna 

för en individuellt anpassad vård förbättras – även för patienter med substansberoende.  

3 SYFTE  

Beskriva allmänsjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med substansberoende i 

den somatiska vården.  
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4 METOD  

Då avsikten var att studera upplevelser via befintlig forskning framstod litteraturstudie med 

beskrivande syntes som lämplig metod. Denna metod sammanställer enligt Evans (2002) 

tidigare kvalitativ forskning genom att ett urval av relevanta artiklar studeras, väsentliga fynd 

extraheras och summeras till ett nytt resultat med högre abstraktionsnivå. Denna syntes sker 

utan omtolkning av innehållet. Kvalitativa studier ger enligt Friberg (2017) en ökad kunskap 

och förståelse kring upplevelser, erfarenheter och förväntningar. Då omfattande och talrik 

kunskapsproduktion studeras kan det vara svårt att identifiera vad som är väsentligt och 

relevant för ett mer specifikt sammanhang. Denna svåröverblickade kunskap kan också vara 

svårare att tillämpa i praktiken. Genom att tillvarata kunskapsvärdet från flera kvalitativa 

studier och sammanställa dessa till ett resultat kan därför en ökad och mer sammansatt 

kunskap om ett specifikt fenomen alstras. Även övergången från teori till praktiskt arbete kan 

underlättas.  

En litteraturstudie, enligt Evans (2002) beskrivning, genomförs i fyra steg. I steg ett fastställs 

vilken typ av studier som ska analyseras, urvalskriterier och exklusionskriterier fastställs. 

Därefter påbörjas sökning av relevant datamaterial i databaser. I steg två, när datamaterialet 

som ska ingå i studien samlats in, läses artiklarna i sin helhet upprepade gånger, detta för att 

bekanta sig med innehållet. Det centrala i varje studie identifieras sedan och plockas ut. De 

så kallade nyckelfynden består av textpartier relevanta för syftet. Vidare sammanställs 

nyckelfynden i en förteckning. Dessa sorteras upp efter likheter och olikheter i steg tre. 

Nyckelfyndens likheter bildar gemensamma teman och subteman, vilka länkas samman till 

en helhet och ger en förståelse av fenomenet. I steg fyra skapas en beskrivning av fenomenet. 

Subteman beskrivs i resultatets löpande text med tillhörande tema som rubrik. Berikande 

citat och exempel från datamaterialet ska finnas med i resultatet då detta kan ge en djupare 

förståelse av fenomenet (Evans, 2002). 

4.1 Urval och datainsamling  

Sökningsprocessen inleddes med att bestämma urvals- samt exklusionskriterier. 

Urvalskriterierna innefattade vårdvetenskapliga, kvalitativa artiklar som kollegialt granskats. 

Artiklarna skulle vara publicerade på engelska eller svenska mellan 2008–2018, vara 

tillgängliga i fulltext och beskriva allmänsjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter 

med substansberoende i den somatiska vården inkluderades. Studier som beskrev 

specialistsjuksköterskors, anhöriga eller patienters upplevelser exkluderades. Även artiklar 

som beskrev andra vårdmiljöer än den somatiska. Vidare i processen formulerades lämpliga 

sökord, vilka var; nurs*, nurse-patient, nurse attitude, experience, caring, substance abuse, 

substance abuser, substance use, substance use disorder, illicit drug samt alcoholism. 

Trunkering – med en asterisk (*) och den booleska termen AND användes. Med hjälp av 

trunkering inkluderades sökordets alla ändelser, vilket gav ett bredare sökresultat. Den 

booleska söktermen AND begränsade istället sökresultatet genom att samtliga sökord 

sammankopplades. Artikelsökningen genomfördes i de ämnesspecifika databaserna CINAHL 

Plus och PubMed som inriktar sig på vårdvetenskap och vetenskapliga artiklar. Vid sökningar 
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i databasen PubMed hittades inga artiklar utöver de som redan insamlats i CINAHL Plus, 

varför endast fynd från CINAHL Plus redovisas. För att ta del av sökningsprocessen i detalj, 

se BILAGA A.  

I sökningsprocessen bedömdes artiklar genom läsning av abstract och syfte. Om dessa ansågs 

relevanta studerades de i sin helhet och under denna process exkluderades flera artiklar där 

metod- eller resultatdel avslöjade exempelvis att deltagarnas kompetensnivå eller 

vårdkontext inte motsvarade kriterierna. Totalt tio artiklar valdes ut för kvalitetsgranskning. 

Matris över kvalitetsgranskningen finns bifogad, se BILAGA B. Enligt Friberg (2017) kan 

kvalitetsgranskning av materialet ske genom att ett antal frågor besvaras. Dessa frågor 

omformulerades så att de gick att besvara med ja eller nej, vilket möjliggjorde en 

poängsättning där svar - ja - gav ett poäng. Artiklar med mer än tio poäng erhöll 

kvalitetsstämpeln hög. En av de tio insamlade artiklarna fick efter kvalitetsgranskningen för 

låga poäng och exkluderades - varför en utökad sökning av material publicerat mellan 2006–

2018 gjordes. En relevant artikel från 2006 hittades och adderades till datainsamlingen. I det 

insamlade och granskade materialet ingick tre artiklar som beskrev flera yrkeskategoriers 

upplevelser av att vårda patienter med substansberoende. I det aktuella arbetets resultat 

exkluderades allt som inte beskrev sjuksköterskors upplevelser. Ytterligare tre artiklar 

innehöll både sjuksköterske- och patientperspektiv, även här uppmärksammades inget annat 

än sjuksköterskors upplevelser.  En av dessa tre artiklar var en så kallad mixed method alltså 

med både kvantitativa och kvalitativa resultatdelar. Här studerades och uppmärksammades 

enbart det kvalitativa resultatet. Dessa aspekter kan urskiljas i artikelmatrisen, se BILAGA C, 

under rubriken problemformulering och syfte. Under metod, urval och analys samt resultat 

redovisas dock endast information relevant för detta examensarbetes syfte.  

4.2 Dataanalys och genomförande 

De tio insamlade artiklarna lästes i sin helhet flera gånger med fokus på resultatdelen. 

Textavsnitt - nyckelfynd - som beskrev allmänsjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med substansberoende i somatisk vård kopierades till ett dokument och samlades 

som separata fynd där ursprunglig artikel och sidnummer för fyndet framgick. Under 

processen insamlades sammanlagt 80 nyckelfynd. Beroende på artiklarnas struktur och 

upplägg innehöll nyckelfynden ett eller flera citat samt text som stod i relation till citatens 

substans. Därefter översattes samtliga nyckelfynd i sin helhet dels för att det gav en 

fördjupad förståelse men också för att underlätta analysen. Citaten med tillhörande text 

översattes så betydelsegrant som möjligt. I dokumentet med nyckelfynd klipptes sedan 

översättningarna in varpå en utskrift gjordes. Nyckelfynden delades upp i separata remsor 

där text, originalcitat och översättning gick att läsa intill varandra för att säkerställa att 

innehållets betydelse förblev intakt. 

Fynden lästes noggrant och då de sorterades efter likheter bildades 26 preliminära subteman. 

Vidare lästes varje subtema för sig och efter en omsortering och genomgång reducerades 

dessa till att omfatta fem stycken subteman fördelade under två teman. Tabell 1, 

exemplifierar processens gång med; nyckelfynd, subtema och tema.  



11 

Tabell 1, analysprocessen  

 

4.3 Etiska överväganden  

Lagar, etiska riktlinjer och förordningar reglerar forskningsarbete. Det yttersta ansvaret 

ligger hos forskaren som ansvarar för att forskningen är av god kvalitét och moraliskt 

acceptabel (CODEX, 2018a) En god forskningsetik har stor betydelse för forskningens 

tillförlitlighet och kvalitet. Oredligheter som; förfalskning, plagiering eller förvrängning av 

material är inte acceptabelt och minskar förtroendet för det vetenskapliga resultatet 

(CODEX, 2018b). Detta examensarbete uppfyller ovanstående krav genom att iaktta vad som 

beskrivs som god forskningssed. Samtliga artiklar som används i arbetet är fackgranskade, så 

kallat peer reviewed, vilket är en kollegial granskning som gör forskningen tillförlitlig 

(CODEX, 2018c). Valda artiklar till resultatet har även kvalitetsgranskats, då 

fackgranskningen inte alltid garanterar kvalité (CODEX, 2018c). Samtliga artiklar har 

genomgått en etisk prövning.  I detta arbete kommer ingen riskanalys, etisk motivering eller 

informerat samtycke vara nödvändigt, då ingen ny kunskap hämtats. 

Nyckelfynd Subtema  Tema 

” They say they want to get off it 

[drugs] and the first chance they get 

they go outside and get a hit from their 

‘friends’… they lie to me and play me 

for a fool. My experience with heroin 

users has given me this attitude. 

Whenever a patient is allowed to go 

and meet a friend out of view of the 

staff it is pointless to help them in 

hospital.” (Ford, 2011 p. 245)  

Vårdandet saknar mening Vårdandets 

förutsättningar urholkas  

 Then you have family who are alcohol 

abusers or drug abusers themselves 

and see the presentation as routine, as 

part of everyday living. They don’t see 

that this is behaviour that needs to be 

rectified, or behaviour that needs to 

cease … We’ve had family who bring in 

drugs, illicit drugs, for family [into the 

hospital]  (Cleary et al., 2016 p. 37)  

Anhöriga försvårar 

omvårdnaden  

 I don´t have enough training in this 

area to be comfortable taking care of 

these patients (Neville & Roan, 2014 p. 

343)  

Kompetensen är otillräcklig  



12 

5 RESULTAT 

I följande avsnitt kommer resultatet på arbetet syfte att redovisas. Allmänsjuksköterskans 

upplevelser av att vårda patienter med substansberoende i den somatiska vården gick att 

sammanfatta under två teman; Vårdandets förutsättningar urholkas och säkerheten 

äventyras. Tabell 2 redovisar respektive tema med relaterade subteman.  

Tabell 2, tema och subteman 

5.1 Vårdandets förutsättningar urholkas  

Sjuksköterskor beskrev hur vårdandet av patienter med substansberoende saknade mening, 

då patienterna ständigt återkom, upplevdes vara manipulativa och saknade följsamhet. Även 

anhöriga till patienter med substansberoende kunde på olika sätt försvåra vården men också 

äventyra säkerheten. Det framkom dessutom att sjuksköterskor upplevde sig dåligt rustade 

både vad det gäller kompetens, kunskap och resurser att ta hand om dessa patienter.  

 Vårdandet saknar mening  

Sjuksköterskor upplevde att patienter med substansberoende var frustrerande att vårda då 

de ständigt återkom med samma - eller nya hälsoproblem (Cleary et al., 2016; McCreaddie et 

al., 2010; Newell & Roan, 2014; Vargas & Luis, 2008). Dessa patienter som ofta var 

påverkade, aggressiva och- eller paranoida skapade, enligt sjuksköterskor, frustration och 

känslan av meningslöshet (Cleary et al. 2016). Sjuksköterskor uppgav svårigheter att 

upprätthålla engagemanget i vårdandet av patienter med substansberoende, som inte 

lyssnade eller brydde sig om sin egen hälsa (McCreaddie et al., 2010). Det upplevdes 

nedslående att patienterna, så fort de blivit någorlunda återställda, genast återupptog sitt 

substansbruk och snart återkom med nya åkommor (McCreaddie et al., 2010; Vargas & Luis, 

2008). Den etiska plikten att vårda kom enligt sjuksköterskor i konflikt med negativa 

uppfattningar om patienter med substansberoende. Uppfattningar som i sin tur orsakades av 

att engagemang och resurser inte tycktes ha någon positiv effekt på patienterna som ständigt 

återkom trots sjuksköterskors ansträngningar (Neville & Roan, 2014). 

Tema  Subtema  

Vårdandets förutsättningar urholkas  Vårdandet saknar mening  

Anhöriga försvårar omvårdnaden  

Kompetensen är otillräcklig  

Säkerheten äventyras  Hot och våld  

 Patientsäkerheten omintetgörs  
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It can be very frustrating because we see these patients over and over again. We put a lot of 

time and effort into their care, and they frequently come back in the same situation. It is really 

hard to believe them sometimes; hard to know if they are telling the whole story (Neville & 

Roan, 2014 p. 343). 

Upplevelsen av att bli manipulerad eller att misstro patienter med substansberoende 

förekom dessutom enligt sjuksköterskor (Ford, 2011; Mclaughlin, McKenna, Leslie, Moore & 

Robinson, 2006; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskor beskrev att det 

kunde vara omöjligt att veta om dessa patienter behövde läkemedlen de bad om eller om det 

bara rörde sig om ett drogsökande beteende. Ett exempel på manipulation, var enligt 

sjuksköterskor, hur patienter med substansberoende plötsligt kunde skifta mellan aggressivt 

och sympatiskt beteende för att erhålla morfin eller andra beroendeframkallande läkemedel. 

Ett annat exempel var att patienterna ljög eller överdrev sin smärta i samma syfte. Vidare 

uttryckte sjuksköterskor oro och hopplöshet eftersom de inte visste om dessa patienter fick 

rätt vård eller adekvat behandling då det var ovisst om de talade sanning om såväl vad de 

brukat eller sitt tillstånd. De beskrev hur patienter med substansberoende kunde vägra ta 

emot vård eller medicinering som interagerade negativt med deras välbefinnande och istället 

brukade egna illegala substanser (Ford, 2011). 

They say they want to get off it [drugs] and the first chance they get they go outside and get a 

hit from their ‘friends’… they lie to me and play me for a fool. My experience with heroin users 

has given me this attitude. Whenever a patient is allowed to go and meet a friend out of view of 

the staff it is pointless to help them in hospital. (Ford, 2011 p. 245)  

Substansberoende var enligt sjuksköterskor något som förknippades med social utsatthet 

samtidigt som synen på dessa människor ibland präglades av uppfattningen att de bara 

njuter av nuet, inte tar ansvar och anstränger sig minimalt för att åstadkomma en förändring 

till det bättre (Ortega & Ventura, 2013; Pauly et al., 2015). En annan aspekt som 

sjuksköterskorna gav uttryck för var att patienter med substansberoende allt för sällan ville ta 

eget ansvar för sina problem och förväntade sig att få tillfrisknandet serverat av sjukvården 

(Pauly et al., 2015). Upplevelsen av att vården till dessa patienter var meningslös, som 

uppstod hos sjuksköterskor när omvårdnaden inte ledde framåt fick dem ibland att skylla 

misslyckandet på patienterna (McCreaddie et al., 2010). När patienter med 

substansberoende uppträdde aggressivt, manipulativt, svekfullt eller våldsamt påverkades 

enligt sjuksköterskor attityden mot dem. Sjuksköterskor uppgav att de i längden inte 

förmådde värdesätta dessa patienter och det förekom att de betraktades med mindre respekt 

(Ford, 2011). Stressen och rädslan på avdelningen i kombination med dessa patienters 

beteende ledde enligt sjuksköterskor till att de avskärmade sig och inte sällan fick patienter 

med substansberoende vård och tillsyn sist (Monks et al., 2012).  

Sjuksköterskor beskrev att de påverkades negativt av faktorer som trötthet och 

meningslöshetskänslor men att de samtidigt ansträngde sig att sätta sig in i patienter med 

substansberoendes situation (Ortega & Ventura, 2013). Anknytning sågs enligt 

sjuksköterskor som en fundamental komponent för att uppnå samarbete, förtroende, mening 

och ömsesidighet mellan sjuksköterskor och dessa patienter. Det handlade om vikten av att 

sätta sig in i deras situation (Cleary et al., 2016). Något som gav upphov till särskild 
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frustration, oro och meningslöshet var enligt sjuksköterskor när unga patienter med 

substansberoende kom till vården. Sjuksköterskor beskrev hur de, ofta förgäves, engagerade 

sig, försökte övertyga och motivera till förändring och hur situationen påverkade dem 

känslomässigt när dessa unga patienter sedan fortsatte leva destruktivt (Ortega & Ventura, 

2013).  

But just to remind ourselves of how, that people don’t choose to end up like this. Like this is 

not, this is not ideal, you know, to have no teeth and to have festering wounds and to be 

covered in bed bugs. And it, you know, it’s gross for us in the immediacy of the moment, but 

like it’s really gross to live, like it must be really horrible to live likethat. So it’s not an 

imposition, they’re not trying to impose on us; their life is shitty, you know. (Pauly et al., 2015 

p. 126-127).  

 Anhöriga försvårar omvårdnaden 

I likhet med att patienter var obenägna eller ovilliga att samarbeta kunde också anhöriga och 

vänner i sällskap med patienter med substansberoende utgöra ett problematiskt inslag, då de 

enligt sjuksköterskor ibland störde vårdarbetet eller till och med hade med sig illegala 

substanser till dessa patienter (Cleary et al., 2016). Sjuksköterskor uppgav hur situationen 

ytterligare kunde försvåras när anhöriga eller vänner var aggressiva, hotfulla och våldsamma 

mot personal på avdelningen (Usher et al., 2017).  

Then you have family who are alcohol abusers or drug abusers themselves and see the 

presentation as routine, as part of everyday living. They don’t see that this is behaviour that 

needs to be rectified, or behaviour that needs to cease … We’ve had family who bring in drugs, 

illicit drugs, for family [into the hospital] (Cleary et al., 2016 p. 37)  

Patienter med substansberoende beskrevs ibland av sjuksköterskor vara involverade i 

problematiska relationer där den andre parten var ovillig att sluta bruka substanser medan 

de själva hyste en motivation till förändring. Vidare beskrev de hur den typen av situation 

försvårade det hälsofrämjande arbetet mot ett tillfrisknande för dessa patienter. Nämnas bör 

också att man även belyste hur anhöriga och familj som ville verka för dessa patienters 

drogfrihet kunde utgöra ett betydelsefullt stöd för såväl patienten som vårdpersonalen på 

avdelningen (Cleary et al., 2016).  

 Kompetensen är otillräcklig 

Sjuksköterskor i den somatiska vården upplevde att patienter med substansberoende hade 

ett komplext vårdbehov präglat av; fysiska, mentala, sociala och andliga problem. Patienterna 

hade utöver sitt substansberoende somatiska problem som helt eller delvis var relaterade till 

deras livsstil (Cleary et al., 2016; Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskor beskrev vidare 

svårigheterna att lägga upp en adekvat vårdstrategi för dessa patienter som utöver 

substanspåverkan och somatisk problematik dessutom kunde vara såväl suicidala, psykotiska 

som ha annan underliggande psykiatrisk problematik. Sjuksköterskor uppgav hur exempelvis 

hjärtproblem var vanligt förekommande hos dessa patienter. Det upplevdes som komplicerat, 
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svårt och farligt att lämna patienterna med avancerad hjärtövervakningsutrustning och 

annan apparatur, då de kunde uppträdda irrationellt. Patienterna uppgavs behöva mer 

uppsikt, vara svårplacerade och att resurserna var otillräckliga, vilket skapade osäkerhet och 

frustration enligt sjuksköterskor. Samsjukligheten hos patienter med substansberoende 

kunde göra det omöjligt att utföra adekvata bedömningar och diagnostisering, vilket enligt 

sjuksköterskor orsakade att dessa patienter blev kvar på akutmottagningar istället för att 

läggas in på vårdavdelning eller flyttas till psykiatrienhet. Sjuksköterskorna beskrev hur detta 

delvis belastade dem själva, akutmottagningen och vården för övriga patienter (Cleary et al., 

2016). 

Surely we should be doing something while they’re here. You would with any physical illness 

which is caused by lifestyle, if it was an MI, your health promotion, you would be using that. 

But with IV drug use, all we do is 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 et al., 

2012 p.941)  

Sjuksköterskor beskrev hur dessa patienters komplexa behov - inte sällan av psykiatrisk 

karaktär - krävde kompetens de upplevde att de saknade (Cleary et al., 2016; 

Mclaughlin et al., 2006; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 

2013). ”I don´t have enough training in this area to be comfortable taking care of 

these patients” (Neville & Roan, 2014 p. 343).  Bristande utbildning avseende 

substansberoende gjorde enligt sjuksköterskor den somatiska vården oförberedd och 

olämplig att hantera dessa patienter. Sjuksköterskor upplevde sig mer bekväma med att 

vårda patienter med somatiska tillstånd de var mer vana vid (Ortega & Ventura, 2013). 

Vidare beskrevs hur de på akutmottagningar var tvungna att improvisera och vårda så 

gott de kunde tills påverkade patienter var tillräckligt stabila att skrivas ut (Cleary et al., 

2016). Bristen på kompetens, utbildning och den osäkerhet detta skapade fick enligt 

sjuksköterskor dem att undvika och minimera kontakten med dessa patienter. 

Sjuksköterskor ansåg sig dessutom inte kunniga nog att ge patienter med 

substansberoende information eller patientutbildning, något som de betonade vara en 

viktig del i patientkontakten (Monks et al., 2012).  

Sjuksköterskor betonade vikten av att ha kompetens, kunskap och förståelse om 

substansberoendets natur. En viktig aspekt de belyste var att se substansberoende som en 

sjukdom snarare än ett moraliskt eller personligt tillkortakommande (Neville & Roan, 2014; 

Pauly et al., 2015). ”Substance abuse, as in any other medical illness, is a disease, and 

patients undergoing or diagnosed with the disease are deserving of optimal care and 

treatment” (Neville & Roan, 2014 p. 341). Kompetens och kunskap beskrevs som saknade 

men nödvändiga komponenter för att upprätthålla empatin, engagemanget och de vårdande 

förutsättningarna för patienter med substansberoende (Pauly et al., 2015). Vidare beskrev 

sjuksköterskor hur generaliseringar och negativa stereotyper om substansberoende förekom 

men uttryckte samtidigt en medvetenhet om att dessa attityder kunde härröra ur bristande 

kunskap och fördomar. Sjuksköterskor som konfronterats med substansberoende i privatlivet 

uppgav sig ha lättare att förstå dessa patienter genom ett mer nyanserat perspektiv och 

intresse för dem (Monks et al., 2012). Samtidigt uttrycktes en övertygelse om att 
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substansbruk och beroende hade sin orsak i levnadsomständigheter som individen ofta 

saknade kontroll över. Dessa patienter förtjänade förvisso samma respekt, uppmärksamhet 

och omvårdnad som vilken annan patient som helst (Pauly et al., 2015). 

5.2 Säkerheten äventyras  

Patienter med substansberoende utsatte såväl sjuksköterskor, övrig vårdpersonal, andra 

patienter och sig själva för fara.  Det handlade enligt sjuksköterskor om hur våld, hot, 

skrämmande beteende och oärlighet skapade utsatthet och fara men även hur dessa patienter 

tog tid och resurser från övriga patienter som därmed riskerade att komma till skada.  

 Hot och våld 

Sjuksköterskor uppgav att patienter med substansberoende kunde vara aggressiva, 

våldsamma, paranoida och verbalt kränkande (Ford, 2011; Monks et al., 2012; Neville & 

Roan, 2014; Usher et al., 2017). Vidare kunde även dessa patienters anhöriga, vänner och 

besökare enligt sjuksköterskor vara våldsamma, hotfulla och aggressiva. Sjuksköterskor 

beskrev sin frustration och utsatthet när patienter med substansberoende var oförmögna till 

förnuftigt tänkande och handlade irrationellt och oförutsägbart (Ford, 2011). Utöver 

patienters substanspåverkan kunde, enligt sjuksköterskor, även abstinenssymtom leda till att 

de blev okontrollerat aggressiva (Monks et al., 2012). Sjuksköterskor uppgav att patienter 

som brukat metamfetamin var särskilt komplicerade att vårda, då deras beteende var 

avsevärt mer oförutsägbart, aggressivt och våldsamt. Exempel på hur sjuksköterskor 

bokstavligen blivit fysiskt och psykiskt misshandlade nämndes också. Dessutom kunde dessa 

patienter enligt sjuksköterskor vara mindre mottagliga för sederande läkemedel (Usher et al., 

2017). Sjuksköterskor upplevde att vårdandet av patienter med substansberoende ofta var 

präglat av rädsla för potentiellt våld, aggressiva utbrott eller verbala kränkningar (Ford, 2011; 

Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014; Usher et al., 2017).  

It wasn’t a human. He (patient) would have killed me...he went berserk. Trashed the ED. They 

got him over to the seclusion room...It wasn’t a human. I was terrified...I’ve never seen this 

amount of medication ever used and I was absolutely packing it, but this fellow had no ill 

effects...just imagine what he would have done if he had have got someone, got hold of 

me...they had the police there and they had security on him all night (Usher et al., 2017 p. 441) 

Rädsla för sin egen och andra patienters säkerhet och liv utgjorde ett hinder för vårdande 

handlingar enligt sjuksköterskor. Vidare beskrevs hur detta skapade en tvekan inför närhet 

och engagemang i omvårdnaden. Erfarenheter av hot och våld uppgavs dessutom ha påverkat 

deras uppfattning om människor med substansberoende negativt (Ford, 2011; Neville & 

Roan, 2014). Det oförutsägbara och ständigt närvarande hotet var enligt sjuksköterskor 

känslomässigt utmattande och dränerande (Monks et al., 2012; Usher et al., 2017). 

Sjuksköterskor uppgav också att de okontrollerbara situationerna ibland krävde åtgärder 

som avskildhet och bältesläggning, trots vetskap om att dessa metoder inte alltid var 
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optimala för substanspåverkade och utåtagerande patienter. De uttryckte frustration över att 

rädsla och hotad säkerhet fick dem att ge sämre vård (Usher et al., 2017).  

 Patientsäkerheten omintetgörs 

Sjuksköterskor beskrev att det togs oproportionerligt mycket tid och resurser i anspråk för att 

vårda patienter med substansberoende. Samtidigt kunde andra patienter på avdelningen vara 

i större och mer akut behov av vård. Detta skapade oro och rädsla för att inte kunna 

upprätthålla den adekvata vård samtliga patienter var i behov av (Ford, 2011; Neville & Roan, 

2014; Ortega & Ventura, 2013; Pauly et al., 2015). Dessutom uppgav sjuksköterskor hur de 

för att skydda övriga patienter från att behöva bevittna och- eller utsättas för aggressivt och 

kränkande beteende ibland gav efter för orimliga krav från patienter med substansberoende 

(Ford, 2011). Sjuksköterskor upplevde även, utöver rädslan att drabbas själva, ett ansvar att 

skydda övriga patienter för det våld substanspåverkade patienter kunde utöva (Usher et al., 

2017). Att patienter med substansberoende tog större plats väckte enligt sjuksköterskor 

ibland ilska och intolerans (Neville & Roan, 2014).  

Sometimes giving nursing care is challenging. If your patient is intoxicated or under the 

influence, he/she has trouble being logical or remembering safety instructions. I find these 

patients often need a 1:1 watch for safety reasons, and when that isn’t available, it is 

challenging. It is hard to be attentive to your other patients and aware that your patient who is 

under the influence could climb out of bed and fall (Neville & Roan, 2014 p. 342-343) 

Patientsäkerhet var enligt sjuksköterskor praktisk taget omöjlig att upprätthålla även för 

patienter med substansberoende eftersom komplicerad läkemedelsbehandling, smärtlindring 

och ingrepp skulle ske i en vårdrelation präglad av manipulation och bristande tillit. Det 

handlade om att dessa patienter undanhöll fakta om vad de brukat eller angav inkorrekt 

information om sitt tillstånd (Ford, 2011; Neville & Roan, 2014). Ett annat bekymmer som 

sjuksköterskor belyste avseende säkerhet var hur det ibland var nödvändigt att låsa in 

patienter med substansberoende för att upprätthålla säkerheten för dem själva eller andra 

patienter på avdelningen, något som sjuksköterskorna uppgav kunde vara kränkande eller 

farligt (Usher et al., 2017).  

Den mentala stressen i relation till den bristande säkerheten i kombination med den höga 

arbetsbelastningen som patienter med substansberoende utgjorde orsakade enligt 

sjuksköterskor att det var svårt att samverka och kommunicera med kollegor. Detta skapade 

en känsla av ensamhet, rädsla för att göra fel i arbetet och att ha ett övermäktigt ansvar 

(Cleary et al., 2016; Ortega & Ventura, 2013). Dessutom upplevde sjuksköterskor att läkare 

ibland tog ett för litet ansvar med förhastade beslut där patienternas sociala situation inte 

beaktades. Det kunde vara fråga om att skriva ut unga utsatta patienter med 

substansberoende. Dessa situationer bidrog till att sjuksköterskorna upplevde sig vara 

ensamma om ansvaret för omvårdnaden (Cleary et al., 2016).  

(…) So, you feel that you are the boss with this double workload. I want to calm down my team 

and also the patients, they need to rest, and there is also the risk to cause more harm to 
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patients, so I end up at this crossroad (…) It feels like I’m carrying the whole world on my 

shoulders (…) the patients should be contained, I administer a diazepam and he/she calms 

down. (Ortega & Ventura, 2013 p. 1383) 

6 DISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till bakgrunden, metodval och genomförande av 

studien samt de etiska aspekterna av examensarbetet.  

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med examensarbetet var att beskriva allmänsjuksköterskans upplevelser av att vårda 

patienter med substansberoende i den somatiska vården.  I detta avsnitt kommer resultatets 

bärande delar diskuteras i relation till syfte, tidigare forskning, teoretisk referensram samt 

sjuksköterskans roll och ansvar.  

Resultatet synliggjorde att sjuksköterskor upplevde att vårdandet saknade mening då 

patienter med substansberoende ständigt återkom i den somatiska vården (Cleary et al., 

2016; McCreaddie et al., 2010; Newell & Roan, 2014; Vargas & Luis, 2008). Sjuksköterskors 

ansträngningar upplevdes nästan alltid vara fruktlösa och meningslösa (McCreaddie et al., 

2010; Neville & Roan, 2014; Vargas & Luis, 2008) vilket påverkade deras engagemang 

negativt (McCreaddie et al., 2010). En annan sida av den aspekten synliggjordes i tidigare 

forskning även av patienter med substansberoende som saknade och efterfrågade att 

sjuksköterskor och annan vårdpersonal visade tolerans och stod kvar vid bakslag som återfall 

(St Marie, 2014). Dessa patienter uppgav också att sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

saknade förståelse för hur krävande och svårt det kunde vara att bryta ett substansbruk 

(Velez et al., 2016). Patienter med substansberoende menade vidare att ett bemötande som 

istället var präglat av förståelse och engagemang kunde utgöra en grund för tillfrisknande (St 

Marie, 2014).  

Upplevelser av att bli manipulerade samt den utsatthet som även rapporterades av 

sjuksköterskor tycktes etablera en grund för negativa antaganden och förväntningar på 

patienter med substansberoende som till och med kunde leda till att dessa patienter undveks 

av sjuksköterskor (Ford, 2011; Monks et al., 2012). Dessa förväntningar och antaganden kan 

kopplas till vad tidigare forskning uppenbarat – nämligen att patienter med 

substansberoende upplevde sjuksköterskors och annan vårdpersonals bemötande som 

bristfälligt och ibland även kränkande (Butters & Ercksson, 2003; Hudson et al., 2008; Pauly 

et al., 2015; St Marie, 2014). Med båda perspektiven i blickfältet framstår nyanser där 

bristande engagemang präglat av meningslöshet belastade sjuksköterskor till den grad att de 

varken förmådde eller orkade upprätthålla den sjuksköterskeroll som exempelvis Svensk 

sjuksköterskeförening (2017) framhåller i ICN:s etiska kod. Även sjuksköterskorna själva 
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uppgav hur synen på patienter med substansberoende påverkades negativt och att detta kom 

i konflikt med den etiska plikten att vårda och viljan att göra gott (Neville & Roan, 2014). 

Problem avseende den jämlikhet Eriksson (2001) framhåller går att urskilja både med 

hänseende till vad patienter med substansberoende och sjuksköterskor uppgivit. Det handlar 

om hur patienter med substansberoende beskrivits få sämre vård än övriga patienter (Butters 

& Ericksson, 2003; McCreaddie et al., 2010; Monks et al., 2012; Neale, 2007; Pauly et al., 

2015; St Marie, 2014). Vidare framhåller Eriksson (2001) vårdande som att tjäna och att med 

djupt engagemang vara närvarande för en annan – ett engagemang och vårdande vars 

förutsättningar resultatet antydde vara urholkat.  

I resultatet gick också att urskilja hur synen på patienter med substansberoende skiljde sig åt 

mellan sjuksköterskor. Å ena sidan beskrev sjuksköterskor en insikt om att substansbruk och 

beroende var något som individen saknade kontroll över och att dessa patienter förtjänade 

samma respekt och omvårdnad som vilken annan patient som helst (Pauly et al., 2015). Å 

andra sidan beskrevs patienter med substansberoende som ansvarslösa och ovilliga till 

förändring. (Ortega & Ventura, 2013; Pauly et al., 2015). Således tyckts förmågan eller viljan 

till reflektion och nyanserad syn på patienter med substansberoende skilja sig åt mellan 

sjuksköterskor. Svensk sjuksköterskeförening (2016) betonar vikten av att som sjuksköterska 

inta en reflekterande hållning och medvetandegöra sin förförståelse i sitt vårdande för att 

kunna upprätthålla en god omvårdad. I relation till detta visade det sig i tidigare forskning att 

patienter beskrev bemötandet som märkbart bättre när sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal hade någon form av egen relation till substansberoende (Hudson et al., 2008; 

Velez et al., 2016). Detta var något som också sjuksköterskor själva uppmärksammat (Monks 

et al., 2012).  

Utöver svårigheten att upprätthålla engagemanget var även otillräcklig kompetens något som 

bidrog till upplevelsen att vårdandets förutsättningar försämrades. Det komplexa 

vårdbehovet av fysiska, psykiska, sociala och andliga problem komplicerade vården enligt 

sjuksköterskor (Cleary et al., 2016; Mclaughlin et al., 2006; Monks et al., 2012; Neville & 

Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). Det handlade dels om bristande resurser och bristfällig 

kompetens avseende substansberoende men också om att dessa patienter uppträdde 

irrationellt och krävde ständig uppsikt för att minimera risker för vårdskador. Även detta 

orsakade att sjuksköterskor minimerade kontakten till patienter med substansberoende. 

Vidare beskrev sjuksköterskor den somatiska vården som oförberedd och bristfällig att 

hantera dessa patienter (Ortega & Ventura, 2013). Eftersom ICN:s etiska kod framhåller 

sjuksköterskans ansvar att själv lära och inhämta nödvändig kunskap där behov finns 

(Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) är kunskapsbristen inget som i första hand kan ursäkta 

bristerna då det åligger sjuksköterskorna själva att förkovra sig. Däremot är resursbristen, 

komplexiteten och dessa patienters irrationella och farliga beteende aspekter som snarare 

vården som organisation ansvarar inför Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 2017:30) att 

hantera, då lagen syftar till att säkerställa en god, jämlik och säker vård.  

Eriksson (2001) framhåller lärandet som en nödvändig beståndsdel i processen att uppnå 

tillit, tillfredställelse, kroppsligt och andligt välbehag. Sjuksköterskor betonade också 

information och patientutbildning som viktiga aspekter i omvårdnaden men uttryckte sig 

sakna kompetens att förmedla denna till patienter med substansberoende (Monks et al., 
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2012). Bristen på information, utbildning och kunskap uttrycktes även av patienter med 

substansberoende och att denna brist inte sällan resulterade i ett lidande (Neale, 2007; St 

Marie, 2014). Både patienter med substansberoende (Velez et al., 2016; Weiss et al., 2004) 

och sjuksköterskor (Neville & Roan, 2014; Pauly et al., 2015) uttryckte vikten av att se 

substansberoende som en sjukdom snarare än ett personligt eller moraliskt misslyckande. 

Kunskap om sjukdomsbegreppet underlättade för empati och engagemang enligt 

sjuksköterskor (Pauly et al., 2015).  

Utöver att vårdandets förutsättningar urholkades framkom det i resultatet att sjuksköterskor 

upplevde att säkerheten äventyrades i den somatiska vården av patienter med 

substansberoende. Sjuksköterskor beskrev hur dessa patienter kunde uppträda aggressivt, 

våldsamt, hotfullt och kränkande mot såväl sjuksköterskor, annan vårdpersonal och övriga 

patienter (Ford, 2011; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014; Usher et al., 2017). Rädslan 

för sin egen och andra patienters säkerhet utgjorde ett hinder i vårdandet som enligt 

sjuksköterskor skapade tveksamhet inför närhet och påverkade synen på dessa patienter 

negativt (Ford, 2011; Neville & Roan, 2014). Eriksson (2001) betonar hur värme närhet och 

beröring är fundamentala komponenter i ett gott vårdande. Vänskapen som manifesteras 

genom närhet riskerade således att gå förlorad i sjuksköterskans kontakt med patienter med 

substansberoende. Den uttalade rädslan påverkade dessutom, enligt sjuksköterskor, vårdens 

kvalitet då våldsamt och utagerande beteende ibland krävde tvångsåtgärder som inte var 

optimala för dessa patienter (Usher et al., 2017). I situationer där substanspåverkade 

patienter genom våld, hot, kränkningar och aggressivt beteende orsakar fara kan svårigheter 

förmodas uppstå avseende att ta hänsyn till styrdokument som Hälso- och sjukvårdslagen 

[HSL] (SFS 2017:30), vilken avser att säkerställa en god, trygg och säker vård där patientens 

autonomi och integritet ska respekteras. Det är intressant och till viss del paradoxalt att 

patienter med substansberoende uppger att ilska uppstår som en konsekvens av negativa 

attityder (St Marie, 2014) medan sjuksköterskor uppger att det snarare är dessa patienters 

ilska och aggressivitet som ligger till grund för de negativa uppfattningar och attityder de 

hyser (Ford, 2011; Neville & Roan, 2014) 

Sammanfattningsvis framstod problemen i vårdandet av patienter med substansberoende vid 

upprepade tillfällen som något cirkulärt. Patienterna beskrev att det lidande som kränkande 

och dömande bemötande ledde till fick dem att undvika vården. Sjuksköterskorna förklarade 

hur de ansträngde sig att tillhandahålla god vård men inte förmådde som ett resultat av att 

dessa patienter ständigt återkom i vården, manipulerade, var våldsamma, hade komplexa 

vårdbehov samtidigt som kompetensen att hantera detta saknades. Missförstånden och 

oförmågan att mötas resulterade ständigt i ökat lidande, större vårdbehov och fortsatt 

substansbruk för dessa patienter. Det kan förmodas att patienterna när de återkommer i 

ännu sämre skick bemöts med ytterligare försämrade attityder.  

6.2 Metoddiskussion   

Henricson (2017a) belyser vikten av att bakgrundsavsnittet, och främst tidigare forskning, är 

både väl relaterat till, och uppbyggt av ett successivt resonemang emot 
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problemformuleringen som ligger till grund för syftet. Under processen att formulera 

problem och syfte fanns flera tidiga varianter. Först avsågs att studera sjuksköterskans 

bemötande av patienter inom beroendevård med ett fokus på etiska aspekter. Detta var ett 

intresseområde hämtat från Landstinget Västmanland men eftersom detta visade sig 

innebära studie av sjuksköterskor med specialistkompetens, dessutom i psykiatrikontext fick 

ändringar göras. Riktlinjerna för detta examensarbete var att det skulle begränsas till att 

avhandla allmänsjuksköterskans arbete och när korrigeringar gjorts med hänsyn till detta 

och vad tidigare forskning uppenbarat kunde ett tydligt och relevant syfte formuleras. Ett 

välformulerat syfte främjar enligt Henricson (2017a) val av metod, teoretisk referensram som 

arbetsprocessen i helhet.  

Avsikten med arbetet landade slutligen i; att studera allmänsjuksköterskors upplevelser av 

att vårda patienter med substansberoende i somatisk vård. Beskrivningar av upplevelser är 

enligt Friberg (2017) typiska exempel på kvalitativa data. I Polit och Beck (2016) framhålls 

empiriska studier med intervjuer som den primära metoden att samla in kvalitativt material. 

Denna metod har dock nackdelen att vara tidskrävande och innefatta moment som prövning 

i forskningsetisk nämnd. På grund av den begränsade tidsramen för detta arbete valdes 

därför att studera intervjumaterial från redan befintlig forskning och genomföra en 

litteraturstudie. Evans (2010) beskrivning av tillvägagångssätt vid litteraturstudie framstod 

slutligen som den bästa metoden. Möjligheten att ta del av material från flera delar av 

världen som Friberg (2017) nämner avseende litteraturstudier, var en fördel med metoden 

som också beaktades. Dessutom var en reflektion kring intervjustudier som utförs på ett 

deltagarurval som valts ur en liten lokalt begränsad grupp - exempelvis en vårdavdelning - att 

resultatet kan bli starkt färgat av normer i den rådande vårdkulturen just där. I 

litteraturstudier förekommer intervjumaterial från flera grupper och miljöer vars eventuella 

olikheter avseende normer och attityder snarare kan tänkas skänka bredd till resultatet. 

Däremot förmodas den subtila och ickeverbala information som forskaren har tillgång till vid 

intervjuer gå förlorad vid litteraturstudier. En annan metod där befintlig forskning studeras 

är litteraturöversikt. Där ingår emellertid även studier med kvantitativ ansats och syftet med 

den typen av studier är snarare att sammanställa och kartlägga det momentana 

kunskapsläget inom bredare områden än, som litteraturstudien, skapa fördjupad kunskap 

om subjektiva fenomen som upplevelser och erfarenheter (Friberg, 2017). Således var den 

metoden inte heller lämpad för detta arbetes syfte. 

Avsikten genom arbetets gång har varit att upprätthålla en objektivitet inför det insamlade 

materialet och analysen av detta. Förförståelse relaterad till egna erfarenheter i samband 

med personer med substansberoende och deras problematik finns förvisso men 

ansträngningar, genom regelbunden reflektion och diskussion, har gjorts för att undvika 

färgning och påverkan av resultatet. Henricson (2017b) framhåller också vikten av att 

diskutera, reflektera och medvetandegöra förförståelsen så att resultatet pålitlighet 

upprätthålls.  

För att undvika sökresultat som innefattade irrelevant material var det nödvändigt att 

använda väl valda och effektiva söktermer. Att utforma tydliga exklusion- och 

inklusionskriterer underlättade för att kunna gallra i materialet men även för att begränsa 

sökningsalternativen i databaserna. Databaserna som användes var Cinahl Plus och Pubmed, 
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vilka enligt Karlsson (2017) är ämnesspecifika för vårdvetenskap och tillhandahåller 

vetenskapliga artiklar. För att effektivisera sökningsprocessen ytterligare användes även 

trunkering och den booleska söktermen AND i databaserna, vilket enligt Polit och Beck 

(2016) gör sökningsprocessen mer exakt. Samtliga insamlade artiklar hade genomgått en 

kollegial granskning. Codex (2018b) framhåller dock att denna granskning inte kan anses 

garantera kvalité och vetenskaplig korrekthet. För att säkra detta arbetes kvalité och 

tillförlitlighet utfördes därför en egen kvalitetsgranskning med hjälp av frågor som nämns i 

Friberg (2017). En artikel exkluderades efter granskningen och ersattes efter en utökad 

sökning i databaserna av en artikel från 2006. Denna utökade sökning var nödvändig då inga 

fler artiklar inom spannet för publikationsår hittades. Artikeln från 2006 klarade 

kvalitetsgranskningen och eftersom innehållet i artikeln inte substantiellt skiljde sig från de 

övriga artiklarnas ansågs den fortfarande vara relevant för det specifika ämnesområdet. Det 

går också att ifrågasätta huruvida upplevelser och erfarenhet förändras nämnvärt på några 

år. 

När artiklarna dels lästs ett flertal gånger, kvalitetsgranskats och en bekantskap med deras 

innehåll etablerats flyttades fokus mer mot att hitta nyckelfynd i resultaten. Det engelska 

språket var delvis komplicerat och det var heller inte helt enkelt att inledningsvis säkerställa 

vad som var upplevelser eller generella påståenden om personer med substansberoende. 

Efter ett resonemang om dessa svårigheter togs ett beslut att översätta samtliga nyckelfynd så 

betydelsegrant som möjligt främst med hjälp av egna språkkunskaper - dock fick enstaka ord 

slås upp i lexikon. Det visade sig också att processen att översätta fördjupade förståelsen 

ytterligare. Enligt Kjellström (2017) är oredlighet att förvränga eller manipulera sitt resultat. 

Avsikten här har varit att förhålla sig fullständigt korrekt till materialet varför ovanstående 

åtgärder vidtagits.  

Det konstaterades att det förekom rikligt med vårdvetenskaplig forskning om 

substansberoende, där problemet studerats och avhandlats ur en mångfald olika perspektiv. 

Däremot visade det sig att detta arbetes urvalskriterier effektivt reducerade antalet artiklar 

som svarade på syftet vilket kan förmodas tyda på något slags träffsäkerhet i valet av 

forskningsproblem. En annan aspekt enligt Friberg (2017) och som också noterades vid den 

här datainsamlingen var att forskningen på området tycktes koncentrerad till vissa 

geografiska regioner. Australien och Latinamerika utmärkte sig som produktiva i 

sammanhanget. Avseende Australien ska också nämnas att artiklarna därifrån nästan 

uteslutande fokuserade på de ganska specifika aspekterna av metamfetaminbruk (ICE) och 

den epidemiliknande ökning av detta bruk som skett i just den regionen. Vården i Australien 

verkade, vid läsning av dessa artiklar, närmast överväldigad av problemet och en viss 

färgning av resultatet i relation till detta kan inte uteslutas. 

Trovärdigheten i ett vetenskapligt arbete avgörs enligt Polit och Beck (2016) av huruvida 

studiens tillförlitlighet kan styrkas med evidens. I detta arbete där befintlig forskning 

utgjorde datamaterial säkerställdes att artiklarna var kollegialt granskade och utöver detta 

gjordes en egen kvalitetsgranskning för att stärka trovärdigheten i resultatet. Giltigheten är 

enligt Polit och Beck (2016) det som bedömer huruvida studien mäter det som avses att 

mätas. För att säkerställa detta lästes datamaterialet till resultatet noggrant ett flertal gånger 

med det aktuella syftet i fokus. Detta för att sortera ut relevant material – alltså det som 
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avsågs mätas. Överförbarhet är enligt Polit och Beck (2016) ett mått på om studien kan 

upprepas eller om resultatet kan överföras på en annan grupp eller till andra kontexter. Med 

tanke på att detta examensarbete avhandlar subjektiva upplevelser som redan samlats in och 

analyserats av andra forskare bör ett någorlunda snarlikt resultat kunna upprepas om samma 

artiklar studeras med samma syfte. Huruvida studien kan överföras på en annan grupp eller i 

en annan kontext är svårt att avgöra. Troligtvis kan studiens resultat vara användbart av flera 

yrkesgrupper inom den somatiska vården. Dock är det oklart om andra kontexter som 

exempelvis psykiatrin skulle värdesätta den. Förhoppningsvis har de de fördjupade 

kunskaper om substansberoende som sjuksköterskor i denna studie uppger sig sakna. 

 

 

6.3 Etikdiskussion  

För att erhålla ett så korrekt resultat som möjligt valdes datamaterial som var kollegialt 

granskat. Detta avses göra forskningen vetenskapligt tillförlitlig. Dock har granskningen 

kritiserats för brister som bland annat fusk och oärlighet (Codex, 2018c) varför ytterligare en 

kvalitetsbedömning gjordes. Samtligt datamaterialet hade genomgått en etisk prövning. 

Vidare utformades arbetet i enlighet med Codex (2018b) forskningsetik för att säkerställa att 

oredligheter som plagiering, förvrängning och förfalskning av materialet inte gjordes. För att 

garantera detta användes referenshantering enligt American Psychological Association (APA) 

på ett korrekt och sedligt sätt där det tydligt framgick vad som härrörde från datamaterial, 

andra källor eller ur egna reflektioner. För att inte förvränga eller feltolka datamaterialet som 

var skrivna på engelska gjordes en översättning så ordagrant som möjligt, då engelska som 

språk inte är modersmål. Däremot fanns tillräckligt goda kunskaper i engelska för att inte 

innehållet skulle missförstås eller förvrängas. En förförståelse eller tanke om förväntat 

resultat skulle också kunnat påverka den vetenskapliga trovärdigheten negativt varför ett 

objektivt synsätt eftersträvades och reflektion om förförståelse medvetandegjordes under 

arbetets gång. Arbetet krävde ingen riskanalys, etisk motivering eller informerat samtyckte, 

då ingen ny data skulle inhämtas.  

7 SLUTSATS 

Det går att konstatera att kompetens och utbildning saknas och efterfrågas av sjuksköterskor 

såväl som patienter med substansberoende. I samtliga problematiska aspekter av hur 

vårdandet av patienter med substansberoende upplevs av sjuksköterskor framstår kompetens 

och kunskap som en saknad huvudkomponenter. Komponenter som, även om de inte löser 

samtliga problem som uppenbarats, ändå skulle skapa förutsättningar för bättre vård, 

kommunikation och ökad förståelse. Dömande attityder, bristande engagemang och den 
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skuldbeläggning av individen med substansberoende som beskrivs av såväl patienter som 

sjuksköterskor skulle kunna tänkas förekomma i mindre utsträckning om medvetenheten att 

substansberoende är en faktisk sjukdom ökade. Även om det åligger sjuksköterskan att själv 

inhämta kunskap och hålla sig uppdaterad avseende vård- och hälsorelaterade frågor går det 

inte att bortse från att sjuksköterskeutbildningen och sjuksköterskans kompetens skulle 

gagnas av ett utökat kursinnehåll avseende substansberoende.  I likhet med andra 

stigmatiserade grupper är arbetet med att minska fördomar och förbättra attityder något som 

gäller hela samhället och inte bara vården. Om den generella synen på de här människorna 

blev mer nyanserad och tolerant är det möjligt att stigmatiseringen och de negativa 

attityderna hos sjuksköterskor gentemot gruppen skulle minska. Det tycks också nödvändigt 

att precisera vad ett eventuellt tillskott i utbildningen ska bestå av och hur det bäst utformas. 

Om detta arbetes resultat finge ligga till grund för nytt utbildningsmaterial så vore det 

pedagogiska målet med ett sådant kanske att minska rädsla och fördomar samt att 

avdemonisera den svårt demoniserade grupp människor som personer med 

substansberoende utgör. 

En aspekt som uppmärksammats under arbetes gång är å ena sidan hur patienter med 

substansberoende tenderar att skylla sitt egna oacceptabla beteende på brister i bemötandet 

från vårdpersonal. Medan å andra sidan sjuksköterskor tenderar att ursäkta bristerna i det 

egna bemötande med att patienterna beter sig oacceptabelt. Vad som är orsak eller verkan i 

frågeställningen förblir oklart och frågan är om det ens är viktigt att besvara dessa frågor. 

Snarare kan det tänkas vara angeläget att lyfta blicken och fokus från skuldbeläggandet och 

istället inrikta sig på att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande.  

 

7.1 Förslag på vidare forskning  

Det har visat sig att kompetens, kunskap och utbildning efterfrågas av sjuksköterskor. 

Resursbrist och okunskap om substansberoende i kombination med krävande och komplexa 

vårdsituationer skapar upplevelser av att vårdandets förutsättningar försämras och att 

säkerheten äventyras hos sjuksköterskor. Koder och tillvägagångssätt hur bemötandet bör 

vara i kontakten med patienter med substansberoende - i stil med det lågaffektiva 

bemötandet som används i psykiatrin – behöver utformas och evidensbaseras för den 

somatiska vården.  

Under examensarbetets gång uppmärksammades forskningsmaterial om harm reduction - 

det vill säga åtgärder som sprututbytesprogram och substitutionsbehandlingar. Det förefaller 

intressant om huruvida attityder och förhållningssätt gentemot patienter med 

substansberoende i dessa kontexter ter sig annorlunda än inom den somatiska vården.  
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BILAGA A 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal träffar Använda artiklar 

2018-11-21 CINAHL 

Plus 

Nurs*, nurse-patient, substance 

abuse 

Peer Reviewed, 

Publikationsår: 2008-2018 

51 1 

2018-11-21 CINAHL 

Plus 

Nurs*, nurse-patient, substance 

use disorder  

Peer Reviewed, 

Publikationsår: 2008-2018 

31 1 

2018-11-21 CINAHL 

Plus 

Nurs*, nurse-patient, illicit 

drugs 

Peer Reviewed, 

Publikationsår: 2008-2018 

6 1 

2018-11-21 CINAHL 

Plus 

Nurs*, experience, illicit drugs Peer Reviewed, 

Publikationsår: 2008-2018 

20 1 

2018-11-21 CINAHL 

Plus 

Nurs*, experience, substance 

abuse, caring 

Peer Reviewed, 

Publikationsår: 2008-2018 

17 2 

2018-11-21 CINAHL 

Plus 

Nurs*, experience, substance 

use, caring  

Peer Reviewed, 

Publikationsår: 2008-2018 

21 1 

2018-11-21 CINAHL 

Plus  

Nurs*, nurse attitude, substance 

abuser 

Peer Reviewed, 

Publikationsår: 2008-2018 

52 2 

2018-11-21 CINHAL 

Plus 

Nurs*, nurse attitude, 

alcoholism  

Peer Reviewed, 

Publikationsår: 2008-2018 

40 1 

2018-11-21 CINHAL 

Plus  

Nurs*, experience, illicit drugs  Peer Reviewed, 

Publikationsår: 2006-2018 

24 1 
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BILAGA B 

Nedan redogörs för de granskningsfrågor som används vid kvalitetsgranskningen. Frågorna 

är utformade så att de kan besvaras med JA eller NEJ.  

Svar: JA – ger ett poäng.  

 

1. Finns det en tydlig problemformulering? (JA/NEJ) 

2. Är teoretiska utgångspunkter beskrivna? (JA/NEJ) 

3. Finns det en omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? (JA/NEJ) 

4. Är syftet tydligt formulerat? (JA/NEJ) 

5. Är metoden tydligt beskriven? (JA/NEJ) 

6. Är urvalpersonerna eller kontext beskrivna på ett tydligt sätt? (JA/NEJ) 

7. Är analysmetoden beskriven? (JA/NEJ) 

8. Finns det ett tydligt samband mellan metod och teoretiska utgångspunkter? 

(JA/NEJ) 

9. Finns ett tydligt resultat beskrivet? (JA/NEJ) 

10. Finns eventuella tolkningar för studiens resultat beskrivet? (JA/NEJ) 

11. Argumenterar författarna på ett tydligt sätt? (JA/NEJ) 

12. Finns det en metoddiskussion? (JA/NEJ) 

13. Finns det kopplingar mellan metoddiskussion och omvårdnadsvetenskapliga 

utgångspunkter? (JA/NEJ) 

14. Finns det en återkoppling till det praktiska vårdarbetet? (JA/NEJ) 

 

Totalt antal poäng: ___ 

 

10–13 poäng Hög kvalitet 

9–6 poäng Medelkvalitet  

1–5 poäng Låg kvalitet 
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BILAGA C 

Tidskrift, 
årtal och land 

Titel/Författare Problem och syfte Metod, urval 
och analys 

Resultat Kvalitets-
granskning 

Journal of 
advanced 
nursing 
 
2012 
 
Storbritannien 
 

The dissonant care 
management of 
illicit drug users in 
medical wards, the 
views of nurses and 
patients: a 
grounded theory 
study 
 
Monks, R., 
Topping, A. & 
Newell, R. 

Problem: Patienter med 
substansberoende i 
substitutionsprogram drabbas 
av absintens i den somatiska 
vården eftersom de saknar 
tillgång till sina 
substitutionsläkemedel. Detta 
leder till att de kräver 
medicinering eller avviker för 
att skaffa på annat håll. Brist 
på utbildning och negativa 
attityder försämrar 
kompetensen avseende 
substansberoende hos 
sjuksköterskor, vilket 
resulterar till en sämre 
vårdupplevelse.  
 
Syfte: Att studera 
sjuksköterskors vård av 
patienter med 
substansberoende på somatisk 
vårdavdelningen och 
akutmottagning samt belysa 
patienters med 
substansberoende syn på 
denna vård. 

Metod: 
Kvalitativa 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
Urval: 
Sjuksköterskor 
på somatisk 
vårdavdelning 
och 
akutmottagning. 
N= 29 
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskor upplever hur 
en kombination av bristande 
utbildning, negativa attityder 
samt mötet med aggressiva och 
opålitliga patienter bidrar till 
sämre vårdrelationer. 

Hög kvalitet 

Revista da 
Escola de 
Enfermagem da 
USP 

I am alone: the 
experience of 
nurses delivering 
care to alcohol and 

Problem: Sjuksköterskors 
uppfattningar och attityder om 
patienter med 
substansberoende styrs av 

Metod: 
Kvalitativa 
ostrukturerade 
fenomenologisk

Sjuksköterskorna upplever att 
patienter med 
substansberoende med sina 
komplexa vårdbehov är svåra 

Hög kvalitet  



 2  

 
2013  
 
Chile 

drug users 
 
Ortega, L., & 
Ventura, C. 

personliga upplevelser snarare 
än kunskap. Studier avseende 
problemet - vård till patienter 
med substansberoende -saknas 
regionalt.  
 
Syfte: Belysa sjuksköterskors 
upplevelser av att vårda 
patienter med 
substansberoende i den 
somatiska vården. 

a intervjuer. 
 
Urval: 
Sjuksköterskor 
på somatisk 
vårdavdelning. 
N= 6 
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

att hantera, orsakar turbulens 
och är inte önskvärda i vården. 
Kunskap- och resursbrist samt 
avsaknaden av tydlig 
handlingsplan medför att 
patienterna blir stigmatiserade 
och att sjuksköterskorna 
upplever stress och rädsla.  
 
 
 
 

Contemporary 
Nurse  
 
2011 
 
Australien  

Interpersonal 
challenges as a 
constraint on care: 
The experience of 
nurses’ care of 
patients who use 
illicit drugs 
 
Ford, R. 

Problem: Kunskapen är 
knapphändig om de problem 
som sjuksköterskor möter i 
vården av patienter med 
substansberoende på 
akutmottagning regionalt.  
 
Syfte: Att undersöka vilka 
hinder som sjuksköterskan 
upplever i vårdandet av 
patienter med 
substansberoende. 

Metod: 
Frågeformulär 
med en öppen 
fråga. 
 
Urval: 
Sjuksköterskor 
på 
akutmottagning. 
N=311 
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Det framkommer att 
sjuksköterskor upplever våld, 
manipulation och 
ansvarslöshet hos patienter 
med substansberoende som tre 
huvudsakliga utmaningar i 
vårdandet 

Medelkvalitet  

Advances in 
Nursing Science 
 
2015 
 
Canada 

Toward Cultural 
Safety. Advances in 
Nursing Science. 
 
Pauly, B., McCall, 
J., Browne, A., 
Parker, J., & 
Mollison, A. 
 

Problem: Personer med 
substansberoende är en socialt 
missgynnad grupp som, inte 
minst i vården möts av 
barriärer i form av 
diskriminering och 
stigmatisering. Kulturell 
säkerhet föreslås som en 
metod att främja en ökat 
jämlik vård och minska 

Metod: 
Kvalitativa 
djupintervjuer.  
 
Urval: 
Sjuksköterskor 
på somatiska 
vårdavdelningar
. N=19 
 

Substansberoende och illegal 
substansanvändning på 
sjukhus betraktas ofta av 
sjuksköterskor som: ett 
personligt misslyckade, en 
kriminell aktivitet och som en 
sjukdom. Vissa sjuksköterskor 
uttryckte oförstående över 
patienternas oförmåga att 
värna sin hälsa. Att de gjorde 

Hög kvalitet  



 3  

stigmatiseringen av patienter 
med substansberoende. 
Kunskapsnivån är dock 
otillräcklig och bör utökas.  
 
Syfte: Att öka förståelsen för 
vad som utgör kulturell 
säkerhet och därmed uppnå 
god omvårdnad mot bakgrund 
av sjuksköterskors samt 
patienters med 
substansberoende perspektiv.  

Analys: 
Kvalitativ 
tolkande 
innehållsanalys.  

dåliga val snarare än var offer 
för olyckliga livsvillkor. 
Andra menade att det tvärtom 
var andra faktorer än fria val 
som orsakat problemen. Att 
beroendet är en sjukdom som 
snarare gör personen maktlös 
än förmögen att välja. 

International 
Journal of 
Mental Health 
Nursing 
 
2017 
 
Australien 

Safety, risk, and 
aggression: health 
professionals’ 
experiences of 
caring for people 
affected by 
methamphetamine 
when presenting 
for emergency care 
 
Usher, K., Jackson, 
D., Woods, C., 
Sayers, J., 
Kornhaber, R., & 
Cleary, M. 

Problem: Substansberoende 
som specifikt använt 
metaamfetamin hamnar ofta i 
akutsjukvård och betraktas av 
sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonal som en avsevärd 
belastning av vården. 
Patienterna är ofta våldsamma 
och luckor i kunskapen om 
orsakerna till detta våld 
behöver fyllas.  
 
Syfte: Att utforska 
sjuksköterskor och annan 
vårdpersonals upplevelser av 
att vårda patienter med 
substansberoende på 
akutmottagning 

Metod: 
Kvalitativa 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
Urval: 
Sjuksköterskor 
med erfarenhet 
av arbete inom 
akutmottagning
ar och vård av 
patienter med 
substansberoen
de som specifikt 
brukat 
metaamfetamin. 
N= 5  
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys 
analys. 

Sjuksköterskor beskriver sina 
upplevelser av att bli utsatta 
för potentiellt våldsamma 
situationer  
De identifierar säkerheten och 
hanteringen av patienternas 
utåtagerande beteende som 
viktiga frågor, detta för att 
säkerställa bästa möjliga 
akutsjukvård för patienter med 
substansberoende. Även 
upprätthållande av den egna, 
och övriga patienters säkerhet 
och vårdkvalitet. 

Hög kvalitet  
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The Journal of 
Nursing 
Administration 
 
2014 
 
USA 

Challenges in 
Nursing Practice- 
Nurses’ 
Perceptions in 
Caring for 
Hospitalized 
Medical-Surgical 
Patients With 
Substance 
Abuse/Dependence 
 
Neville, K. & Roan, 
N. 
 

Problem: Substansberoende 
ökar stadigt och därmed också 
bland inlagda patienter. 
Forskningen är knapphändig 
om uppfattningar hos 
sjuksköterskor som vårdar 
patienter vars ohälsotillstånd 
ytterligare kompliceras av 
substansberoende. 
 
Syfte: Att undersöka 
sjuksköterskors upplevelser 
och uppfattningar avseende att 
vårda patienter med 
substansberoende i den 
somatiska vården.  

Metod: 
Kvalitativ 
intervju. 
 
Urval: 
Sjuksköterskor 
på somatiska 
vårdavdelningar
. N=24 
 
Analys: Induktiv 
kvalitativ 
innehållsanalys 
 

Sjuksköterskor har negativa 
uppfattningar och upplevelser 
om patienter med 
substansberoende som 
kommer i konflikt med den 
etiska plikten – att vårda. 
Sympati, problem med 
smärtlindring och 
tillhandahållande av 
kvalitetsvård till patienter med 
substansberoende framstår 
som utmaningar för 
sjuksköterskor. Det finns ett 
behov av utbildning och stöd. 
 
 

Hög kvalitet  

Issues in Mental 
Health Nursing 
 
2016 
 
Australien   

Experiences of 
health 
professionals 
caring for people 
presenting to the 
emergency 
department after 
taking crystal 
methamphetamine 
(“ICE”) 
 
Cleary, M., 
Jackson, D., 
Woods, C., 
Kornhaber, R., 
Sayers, J. Usher, K. 

Problem: Det växande 
metaamfetaminbruket medför 
ökade faror och risker, då 
denna substans orsakar större 
beteendestörningar än andra 
droger. Omvårdnadsmetodik 
för patienter med 
matamfetaminbero-ende 
behöver utvecklas, då 
kunskapsläget är vagt.  
 
Syfte: Undersöka 
sjuksköterskor och övrig 
vårdpersonals upplevelser av 
att hantera akutpatienter som 
brukat metamfetamin.  

Metod: 
Kvalitativa 
semi-
strukturerade 
intervjuer. 
 
Urval: 
Sjuksköterskor 
som vårdat 
patienter inom 
akutvård som 
brukat 
metamfetamin. 
N=5  
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskorna upplever att 
dessa patienter har komplexa 
vårdbehov samtidigt som de är 
oberäkneliga och våldsamma. 
Att etablera en bra relation till 
patienter med 
substansberoende skapar lugn 
och ses som ett redskap i 
omvårdnaden. Samordnad 
vård, teamarbete, lärande och 
reflektion är nödvändigt för 
såväl god vård som 
arbetsmiljö.  

Hög kvalitet  
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Journal of 
Clinical Nursing  
 
2010 
 
Storbritannien  

Routines and 
rituals: a grounded 
theory of the pain 
management of 
drug users in acute 
care settings 
 
McCreaddie, M., 
Lyons, I., Watt, D., 
Ewing, E., Croft, J., 
Smith, M., & 
Tocher, J. 

Problem: Patienter med 
substansberoende utgör unika 
utmaningar för akutvården, då 
smärtbehandling är 
undermålig eller uteblir helt. 
Kunskap om hur detta 
påverkar vårdens kvalitet 
saknas.  
 
Syfte: Att studera 
sjuksköterskors och patienters 
med substansberoende 
uppfattningar och upplevelser 
av smärtlindring på 
akutmottagning.  

Metod: 
Kvalitativa 
fokusgrupper. 
 
Urval: 
Sjuksköterskor 
på 
akutmottagning. 
N=22  
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys  

Moralrelativistiska motiv 
komplicerar såväl 
sjuksköterskors som 
substansberoendes syn på 
smärtlindring. Upprättandet 
av en normal vårdrelation 
försvåras då patienter med 
substansberoende och 
sjuksköterskor är oeniga om 
hur lämplig smärtlindring ska 
uppnås.  

Hög kvalitet  

Revista Latino-
Americana de 
Enfermagem 
 
2008 
 
Brasilien  

Alcohol, alcoholism 
and alcohol 
addicts: 
conceptions and 
attitudes of nurses 
from district basic 
health centers  
 
Vargas, D., & Luis, 
M.A.V. 
 
 
 

Problem: Det stora antalet 
individer med 
alkoholrelaterade 
hälsoproblem och bristen på 
lokal forskning.  
 
Syfte: Att belysa 
sjuksköterskors syn på och 
upplevelser av patienter med 
ett problematiskt förhållande 
till alkohol på 
akutmottagningar.  

Metod: 
Kvalitativa 
semi-
strukturerade 
intervjuer 
 
Urval: 
Sjuksköterskor 
på 
akutmottagning. 
N=10  
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskors uppfattningar 
och upplevelser om måttlig 
alkoholkonsumtion och 
alkoholism skiljer sig tydligt åt. 
Alkoholism ses som en 
potentiellt dödlig sjukdom. 
Trots detta förknippas 
tillståndet med moraliska 
tillkortakommanden och att 
alkoholister betraktas som 
hopplösa fall som återtar sitt 
bruk så fort de får tillfälle och 
återkommer ständigt i vården.  
 

Hög kvalitet  

Journal of 
Psychiatric and 
Mental Health 
Nursing  
 
2006 

Illicit drug users in 
Northern Ireland: 
perceptions and 
experiences of 
health and social 
care professionals 

Problem: Det saknas regional 
forskning om sjuksköterskors 
och annan vårdpersonals 
upplevelser av att vårda 
patienter med 
substansberoende.  

Metod: 
Kvalitativa 
fokusgrupper 
samt enskilda 
kvalitativa 
intervjuer. 

Sjuksköterskor upplever att 
patienter med 
substansberoende är oärliga, 
manipulativa och påstridiga i 
kontakten med vården samt att 
kunskap och utbildning om 

Hög kvalitet  



 6  

 
Storbritannien  
 

 
Mclaughlin, D., 
Mckenna, H., 
Leslie, J., Moore, 
K., & Robinson, J. 

 
Syfte: Att undersöka 
sjuksköterskors och övrig 
vårdpersonal åsikter och 
upplevelser av patienter med 
substansberoende.  

 
Urval: 
Sjuksköterskor 
inom den 
somatiska 
vården med 
erfarenhet av att 
vårda 
substansberoen
de patienter. 
N=10 
 
Analys: 
Kvalitativ 
innehållsanalys  

patientgruppen och deras 
problem saknas.  
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