
  

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

 
ATT VÅRDA PATIENTER MED 
SUBSTANSBRUKSSYNDROM 

Ur ett sjuksköterskeperspektiv 

MALIN ANDERSSON 

CAROLINE ÅKERSTEDT 

 

 

 

Vårdvetenskap med inriktning omvårdnad 
Grundnivå 
15hp 
Sjuksköterskeprogrammet  
Examensarbete i vårdvetenskap med 
inriktning mot omvårdnad 
VAE209 

Handledare:  Therese Lindberg och Dara 
Rasoal 

Examinator: Lena-Karin Gustafsson 
 
Seminariedatum: 2019-03-28  
Betygsdatum: 2019-04-16 

 



 

 

SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med substansbrukssyndrom upplever att de ofta utsätts för 

stigmatisering och förutfattade meningar, både av samhället och av sjuksköterskor. Om en 

sjuksköterska bär på förutfattade meningar om patienten, påverkar det kvaliteten på vården 

negativt. Ett negativt bemötande från sjuksköterskan kan orsaka ett större lidande för 

patienten och kan bidra till att patienten inte känner ett förtroende för sjuksköterskan. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom. Metod: Litteraturstudie som omfattar 10 vetenskapliga artiklar som 

samtliga använt kvalitativ metod i form av intervjuer eller fokusgrupper. Resultat: 

Resultatet genererade två teman. Det första temat var Att uppleva svårigheter i vårdandet 

med tillhörande subteman: Att inneha ett stereotypt förhållningssätt med stridande 

värderingar, Att känna misstro och rädsla för patienten, Att känna frustration och 

utmattning. Det andra temat som framkom var Människan bakom syndromet, med 

tillhörande subteman: Att se hela människan, Att visa empati för patienten samt Att ha 

behov av kunskap. Slutsats: Fördomar och negativ särbehandling är fortfarande 

förekommande hos sjuksköterskan i vårdandet av patienter med substansbrukssyndrom. 

Sjuksköterskorna är medvetna om detta och strävar efter att vårda ur ett helhetsperspektiv, 

även om många inom sjuksköterskeprofessionen fortfarande anser att 

substansbrukssyndrom i sig är självförvållat. 

Nyckelord: Erfarenheter, litteraturstudie, sjuksköterska, stigmatisering, 

substansbrukssyndrom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

Background: Patients with substance use disorders (SUD) experience that they are often 

stigmatized and victims of preconceptions, both from society and from nurses. If a nurse 

holds preconceptions regarding a patient it negatively affects the quality of care provided for 

that patient. Negative encounters with nurses can cause a greater suffering for the patient 

and result in a lack of trust for the nurse. Aim: To describe nurses experiences of providing 

care for patients with SUD. Method: A descriptive qualitative study based on 10 articles, 

which all used a qualitative method including interviews or focus groups. Findings: The 

result emerged in two themes. The first theme was To experience difficulties in caring, which 

contained three sub-themes: To have a stereotypical approach with conflicting values, To 

feel distrust and fear the patient and To experience frustration and exhaustion. The second 

theme that emerged was The person behind the substance use disorder, that contained the 

following three sub-themes: To see the whole person, To show empathy for the patient as 

well as To feel the need for further knowledge. Conclusion: Prejudices and adverse special 

treatments are still occurring when nurses care for patients with SUD. Nurses are aware of 

this and are striving to give a holistic care, even though many nurses still believe that the 

patient’s situation is self-inflicted. 

 

Keywords: Descriptive qualitative study, experiences, nurse, stigma, substance use 

disorder.  
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1 INLEDNING  

I Värvet, en podcast med programledaren och journalisten Kristoffer Triumf intervjuas 

Alexander Bard som säger: 

 

Det finns ju inga människor som är längre ner på botten av samhället än 

narkomanerna…vi måste hitta någon som vi kan få peta på, jättebra, narkomanen kan 

vi få peta på, honom kan vi vara hur jävliga mot som helst – för han får skylla sig själv. 

(Triumf, 2013) 

 

En problematik i dagens samhälle är känslan av stigmatisering och utanförskap som 

personer med substansbrukssyndrom upplever, och denna stigmatisering styrks av tidigare 

forskning. Det är sannolikt att yrkesutövande sjuksköterskor någon gång kommer att vårda 

patienter med substansbrukssyndrom. Mötet med dessa patienter kan komma att skapa en 

etisk svår situation för sjuksköterskan, då hon måste hålla sig professionell och inte låta 

eventuella fördomar och frustrationer avspegla sig i vårdandet. Inspirationen till detta 

examensarbete fick författarna från en ämneslista delgiven av Mälardalens högskola, där ett 

förslag på ämne var ”Allmänsjuksköterskans etiska hållning inom beroendevård – beskrivet i 

ett sjuksköterskeperspektiv”. En naturlig och genuin nyfikenhet uppstod inför hur vårdandet 

av personer med substansbrukssyndrom ser ut i samhället idag. Vi valde att justera ämnet till 

att inte enbart gälla beroendevården utan även öppenvården, då patientgruppen med största 

sannolikhet kommer att stötas på oavsett var sjuksköterskan arbetar. Genom att skriva om 

ämnet vill författarna väcka en medvetenhet kring den här frågan med en önskan om ett 

samhälle där jämlik vård är en självklarhet för alla människor.  

 

2 BAKGRUND 

De begrepp som är bärande i detta examensarbete och därmed återkommande presenteras 

under Definitioner av centrala begrepp. En beskrivning av substansbrukssyndrom och en 

översikt över utbredelsen av substansbrukssyndrom i samhället idag beskrivs under rubriken 

Konsekvenser av substansbrukssyndrom. Under rubriken Tidigare forskning kommer 

perspektiv från olika grupper i samhället att presenteras. Ur de lagar och styrdokument som 

har använts har de mest relevanta delarna presenterats under rubriken Styrdokument och 

riktlinjer. Det teoretiska perspektiv som har valts till studien utgår från begreppen den unika 
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människan, lidande och vårdande från Katie Erikssons caritativa teori. Slutligen presenteras 

examensarbetets problemformulering. 

 Definitioner av centrala begrepp  

I detta stycke beskrivs innebörden av begreppen substansbrukssyndrom, stigmatisering och 

narkotika som är återkommande för detta examensarbete. 

2.1.1 Substansbrukssyndrom 

Socialstyrelsen (2017) beskriver att i den femte och senaste upplagan av Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5) har begreppen missbruk och beroende slagits 

ihop till det gemensamma begreppet substansbrukssyndrom (Socialstyrelsen, 2017), vilket är 

det begrepp som kommer att användas i detta examensarbete. Enligt Dziegielewski (2014) 

används ordet substansbrukssyndrom i DSM-5 för att beskriva personer som har kroniska 

återfall och som känner ett tvångsmässigt behov av att använda substansen. Det kan 

innebära en konsumtion av alkohol, narkotika, läkemedel eller lösningsmedel, oavsett om det 

är ett lindrigare eller allvarligare användande av substansen (Dziegielewski, 2014).   

2.1.2 Stigmatisering 

Ordet stigma myntades ursprungligen av de gamla grekerna, som brukade bränna eller skära 

in kroppsliga tecken avsedda för att påvisa en avvikelse i en persons moraliska status. 

Personen som bar detta tecken, stigmat, kunde vara slav, förrädare, brottsling eller en utstött 

person, och var någon som andra skulle undvika eller hålla avstånd från (Goffman, 1963). 

Coleman (2015) beskriver att stigmatisera är att nedvärdera och vara fördomsfull mot 

människor som har ett avvikande beteende i relation till vad som anses vara den rådande 

normen i samhället.  

2.1.3 Narkotika 

Ordet narkotika kommer ursprungligen från grekiskans narkoōtiko’s som betyder dövande. 

Narkotika beskrivs som ett beroendeframkallande ämne som påverkar hjärnan och som kan 

skapa ett beroende (Malmquist, u.å.). Det finns fyra huvudgrupper av narkotika – cannabis, 

opiater, centralstimulantia och hallucinogener. Exempel på olika typer av narkotika är 

marijuana, amfetamin, heroin, opium, kokain och ecstasy (Karolinska Institutet, 2018). 

 Konsekvenser av substansbrukssyndrom 

Gemensamt för allt överdrivet bruk av droger, i detta fall alkohol och narkotika, är att de 

stimulerar till en direkt aktivering av hjärnans belöningssystem. Detta belöningssystem i 

hjärnan är involverat i att förstärka beteenden och skapa minnen. Drogerna intensifierar 

aktiveringen av belöningssystemet till den grad att andra normala funktioner i hjärnan kan 
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komma att försummas. De farmakologiska mekanismerna skiljer sig mellan olika droger, 

men typiskt för droger är att en känsla av välbehag infinner sig, något som kallas för att vara 

’hög’. Personer som har lägre självkontroll – vilket kan visa sig genom att hjärnan har en 

nedsatt hämningsmekanism – kan vara särskilt mottagliga för att utveckla ett 

substansbrukssyndrom. De grundläggande kännetecken för ett substansbrukssyndrom är att 

en person fortsätter att bruka droger trots en betydlig påverkan av det kognitiva, beteendet 

och av de fysiologiska aspekterna hos personen. Ett viktigt karaktärsdrag gällande 

substansbrukssyndrom är en underliggande förändring i hjärnans ledningsbanor, som kan 

kvarstå även när personen inte längre är påverkad av droger. Detta gäller särskilt personer 

med allvarligare substansbrukssyndrom. De förändringar i beteenden, som kan ses med 

dessa transformerade ledningsbanor, är återkommande återfall och ett starkt sug efter 

drogen (American Psychiatric Association, 2013). Substansbruksproblematik kan även 

påverka samhället genom att personen till exempel är frånvarande från jobbet, orsakar 

olyckor eller har nedsatt produktivitet och därmed inte bidrar till samhället i en större skala 

(Boekel, Brouwers, Weeghal & Garresten, 2013).  

2.2.1 Substansbrukssyndrom i form av alkohol 

Enligt World Health Organization (2018c) är det cirka 283 miljoner människor världen över 

som har ett substansbrukssyndrom i form av alkohol. Det uppskattas att cirka 6 % av 

världens befolkning dör av orsaker relaterade till alkohol enligt Folkhälsomyndigheten 

(2016). En skadlig konsumtion av alkohol påverkar inte bara individens liv och hälsa, utan 

det påverkar även anhöriga och andra människor i personens närhet. Folkhälsomyndigheten 

nämner att alkohol i hög konsumtion och under en längre tid kan leda till en rad olika 

följdsjukdomar, som hjärt-kärlsjukdomar, kronisk pankreatit och levercirros. En hög 

alkoholkonsumtion kan även leda till cancersjukdomar. Folkhälsomyndigheten påtalar även 

att fler studier visar ett resultat av att alkohol är en bidragande faktor till de socioekonomiska 

skillnaderna inom hälsa i dagens samhälle (Folkhälsomyndigheten, 2016). World Health 

Organization (2018a) listar olika faktorer som påverkar en individs alkoholvanor, där bland 

annat socioekonomiska och kulturella faktorer samt tillgängligheten av alkohol nämns. Även 

om det inte kan synliggöras att någon av ovanstående riskfaktorer är mer dominerande än 

någon annan, påvisas det att individer som är mer utsatta för dessa riskfaktorer har en större 

sannolikhet att utveckla alkoholrelaterade problem (World Health Organization, 2018a).  

2.2.2 Substansbrukssyndrom i form av narkotika 

Enligt World Health Organization (2018b) är det omkring 31 miljoner människor i världen 

som lider av substansbrukssyndrom i form av narkotika, vilket innebär att deras 

narkotikabruk är så pass skadligt att de behöver behandling. Exempel på narkotika som 

förekommer världen över är heroin och andra opiater, cannabis, amfetamin och kokain. 

Cannabis är överlag den mest använda drogen i världen, medan opiater orsakar mest skada 

och är den substans som står för 76% av dödstalen relaterat till narkotikaanvändande. 

Personer som injicerar narkotika utsätts för de största hälsoriskerna, och fler än hälften av 

dem lever med Hepatit C och var åttonde person lever med HIV (World Health Organization, 

2018b).  
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 Tidigare forskning  

Nedan presenteras tidigare forskning som anses vara av relevans för examensarbetet. Det 

redogörs utifrån två perspektiv; hur allmänheten ser på personer med 

substansbrukssyndrom samt hur personer med substansbrukssyndrom upplever sin 

situation. Den tidigare forskningen kan ses lägga en grund till att förstå helheten av 

situationen gällande personer med substansbrukssyndrom.  

2.3.1 Allmänhetens perspektiv på personer med substansbrukssyndrom 

I studien av Ahern, Galea och Stuber (2007) framkommer det att allmänheten ser på 

personer med substansbrukssyndrom ur ett stereotypt perspektiv. Det innebär att de 

generellt ses som svaga och moraliskt förkastliga individer som utgör en fara för samhället. 

Däremot väcker olika typer av narkotika olika reaktioner hos allmänheten. Enligt Ahern’s et 

al. (2007) studie kan det när en person som har gott om pengar och använder kokain ses som 

något exklusivt och statusgivande, medan personer som använder amfetamin eller heroin 

stigmatiseras. I en studie av Boekel, Brouwers, Weeghel och Garretsen (2014) jämförs det 

vilken inställning som förekommer till personer med substansbrukssyndrom mellan 

allmänheten och olika yrkesutövande personal inom vården. Resultatet visar att det inom 

samtliga grupper – i lika stor utsträckning – undviks att skapa en djupare, social kontakt 

med dessa personer. I Schomerus’ et al. (2011) studie studeras allmänhetens skillnader i 

uppfattning om psykisk ohälsa relaterat till schizofreni, depression och 

substansbrukssyndrom i form av alkohol. Resultatet visar en markant skillnad för hur 

allmänheten ser på de underliggande orsakerna till den psykiska ohälsan. När det gäller 

personer som mår psykiskt dåligt i samband med schizofreni och depression anser 

allmänheten att det ligger utanför den drabbade personens kontroll och vilja att förändra 

situationen till det bättre. Psykisk ohälsa i kombination med ett substansbrukssyndrom i 

form av alkohol anser allmänheten däremot vara i högre grad självförvållat. Allmänheten 

anser att det i dessa fall är upp till den enskilde individen att ta ansvar för situationen och sitt 

mående. Boekel et al. (2013) kommer i sin studie fram till att allmänheten stigmatiserar 

personer med substansbrukssyndrom i högre grad jämfört med hemlösa, kriminella och 

personer med annan psykisk ohälsa.  

2.3.2 Personers upplevelser av sitt substansbrukssyndrom 

En studie av Ahern et al. (2007) visar att substansbrukssyndrom stigmatiseras i dagens 

samhälle, och att personer som har substansbruksproblematik ofta upplever att de blir 

diskriminerade och uteslutna ur samhället. I en studie av Wiklund (2008a) uppger personer 

med substansbrukssyndrom att den huvudsakliga anledningen till att de använder narkotika 

är för att undkomma lidande. Utöver det tillkommer två undergrupper som förklaringar till 

användandet av narkotika. Den första undergruppen är narkotikans förmåga att lindra 

ångest och ohanterliga känslor, som skam och en känsla av att vara otillräcklig. Den andra 

undergruppen är hur narkotikan förändrar personens upplevelse av och syn på sig själv. 

Dessa personer beskriver en känsla av att vara underlägsen andra människor, ett utanförskap 

samt att de känner sig utnyttjade och otillräckliga, när de inte tar substansen. När personen 

tar substansen beskrivs en känsla av identitet, en styrka att kunna sätta gränser och att 
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personen är sammankopplad med samhället alternativt att personen inte längre bryr sig om 

resten av samhället (Wiklund, 2008a). Personer med substansbrukssyndrom i form av 

narkotika beskriver i en studie av Phillips och Shaw (2012) att de upplever en högre grad av 

stigmatisering från samhället, jämfört med den stigmatisering personer som är överviktiga 

eller rökare får utstå. De uppfattar även att stigmatiseringen som finns mot rökare och 

överviktiga minskar eller försvinner när dessa personer slutar röka eller går ner i vikt. 

Däremot upplever personerna i studien att stigmatiseringen mot dem som narkomaner 

fortsätter även efter de minskat användandet eller slutat helt med narkotika. I studien av 

Ahern’s et al. (2007) uttrycker personer med substansbrukssyndrom att de bär på, eller kan 

bära på, en rädsla för att bli avvisade på grund av samhällets stigmatisering. Detta kan leda 

till att de isolerar sig från sin omgivning. Personer med substansbrukssyndrom uppger att på 

grund av rädslan för att bli avvisade kan de undvika att söka vård, vilket i sin tur kan leda till 

att de mår sämre både psykiskt och fysiskt. Personer med substansbrukssyndrom beskriver i 

en artikel av Connor och Rosen (2008) att utöver att undvika eller dröja med att söka vård, 

leder stigmatiseringen från samhället till att de även får en lägre självkänsla och har svårare 

att anpassa sig till samhället. Personer med substansbruksproblematik uppger i en studie av 

Arun, Chavan och Bhargava (2010) att de inte söker den behandling de behöver förrän det 

blir ett socialt problem, eller när någon i deras närhet insisterar på att de ska söka vård. 

Personer med denna problematik berättar i en studie av Pauly, McCall, Browne, Parker och 

Mollison (2015) att detta är relaterat till den stigmatisering, diskriminering och avvisande 

som de möter i det dagliga livet. Detta leder till att de finner det svårt att skapa ett förtroende 

för vårdgivare och andra som besitter en auktoritet. Vidare i studien beskriver dessa personer 

en övergripande oro över hur de kommer att uppfattas och dömas när de söker sig till vården, 

och att detta fördömande ska komma att påverka kvaliteten på den vård som ges. Personer 

med substansbrukssyndrom uttrycker även en uppfattning om att vården skulle se 

annorlunda ut om vårdpersonal inte skulle ha någon kännedom om deras tidigare 

användande av narkotika. Detta tror personerna skulle kunna innebära att personalen skulle 

vara mer uppmärksam samt att bemötandet skulle se annorlunda ut. En vanlig upplevelse 

uppger personer med substansbrukssyndrom är en känsla av att vara mindre värda i 

jämförelse med andra personer som söker sig till vården. Det finns även en oro hos personer 

med substansbruksproblematik över att sjuksköterskor och andra vårdprofessioner skulle se 

dem som oförtjänta av vård, som slöseri med tid och att de därmed skulle bli avvisade (Pauly 

et al., 2015). Personer med substansbrukssyndrom beskriver i en studie av Wiklund (2008b) 

den vård som de själva anser skulle stötta dem i att komma vidare ur sitt substansbruk. De 

uttrycker en önskan att med hjälp av sjuksköterskan hitta nya referensramar för att tolka 

livet, återställa värdigheten, uppleva en känsla av samhörighet samt slutligen nå en försoning 

med sig själv och andra (Wiklund, 2008b). 

 Styrdokument och riktlinjer 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) ska all vård ges på lika villkor och med en 

respekt för människans lika värde. Detta styrks även av Kompetensbeskrivning av 

legitimerad sjuksköterska som beskriver att det arbete som sjuksköterskan utför ska 

genomsyras av ett etiskt förhållningssätt (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Enligt 



6 

 

Patientlagen (SFS, 2014:821) har patienten rätt till att tilldelas information som är anpassad 

till den enskilda individen och som skapar djupare förståelse för den aktuella situationen. I 

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2014) beskrivs det att all 

vård ska ges respektfullt och utan att definieras av bland annat den sociala statusen. 

Substansbrukssyndrom uppmärksammas inte specifikt i Hälso- och sjukvårdslagen men 

ingår, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och 

beroende (2015), under paragraf 1. Paragrafen innefattar att hälso- och sjukvård ska syfta till 

att behandla, förebygga och utreda så väl skador som sjukdomar. Vidare beskriver 

Socialstyrelsen (2015) att personer med substansbrukssyndrom utgör en patientgrupp med 

varierande svåra tillstånd där en samsjuklighet av social eller psykisk problematik kan 

förekomma. Socialstyrelsen understryker att det är av vikt att sjuksköterskan anpassar 

vården till den enskilda människan och dennes förutsättningar och önskningar. Det är även 

viktigt att visa gott bemötande, att utöva kontinuitet i vården samt att ha ett gott samarbete 

mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan har en vital roll i vårdandet av denna 

patientgrupp, i den mening att hon kan använda sig av den kunskap hon besitter. På så sätt 

ges patienten möjlighet till att utveckla en fördjupad kunskap och en ökad förståelse om sitt 

substansbrukssyndrom samt möjliggör för alternativa behandlingar. Vidare beskriver 

Socialstyrelsen (2015) att vid vårdandet av en person som är påverkad av alkohol eller 

narkotika kan det komma att kräva en extra lyhördhet och förmåga att kommunicera av 

sjuksköterskan för att kunna nå individen som söker vård. Det ligger inom sjuksköterskans 

ansvarsområde att fånga upp denna patientgrupp med substansbrukssyndrom och främja 

deras hälsa (Socialstyrelsen, 2015).  

Vårdvetenskapligt perspektiv 

Eftersom personer med substansbrukssyndrom som söker vård kan tänkas befinna sig i 

något slags lidande, kan en tänkbar referensram vara att vårda med inspiration från Katie 

Erikssons caritativa teori. Eriksson (2014) beskriver caritas som ett förhållningssätt för 

sjuksköterskan, där all vård ges med en grundläggande kärlek till medmänniskan. Enligt 

Eriksson handlar vårdandet om att ge och ta emot kärlek, och det är genom kärleken från 

medmänniskan som patienten finner kraft att utvecklas och där hälsan främjas. Eriksson 

beskriver att utan den grundläggande kärleken är gärningarna enbart tomma handlingar. 

Etiken och estetiken inom vårdandet ligger till grund för att arbeta mot ett ideal, och genom 

sitt vårdande kan sjuksköterskan förmedla det goda, det sköna och det sanna (Eriksson, 

2014). Det sanna innebär enligt Eriksson (2010) de grundläggande värderingar som 

sjuksköterskan ansluter sig till och känner sig hemma i. Den humanistiska vården, beskriver 

Eriksson (2014), har sin utgångspunkt i en grundläggande respekt och aktning för den unika 

människan. I mötet med patienten ska sjuksköterskan inneha mod att möta dennes lidande 

samt förmågan att ge en del av sig själv, det vill säga att bland annat vara delaktig och 

närvarande i mötet med patienten (Eriksson, 2014).  
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2.4.1 Den unika människan 

Att vårda den unika människan, innebär enligt Eriksson (2014), att ha ett helhetsperspektiv 

av människan som belyser och skiljer på existensen av de tre komponenterna kropp, själ och 

ande. Samtliga aspekter bör tillgodoses oavsett i vilket syfte patienten söker vård, och ingen 

aspekt ska försummas på grund av vårdaren inte ser helheten i situationen och den unika 

människan framför sig. Enligt Eriksson är varje människa religiös, men det religiösa behöver 

inte betyda en gudstro utan att människan är full av drömmar, tankar och känslor, och har 

därmed ett inre behov av att nå förståelse (Eriksson, 2014). En avsaknad av denna tro kan 

leda till att människan väljer att fly från sitt liv, och kan göra det genom exempelvis narkotika 

eller alkohol. Av de tre komponenterna som utgör en människa är kroppen, enligt Eriksson 

(1987), förutsättningen för att vi ska kunna leva och det är genom kroppen vi kan uppleva 

friskhet, medan vi genom själen och anden kan uppleva sundhet. Tankarna, känslorna, en 

människas vilja och önskningar hör alla till den själsliga aspekten, och det är via själen vi kan 

skapa kontakt med omvärlden och andra människor. Den djupaste och den innersta delen av 

en människa utgörs av den andliga aspekten. En människas önskan och vilja att känna 

mening med livet och uppleva sammanhang, hör samman med den andliga dimensionen. 

Andra tecken på en människas andliga dimension är upplevelser av tro, hopp, kärlek, 

tacksamhet och ödmjukhet samt en strävan mot att fortsätta utvecklas (Eriksson, 1987).  

2.4.2 Lidande  

Eriksson (1994) beskriver lidandet som något unikt och enskilt för varje människa, och att 

lida är en viktig del av livet som kan komma att avgöra hur en människa väljer att leva sitt liv. 

Förmågan att lida finns inte hos alla människor, utan lidandet tillkännager att någonting är 

fel och kan vara både fysisk och psykisk. Oförmågan att lida kan ses som det största lidandet 

av alla då personen inte objektivt ger uttryck av att lida. Detta leder till att omgivningen ofta 

föraktar personen då hon i särskilda situationer förväntas ge uttryck för sitt lidande. Det kan i 

sin tur innebära att personen inte får stöd från omgivningen i situationer då hon behöver det 

som mest. Människans lidande kan uttrycka sig på många olika sätt, till exempel genom 

apati, nedstämdhet eller kamp, beroende på var i livet människan befinner sig och den 

aktuella situationen. En människa som befinner sig i ett lidande kan försöka undvika 

smärtan genom att till exempel nyttja narkotika och alkohol. Vidare beskriver Eriksson tre 

former av lidande som kan komma att ses i vården: vårdlidande, livslidande och 

sjukdomslidande. Ett vårdlidande definieras av avsaknad av god vård eller när patienten 

känner sig till exempel kränkt, osedd, utsatt eller fördömd. Med andra ord innebär ett 

vårdlidande att vården ökar lidandet istället för att lindra det. Eriksson beskriver att 

fördömelse är när vårdpersonalen anser att de har rätt att bedöma vad som är rätt och fel för 

patienten. Fördömelsen kommer ofta med straff, och det kan visa sig genom att vårdpersonal 

låter bli att vårda patienten caritativt eller undviker patienten. Eriksson beskriver även att 

människan behöver känna att den blir tagen på allvar för att kunna upprätthålla sitt 

egenvärde och få sin identitet bekräftad. Sjukdomslidande innefattar det lidande som 

patienten upplever relaterat till sin sjukdom eller den behandling som ges. Ett 

sjukdomslidande kan leda till ett andligt och själsligt lidande som grundar sig i den skam som 

patienten upplever relaterat till sin sjukdom. Denna skam kan uppstå inom patienten på 

grund av dennes situation eller kan förorsakas av fördömande inställningar hos 
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vårdpersonalen. Livslidande kan beskrivas som det lidande som kopplas till människans 

livssituation och som kan innefatta begränsningar i människans sociala natur (Eriksson, 

1994).  

2.4.3 Vårdande  

I Erikssons (2014) caritativa teori utgörs vårdandet av kärlekens kraft som uttrycks genom 

tro, hopp och kärlek samt ansa leka och lära. Ansning står för närheten och den fysiska 

kontakten som ges för att skapa ett välbefinnande mellan kropp, själ och ande hos patienten. 

Ansningen är ett sätt för sjuksköterskan att visa att hon vill patienten väl men kan även stå 

för omvårdnaden i relationen. Närheten behöver inte nödvändigtvis vara fysisk, utan kan 

även innebära att sjuksköterskan visar närhet genom ögonkontakt och genom att hålla sig 

nära patienten. Vårdandet ska leda till att skapa en kraft för att utvecklas, vilket förmedlas 

via leken, och det är genom leken som hälsa främjas. Tron är den inre övertygelsen hos 

människan medan hoppet innefattar livsviljan. I vårdandet ur sjuksköterskans perspektiv 

kan den caritativa grunden ses genom den inställning som sjuksköterskan bör ha till 

patienten medan ansa, leka och lära speglar de vårdhandlingar och vårdaktiviteter som 

sjuksköterskan utför för att främja hälsa och lindra lidande (Eriksson, 2014). Avsikten med 

allt vårdande inom den caritativa teorin är, enligt Eriksson (1987), att lidande ska lindras och 

att patienten ska ges utrymme till att utvecklas och växa, och dessutom få möjlighet att nå sin 

potentiella hälsa. Enligt Eriksson innehar alla människor en naturlig förmåga att vårda - då 

det är ett av människans naturliga beteendemönster - och det är sjuksköterskans ansvar att 

använda den förmågan i sin yrkesutövning (Eriksson, 1987). Genom att sjuksköterskan 

bekräftar patientens lidande ger det patienten en tröst, då patienten känner sig sedd både 

som människa och i sitt lidande. En sjuksköterska kan genom sitt vårdande lindra patientens 

lidande på olika sätt, det kan ske genom blickar, beröringar eller ord. När sjuksköterskan 

bekräftar patientens lidande förmedlar hon att hon finns där, att hon visar sig öppen till att 

delta i patientens lidande och att hon ger patienten utrymme till att lida (Eriksson, 1994). 

 Problemformulering 

I tidigare forskning framkommer det tydligt att det finns en problematik i samhället gällande 

de uppfattningar som finns om personer med substansbrukssyndrom och den tillhörande 

stigmatiseringen. Patienter med substansbrukssyndrom uttrycker en känsla av att vara 

mindre värda, att bli dömda på förhand och avvisade när de söker sig till vården, och att de 

inte ges samma vård som andra patienter utan substansbruksproblematik. Sjuksköterskan 

ska ge all vård på lika villkor oavsett social status och livssituation, och sjuksköterskornas 

bristande bemötande orsakar ett extra lidande för denna patientgrupp då de upplever att de 

inte kan känna ett förtroende för sjuksköterskan. En av den goda vårdens grundstenar är att 

skapa en förtroendefull relation, som sedan ligger till grund för den vårdande relationen där 

hälsa främjas och lidande lindras. Det som önskas framkomma i detta examensarbete är om 

sjuksköterskorna bär på liknande tankar och fördomar som allmänheten, eller om de har lärt 

sig att förhålla sig annorlunda i sina tankar om, och sitt agerande mot, patienter med 

substansbrukssyndrom. Förhoppningen är att medvetenheten om dessa frågor kan skapa 
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möjligheter för, och initiera till, en förändring som förbättrar situationen för patienter med 

substansbrukssyndrom.  

3 SYFTE 

Syftet är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom.  

4 METOD  

Metoden som har valts till detta examensarbete är en litteraturstudie enligt Evans (2002) där 

kvalitativa artiklar har samlats in som material, då författarna vill beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter och nå en fördjupad förståelse. En litteraturstudie ger möjlighet att utforska 

fenomen genom att ta del av ett flertal olika vetenskapliga artiklar (Evans, 2002). En 

litteraturstudie innebär att data baseras på bearbetat material och att de vetenskapliga 

artiklarna som används i arbetet blir kritiskt granskade för att upprätthålla en god kvalitet 

(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012).  

 Datainsamling och urval  

Författarna har följt Evans (2002) metod gällande litteraturstudier som består av fyra steg. 

Steg ett i processen var att samla in datamaterial av relevans.  

De 10 vetenskapliga artiklarna till detta examensarbete har hämtats från databaserna 

CINAHL Plus och MEDLINE. Anledningen till att dessa databaser användes var på grund av 

deras inriktning mot omvårdnad och vårdvetenskap, vilket var relevant för detta 

examensarbete då det var sjuksköterskors erfarenheter som eftersöktes. I början sökte 

författarna artiklar med hjälp av en boolesk söklogik enligt Friberg (2017) där båda 

operatorerna AND och OR, i kombination med flera sökord som var synonymer till varandra, 

användes. Till exempel substance abuse OR substance use OR drug abuse OR drug addiction 

OR drug use AND nurses’ experiences OR perspective OR view OR attitude. Baserat på 

studiens syfte valdes sökord ut med hjälp av MeSH och kombinerades sedan i olika 

konstellationer. Sökord som användes för att få fram artiklarna i resultatet var; alcohol 

abuse, attitudes, experience, illicit drugs, nurse attitudes, nurse experience, nurse 

perspective, nurse-patient relations, substance abuse, substance addiction, substance use 

disorder, substance use. Genom att använda operatorn OR kan träffar ges av någon eller av 

samtliga av söktermerna. När författarna använde båda operatorerna blev antalet träffar på 
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artiklar brett, och sökresultatet kunde då uppgå till 15000. Författarna valde då att skala ner 

sökningarna genom att enbart använda operatorn AND, som Friberg (2017) beskrev var den 

vanligaste, och den operatorn som används för att koppla samman två söktermer. Detta 

användes för att begränsa sökresultatet till att enbart innehålla artiklar som kunde vara av 

relevans för examensarbetet. Sökresultatet uppkom då som högst till 42 artiklar. Författarna 

valde att antalet sökträffar maximalt fick uppgå till 45 artiklar, detta för att kunna skapa en 

översikt av sökresultatet och kunna gå igenom träffarna. Genom att läsa rubrikerna kunde 

författarna se om sökningen var av relevans eller ej, och om det var en relevant sökning 

fortsatte författarna att undersöka materialet genom att läsa artiklarnas abstract. Svarade 

artiklarnas abstract på syftet och hade använt en kvalitativ metod, läste författarna därefter 

hela artikeln.  

Avgränsningarna för artiklarna var att de skulle vara peer reviewed, finnas i engelsk text, vara 

av kvalitativ art samt vara publicerad mellan årtalen 2009-2018, då författarnas 

uppskattning var att det har publicerats tillräckligt med forskning de senaste tio åren för att 

kunna ge tillgång till heltäckande information inom området, något som Forsberg och 

Wengström (2016) uppger är av vikt. Inklusionskriterierna är de kriterier som bör uppfyllas 

för att materialet ska vara av relevans och för att få ingå i studien. Inklusionskriterierna för 

detta examensarbete var att de vetenskapliga artiklarna skulle innefatta sjuksköterskors 

erfarenheter av att vårda patienter med substansbrukssyndrom samt att artiklarna skulle 

handla om allmänsjuksköterskor för att avgränsas till grundnivå. Sjuksköterskorna kunde 

vara verksamma inom alla slags vårdinrättningar så länge de vårdade patienter med 

substansbrukssyndrom. Exklusionskriterier för inhämtandet av material till examensarbetet 

var att studierna inte skulle innefatta enbart specialistsjuksköterskor, handla om barn och 

ungdomar eller vara publicerad tidigare än år 2009. Inklusions- och exklusionskriterierna 

gällde samtliga sökningar som gjordes i databaserna CINAHL Plus och MEDLINE. För en 

fullständig översikt av de sökningar som har gjorts, se bilaga A.  

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2017) granskningsfrågor för att få en tydlig 

översikt av artiklarna artiklarnas innehåll, om de uppfyllde kvalitetskraven samt om de 

svarade på examensarbetets syfte. För att se en fullständig översikt över vilka vetenskapliga 

artiklar som inkluderades i detta examensarbete och hur de kvalitetsgranskades, se bilaga B 

och C. 

 Dataanalys 

Steg två i Evans (2002) metod för att analysera datamaterial innebar att noggrant studera det 

insamlade materialet. Författarna har suttit tillsammans och separat läst varje enskilt 

material upprepade gånger, detta för att skapa en översikt av detaljerna i innehållet men även 

för att få en bild av helheten som materialet skapade tillsammans. Nästa process i steg två var 

att identifiera nyckelfynd. Nyckelfynd menar Evans (2002) är en kort sammanställning av de 

väsentliga och relevanta delarna av studiernas resultat, uppfattningar och teser. Författarna 

strök under relevanta stycken med blyerts var för sig, för att vid senare omläsningar markera 

nyckelfynd i texten med överstrykningspenna tillsammans. Nyckelfynd som ansågs vara av 

betydelse för examensarbetets syfte markerades utifrån artiklarnas resultat och diskussion. 
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Sammantaget fann författarna 123 nyckelfynd i de tio vetenskapliga artiklarna. Tillsammans 

sammanställde sedan författarna nyckelfynden på papper för att skapa en överblick av 

fynden.  

Steg tre i Evans (2002) metod innebar att författarna identifierade likheter och olikheter 

mellan artiklarnas resultat. Efter sammanställningen på papper färgkodade författarna de 

olika nyckelfynden baserat på likheter i innehållet. Utifrån färgkoderna kunde författarna 

kategorisera materialet i subteman och teman, detta utan att göra någon omtolkning av det 

ursprungliga materialet.  

 Etiska överväganden 

Det är ett krav att vetenskapliga artiklar innehåller etiska överväganden om ett arbete ska 

bygga på god kvalitet och god forskningssed (Forsberg & Wengström, 2016). Författarna till 

detta examensarbete har strävat efter att använda artiklar där etiska överväganden har gjorts, 

och som innehåller de fyra huvudkrav som Codex (2018) nämner: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetkravet och nyttjandekravet. Kjellström (2017) beskriver 

oredlighet som motsatsen till hederlighet och ärlighet. Oredlighet kan vara när en person 

medvetet manipulerar eller förvränger det vetenskapliga arbetet. Ett annat sätt att agera i 

oredlighet är att enbart presentera resultat som styrker det egna argumentet (Kjellström, 

2017). Författarna har varit så objektiva som möjligt när data samlats in för att inte låta sin 

förförståelse ta vid och påverka examensarbetet. Författarna till detta examensarbete har 

aktivt reflekterat och kontemplerat över materialet och hur resultatet redovisas, detta för att 

undvika att ge läsarna inkorrekt innehåll. Genom att göra detta ökar tillförlitligheten i 

resultatet.  

Vetenskapsrådet nämner åtta olika uppförandekrav gällande forskning, varav fyra var 

relevanta för detta examensarbete och vilka författarna tog hänsyn till. Dessa var: att tala 

sanning, att inte stjäla forskningsresultat, att vara rättvis i sin bedömning samt att metoder 

och resultat ska redovisas (Vetenskapsrådet, 2017). 

5 RESULTAT 

Det fjärde och sista steget i Evans (2002) metod innebar en sammanställning av subteman 

och teman. Vid dataanalysen framkom två olika teman – Att uppleva svårigheter i 

vårdandet samt Människan bakom syndromet. De olika teman presenteras i resultatet 

tillsammans med tillhörande subteman.  
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 Att uppleva svårigheter i vårdandet  

De subteman som framkom vid dataanalysen var: Att inneha ett stereotypt förhållningssätt 

med stridande värderingar, Att känna misstro och rädsla för patienten samt Att känna 

frustration och utmattning. Temat återspeglar de svårigheter som sjuksköterskor kan 

uppleva i vårdandet av patienter med substansbrukssyndrom och som kan grunda sig i den 

osäkerhet och de fördomar som sjuksköterskor ofta besitter. Sjuksköterskor kunde även 

uppleva att deras personliga och professionella ståndpunkter gick isär.  

5.1.1 Att inneha ett stereotypt förhållningssätt med stridande värderingar 

Sjuksköterskorna uttryckte att de generellt hade en underliggande tanke om att personer 

med substansbrukssyndrom befinner sig i socialt utsatta situationer (Lovi & Barr, 2014; 

Ortega & Ventura, 2013). 

I think there’s this stereotypical idea too that an alcoholic is you know, rolling around 

in the gutter, homeless, or an heroin addict is going to stab you in the back and steal 

from you…that they, you know, do horrible things to maintain their dependency 

problems… (Lovi & Barr, 2014, s. 172) 

Sjuksköterskorna betonade dock samtidigt att de flesta situationer inte ser ut på detta sätt, 

utan att de flesta med substansbrukssyndrom fortfarande upprätthåller sina jobb och har en 

relation, även om det inte alltid är välfungerande (Lovi & Barr, 2014). Sjuksköterskor 

uttryckte att den stereotypa bilden om patienter med substansbrukssyndrom var att de är 

besvärliga, manipulativa, aggressiva, icke-följsamma, opålitliga, ’drug-seeking’, ohygieniska 

samt generellt utmanande att arbeta med. Sjuksköterskor ansåg att patienterna i onödan 

upptog vårdplatser och var något som sjukvården enbart var tvungen att tolerera och hantera 

(Monks, Topping & Newell, 2012; Morley, Briggs & Chumbley, 2015). Det var vanligt att 

sjuksköterskorna såg på dessa patienter som ’problempatienter’ samt att situationen ansågs 

vara självförvållad. Sjuksköterskorna ansåg att patienterna enbart ville njuta för stunden och 

inte ansträngde sig för att bli fria från sitt substansbruk. Samtidigt var sjuksköterskorna 

medvetna om att de borde ändra sitt sätt att tänka angående denna patientgrupp (Lovi & 

Barr, 2014; Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskorna i Lovi & Barr’s (2014) studie, som 

arbetade på en bereoendeavdelning, upplevde att sjuksköterskor som kom från andra 

avdelningar för att vikariera, hade en fientlig attityd mot så väl personalen som 

patientgruppen. Sjuksköterskorna i studien påstod att kollegorna från andra avdelningar 

kvarhöll den stereotypa bilden av hur patientgruppen betedde sig, och att dessa 

sjuksköterskor inte såg den underliggande emotionella orsaken till beteendet, som 

exempelvis depression eller ångest (Lovi & Barr, 2014). Gemensamt för alla sjuksköterskor i 

studien av Abram (2018) var att de kände sig tvungna att överkomma negativa åsikter och 

uppfattningar från annan sjukvårdspersonal, som inte förstod sjuksköterskans roll eller 

hennes arbete med patienter med substansbrukssyndrom. Sjuksköterskorna uppgav att de 

behövde brottas med den stigmatisering som var associerad med deras arbete för att kunna 

överkomma de negativa uppfattningarna. Detta genom att övertyga andra om vikten av 

derass arbete, något som sjuksköterskorna kunde uppleva som utmanande.  
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Sjuksköterskornas negativa attityder mot patienterna skapade en oenighet inom 

sjuksköterskorna som en konsekvens av friktionen mellan verkligheten och deras 

grundläggande värderingar. Sjuksköterskorna uppgav att den etiska kod som de skulle arbeta 

efter var att ’göra vården av människan till första prioritet, behandla de som unika individer 

samt respektera deras integritet’. Sjuksköterskornas oenighet gällande värderingar och deras 

agerande förklarade sjuksköterskorna berodde på en brist i utbildning och praktisk 

tillämpning (Monks et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att de kunde bli involverade i en 

kamp mellan det vårdande idealet och verkligheten. Det vårdande idealet beskrevs som en 

genuin relation där patienterna beaktades ur ett holistiskt perspektiv. Verkligheten, menade 

sjuksköterskorna, innefattade hur patienternas beteenden och organisationens strukturer 

utmanade sjuksköterskornas vårdande ideal. Sjuksköterskorna kunde komma att kämpa för 

att hålla kvar strukturerna på avdelningen samtidigt som de strävade efter att utveckla en 

vårdande och förtroendeingivande relation med patienterna. Detta kunde leda till att 

vårdande möten med patienterna väckte motsägelsefulla känslor hos sjuksköterskorna och 

gjorde de vaksamma mot patienternas beteenden, men även kollegors och sjuksköterskornas 

egna reaktioner (Johansson & Wiklund-Gustin, 2012). Sjuksköterskorna uttryckte att 

känslan av stridande värderingar uppstod när de borde visa medlidande och solidaritet till 

patienten med agerade tvärtom. Sjuksköterskorna uppgav att det ledde till känslor av 

frustration och ilska. Sjuksköterskor beskrev att känslor av vanmakt och stridande 

värderingar var vanligt förekommande och att dessa kunde grundas i en oro för att 

patienterna skulle orsakas mer skada än nytta vid behandlingen. Sjuksköterskorna uppgav 

även en rädsla för att hantera patienters olikheter och därmed behöva söka alternativa vägar 

för att kunna ge en högkvalitativ vård (Ortega & Ventura, 2013).  

5.1.2 Att känna misstro och rädsla för patienten 

I Morley’s et al. (2015) studie framkom det – även om inte alla sjuksköterskor använde sig av 

begreppet ’drug-seeking’ – en misstro angående smärtan som patienterna med 

substansbrukssyndrom påstod sig uppleva. I Monks’s et al. (2012) studie framkom det att 

relationen mellan sjuksköterskan och patienten var känslomässigt laddad och att den ofta 

grundade sig i en ömsesidig känsla av misstro (Monks et al., 2012). Sjuksköterskorna ansåg 

att patienterna ofta försökte lura till sig läkemedel genom att på ett trovärdigt sätt försöka 

förklara situationen, vilket resulterade i att sjuksköterskorna behövde vara på sin vakt då 

patienterna ansågs vara manipulativa (Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014). Det fanns 

flera olika faktorer som förstärkte de negativa attityderna hos sjuksköterskorna. Det kunde 

vara att patienterna bad om specifika smärtlindrande läkemedel, att de var vana vid höga 

doser av opiater samt att de var ovilliga att diskutera andra aspekter av vårdandet. Istället för 

att diskutera andra aspekter fokuserade patienterna på smärta och smärtlindring (Morgan, 

2014). Sjuksköterskan kunde då bli tveksam gällande patientens behov av smärtstillande 

läkemedel, vilket väckte en oro hos sjuksköterskan om att hon kunde vara en bidragande 

faktor till patientens substansbruksproblematik (Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskor 

berättade att andra sätt att lindra patienternas smärta, exempelvis genom att ge extra kuddar 

eller ändra deras position i sängen, alltid slutade med att patienterna ändå bad om 

smärtstillande läkemedel (Morgan, 2014).  
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I samtliga studier, med undantag för studierna av Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2014) 

och Abram (2018), ansåg sjuksköterskorna att patienter med substansbrukssyndrom var 

oförutsägbara och potentiellt farliga. Detta ledde till att sjuksköterskorna ibland kände sig 

paralyserade och rädda, upplevde ett behov av att skydda sig själva från eventuella angrepp 

och hade svårt för att bedöma situationen. De uppgav även en svårighet i att bedöma graden 

av patientens potentiella aggressivitet, och kände sig inte förberedda att hantera situationer 

där oförutsägbara symptom kunde kräva en viss vård (Lundahl, Olovsson, Rönngren & 

Norberg, 2013; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014).  

They’re so unpredictable, you don’t know if they’re gonna sit down and wait nice and 

bonny and think, or go off and start ranting and raving, punching walls, shouting to 

all the other patients…You don’t know what’s gonna happen, it’s really unpredictable 

and you fear sometimes, thinking, ‘This is gonna get really bad, we might have a really 

big situation here if we’re not careful’,…What can you do? What can we do? (Monks et 

al., 2012, s. 942) 

Sjuksköterskorna berättade att aggressiviteten och hotfullheten ledde till att de negativa 

attityderna angående att vårda dessa patienter ökade. Sjuksköterskorna uppgav att de kände 

en ökad stress på grund av säkerhetsriskerna med denna patientgrupp och kände sig 

obekväma att arbeta med dem. Sjuksköterskorna belyste att dessa patienter av säkerhetsskäl 

ofta krävde övervakning, och när detta inte var möjligt var det mer utmanande då 

uppmärksamheten till andra patienter åsidosattes (Neville & Roan, 2014). 

Att sjuksköterskor medvetet tog avstånd från patienter med substansbrukssyndrom var ett 

vanligt förekommande beteende visar Monk’s et al. (2012) studie. Sjuksköterskorna uttryckte 

negativa åsikter om patientgruppen och att sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda 

patienterna innebar att de höll dem på avstånd som ’de andra’. Detta förstärkte de negativa 

attityderna och synen som redan fanns om denna patientgrupp, istället för att reducera 

barriären mellan sjuksköterskan och patienten. Sjuksköterskorna uttryckte även en motvilja 

till att diskutera substansrelaterade problem tillsammans med patienterna vid inskrivningen. 

I studien valde flera av sjuksköterskorna att medvetet inte engagera sig känslomässigt i 

arbetet med patientgruppen. Avståndstagande användes som en strategi för att minska 

möjligheterna till att bygga en relation med patienterna. Vidare visade studien att i 

jämförelse med övriga patienter på avdelningen, fick patienter med substansbrukssyndrom 

avsevärt mindre tid tillsammans med sjuksköterskan. Distanseringen från patienten innebar 

även att sjuksköterskorna var mindre känsliga för patientens behov, särskilt de symptom och 

behov som var kopplade till dennes substansbrukssyndrom (Monks et al., 2012).  

5.1.3 Att känna frustration och utmattning 

Sjuksköterskorna uttryckte känslor som intolerans och ilska och kände att patienterna krävde 

mer uppmärksamhet och omvårdnad än övriga patienter. Samma sjuksköterskor uppgav att 

de hade negativa uppfattningar om dessa patienter gällande deras återfall och deras misstro 

mot vården (Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskor använde återkommande ordet ’besvärliga’ 

för att beskriva hur det var att arbeta med denna patientgrupp. Sjuksköterskorna menade 

både att patienterna var besvärliga samt att de bidrog till att dynamiken på avdelningen 

påverkades till det negativa (Morley et al., 2015; Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskorna 
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upplevde en känsla av frustration och misslyckande när patienter de tidigare vårdat återkom 

i samma situation. Detta ledde till att sjuksköterskorna upplevde det som att patienterna inte 

uppskattade den vård som gavs till dem (Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Neville & 

Roan, 2014). Andra tillfällen då svåra situationer uppstod var när patienter inte ville lämna 

sjukhuset då det var varmt, rent och tryggt. Sjuksköterskorna kände sympati för patienternas 

situation, men då patienterna fortfarande upplevdes som icke-följsamma ledde detta till en 

känsla av frustration (Morley et al., 2015). 

En vanlig upplevelse hos sjuksköterskorna var en ökad arbetsbelastning och stress när de 

vårdade patienter med substansbruksproblematik. Patientgruppen ansågs även ha 

orealistiska förväntningar, vilket bidrog till att sjuksköterskorna uppfattade patienterna som 

svåra att tillfredsställa. Detta ledde till att sjuksköterskorna kände sig utmattade och att de 

behövde vara ständigt vaksamma för att inte bli emotionellt dränerade (Johansson & 

Wiklund-Gustin, 2015; Lundahl et al., 2013; Morley et al., 2015).  

So, you feel like 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 patients, so I end up at this crossroad…It feels like I’m carrying the whole 

world on my shoulders. (Ortega & Ventura, 2013, s. 1383) 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att lära sig hantera sin roll som sjuksköterska i 

arbetet med patientgruppen, då en bieffekt av att arbeta inom detta område var att känna sig 

överväldigad. För att klara av arbetet, och för att undvika bli utbränd, användes olika 

strategier som minskade stressen hos sjuksköterskorna. Det kunde vara att bita ihop och 

klara av dagen, att inneha en tro för att inte känna sig nedslagen eller finna tröst i att göra sitt 

bästa, samtidigt som andra inte påverkades på ett personligt plan av arbetet. 

Sjuksköterskorna påtalade vikten av att ta hand om, stötta och bekräfta kollegorna på arbetet 

samt rådfråga och ventilera känslor och tankar med varandra vid behov (Abram, 2018). 

Precis som andra professioner är sjuksköterskorna skyldiga att kontrollera sina 

känslomässiga reaktioner inom ett smalt spektrum av lämpliga beteenden. Detta kunde 

skapa en konflikt mellan deras genuint upplevda känslor och de känslor som var 

professionellt lämpliga att visa (Monks et al., 2012).  

 Människan bakom syndromet  

Temat genererade tre subteman: Att se hela människan, Att visa empati för patienten samt 

Att ha behov av kunskap. Trots fördomar kände sjuksköterskorna en plikt och en vilja att ge 

patienten en god och adekvat vård. Sjuksköterskorna uttryckte att det var viktigt att se 

patienten som en individ och uttryckte att vården för patientgruppen behövde förbättras och 

ytterligare humaniseras.  

5.2.1 Att se hela människan 

Den holistiska grunden i vårdandet, som fokuserar på människan, ansåg sjuksköterskorna i 

studien av Abram (2018) var en god matchning till det mångfacetterade syndromet som 
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substansbrukssyndrom anses vara. Sjuksköterskorna påtalade att substansbrukssyndrom 

påverkar hela människan och beskrev det som ett trassligt och dynamiskt syndrom med flera 

lager, vilket gjorde att det innebar många hinder och utmaningar. Som sjuksköterska behöver 

mötet med patienten grunda sig i en individuell utgångspunkt med hänsyn till dennes ålder, 

utbildning, kultur, religion och hälsostatus (Abram, 2018). Sjuksköterskorna uttryckte att det 

var svårt att veta vad som var rätt att göra i olika situationer, särskilt då sjuksköterskor 

befinner sig på frontlinjen när det kommer till att vårda patienter och ta hand om komplexa 

situationer som kan uppstå vid vårdandet av denna patientgrupp. Sjuksköterskorna uppgav 

att det var vanligt för patienter med substansbrukssyndrom att ha komplexa sociala och 

psykologiska behov, och att sjuksköterskornas medvetenhet om dessa behov kunde 

möjliggöra en samarbetsvillig, heltäckande och personcentrerad omvårdnad. 

Sjuksköterskorna påtalade att denna patientgrupp ofta använde substanser för att hantera 

svårigheter i livet (Morley et al., 2015).  

They must have…faith,…believe that someone can help them,…they need to actually 

believe that they can do something with their life. That you have reached into that 

faith, is meaningful. That’s where you have to start if you want to go forward. 

(Thorkildsen et al., 2014, s. 357) 

Sjuksköterskor relaterade patienternas sårbarhet till skam och låg självkänsla, svårigheter att 

känna samhörighet med andra människor samt en bristande förmåga att sätta upp gränser 

för sig själva och andra. Patienterna uppfattades ofta försöka upprätthålla en fasad för att 

inte visa sig sårbara, detta innebar att sjuksköterskorna behövde ha förståelse för att 

patientens bruk av substanser var ett sätt att lindra lidande. Detta kunde leda till en inre 

kamp hos sjuksköterskan mellan att förstå den lidande patienten och sjuksköterskans egna 

frustrationer över vad som ansågs vara negativa beteenden hos patienten (Johansson & 

Wiklund-Gustin, 2015). Sjuksköterskors egna erfarenheter av att ha närstående med 

substansbrukssyndrom påverkade inställningen till vården av denna patientgrupp positivt, 

då sjuksköterskan hade en förmåga att kunna relatera till patienten och dennes situation. 

Sjuksköterskorna med egna erfarenheter av dessa situationer tenderade att se patienterna 

som människor och inte som personer med substansbrukssyndrom, de var mer öppna och 

förmögna att interagera med patienterna och ge en fördomsfri vård. Personliga erfarenheter 

bidrog till att se människan bakom patienten och skapade en miljö där samspelet mellan 

sjuksköterskan och patienten var mer positivt och harmoniskt. För att kunna ge adekvat hjälp 

ansåg sjuksköterskorna att de borde vara mer känsliga och medvetna om patienten och 

dennes situation (Monks et al., 2012; Ortega & Ventura, 2013).  

5.2.2 Att visa empati för patienten 

Sjuksköterskor i Thorkildsen’s et al. (2014) studie klargjorde att patienter med 

substansbrukssyndrom var utsatta för stigmatisering, avvisande attityder och orättvisa inom 

både sjukvårdssystemet och samhället i stort. Detta utlöste sjuksköterskornas etiska 

medvetande och väckte en vilja till att förbättra situationen för denna patientgrupp. Hinder 

och begränsade möjligheter att hjälpa patienten utmynnade i känslor av frustration och 

samvetskval. Önskan att hjälpa dessa patienter beskrevs som ett genuint intresse och ett 
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brinnande engagemang för människor som lider. Källan till allt detta var en inre drivkraft hos 

sjuksköterskan.  

…I’m just a human being, and some of the patients strike you right in the heart…I can 

never be overly professional…I work with people…ever since I was a little girl, I’ve had 

a weak spot for those who are weak…and actually, I think that might be kind of a 

virtue. (Thorkildsen et al., 2014, s. 355) 

Sjuksköterskorna uppgav att när vården, i den mån det var möjligt, anpassades efter 

patientens önskan och behov förmedlades en känsla av att patienten var i trygga händer. 

Sjuksköterskorna betonade vikten av att förbehållslöst försöka bygga en relation med 

patienten, genom att på ett respektfullt och ödmjukt sätt se denne som en unik människa och 

ta del av dennes lidande. Tanken på att sjuksköterskorna kunde hjälpa patienten att bli fri 

från sitt substansbrukssyndrom, gav sjuksköterskorna en inre glädje och tacksamhet 

(Thorkildsen et al., 2014). Sjuksköterskorna uttryckte att de kände att det var nödvändigt att 

förespråka för patienternas behov och behandling. Ett sätt som sjuksköterskorna 

förespråkade för patienterna var genom att se till att patienterna fick ett rättvist försök till att 

fortsätta behandlingen även efter ett återfall, och att de skulle få rätt stöd och förståelse 

istället för att bli direkt utskrivna (Lovi & Barr, 2014; Neville & Roan, 2014). Det framgick 

även att sjuksköterskorna kände sig bekymrade och oroliga över patientens livssituation och 

deras framtid efter utskrivning, särskilt när det handlade om yngre patienter (Lundahl et al., 

2013; Ortega & Ventura, 2013). 

5.2.3 Att ha behov av kunskap 

I vårdandet av patienter med substansbrukssyndrom uppgav sjuksköterskor att de kände sig 

utmattade, ensamma samt att de saknade önskvärt stöd från kollegor och ledning. 

Sjuksköterskorna uttryckte att fler stödåtgärder var behövliga. Detta för att komma över den 

rädsla de kände inför patienter med substansbrukssyndrom samt för att humanisera vården 

av dessa patienter och öka sjuksköterskornas förståelse (Ortega & Ventura, 2013). ”We must 

know how to treat them because they are human beings as we are. These patients need to be 

understood” (Ortega & Ventura, 2013, s. 1382). Då sjuksköterskorna ansåg att det var 

komplext att vårda patienter med substansbruksproblematik, kände de sig inte mentalt 

förberedda att möta sådana situationer (Ortega & Ventura, 2013). 

Sjuksköterskor uppgav en osäkerhet i att hantera patienters behov som var kopplade till 

substansbruket då de oftast inte hade fått tagit del av någon formell utbildning, varken före 

eller efter sin examen. Den bristande självsäkerheten kunde ses i den inadekvata vård som 

gavs till dessa patienter, något som både sjuksköterskorna och patienterna själva 

uppmärksammade. Sjuksköterskorna uttryckte en vilja till att förbättra sina kunskaper för att 

kunna ge en övergripande och holistisk vård. Sjuksköterskorna uppgav flera förslag på hur 

detta skulle gå till, men ingen föreslog att de skulle ta eget ansvar för att anskaffa sig den 

kunskapen. Sjuksköterskorna betonade att en kunskap kring de patofysiologiska orsakerna 

till substansbrukssyndrom skulle kunna öka förståelsen, och därmed minska de negativa 

attityderna hos sjuksköterskorna. Sjuksköterskor höll med om att de borde göra mer för 

patienterna under tiden de vårdas, på samma sätt som somatiska patienter exempelvis får ta 

del av hälsoinformation. Men på grund av sjuksköterskans känsla av bristande kunskaper i 
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ämnet, hade hon inte andra råd att ge patienten utöver att ’sluta nyttja substansen’ (Lovi & 

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

Sjuksköterskorna drog paralleller mellan att vara ’kunnig’ och att ha erfarenhet, och att 

övergången från nybörjare till ’expert’ inom området innebar en skör balansgång för att 

kunna behålla sin vänlighet mot patienterna (Abram, 2018). Sjuksköterskor uppgav att 

vårdandet av patienter med substansbrukssyndrom krävde en särskild kunskapsbank, något 

som sjuksköterskorna kände att de inte besatt, utan kunskapen var något som kom med 

erfarenhet. Vidare förklarade sjuksköterskorna att kunskapsbanken var ömtålig eftersom den 

gick förlorad när sjuksköterskor med erfarenhet slutade att arbeta på avdelningen (Lundahl 

et al., 2013; Neville & Roan, 2014).  

Sjuksköterskor uttryckte en känsla av frustration när uppföljningen av vården var otillräcklig, 

då de upplevde att deras patienter oftast inte fick den bästa möjliga vården efter utskrivning 

från deras bereondeavdelning. Patienternas allvarliga somatiska tillstånd blev inte ordentligt 

erkända av vårdpersonalen, abstinensbesvär blev inte adekvat behandlat och patienterna fick 

inte fullgott stöd i uppföljningen på allmänna avdelningar. Sjuksköterskor ansåg att personal 

på allmänna avdelningar inte hade tillräckligt med kunskap för att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom (Lovi & Barr, 2014; Lundahl et al., 2013).  

6 DISKUSSION 

I den här delen kommer en diskussion föras kring examensarbetets metod, etiska 

överväganden och resultat. 

 Metoddiskussion 

Författarna har utifrån examensarbetets syfte, i den mån det är möjligt, objektivt samlat in 

material. Detta beskriver Forsberg och Wengström (2016) är nödvändigt för att inte låta sin 

eventuella förförståelse ta över. Genom att använda fler databaser än CINAHL Plus och 

MEDLINE kunde resultatets trovärdighet ha stärkts, vilket även Henricson (2017) bekräftar. 

Vid flera sökkombinationer kunde samma studier återkomma i båda databaserna, vilket 

gjorde att resultatets tillförlitlighet ökade. Ett inklusionskriterium var att artiklarna skulle 

finnas publicerade på engelska, då författarna uppskattar att de behärskar det engelska 

språket tillräckligt för att kunna göra skäliga översättningar av texterna. Detta innebar att 

artiklar som var publicerade på andra språk, som författarna inte behärskar, valdes bort. 

Detta kan ses som en svaghet då artiklar som kunde ha varit av intresse och relevans föll bort 

på grund av språket. Författarna ansåg att det hade varit intressant att beskriva hur 

sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med substansbrukssyndrom ser ut i 

Sverige, men då antalet publicerade artiklar som fanns att tillgå var för få fick författarna 

bredda sökningarna geografiskt. Alla artiklar som valts ut för examensarbetet är peer 
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reviewed, något som Henricson (2017) beskriver stärker trovärdigheten då studier blivit 

bedömda som vetenskapliga av andra forskare före publicering.  

Författarna hade från början bestämt att artiklar till resultatet skulle vara publicerade mellan 

årtalen 2009-2018, detta för att inte överstiga tio år samt för att artiklarna skulle kunna ses 

som att de speglade sjuksköterskors syn idag. Under arbetets gång upptäckte författarna att 

det fanns tillräckligt med relevant forskning publicerat senare än tio år tillbaka, där den 

tidigast publicerade artikeln som författarna valde var från år 2013. Detta innebär att 

examensarbetets tillförlitlighet ökar, då sättet som människor uppfattar olika företeelser och 

fenomen är dynamisk. Artiklar som är publicerade närmare det aktuella året beskriver mer 

korrekt samhällets situation idag.  

Eftersom författarna valt att göra en litteraturstudie grundas examensarbetet på 

sekundärkällor. Fördelar med detta var att författarna kunde ta del av fler antal 

sjuksköterskors erfarenheter. Om författarna däremot hade valt att göra egna intervjuer, 

hade frågor som direkt lämpat sig för examensarbetets syfte kunnat användas och dessutom 

hade möjligheten till följdfrågor kunnat resultera i mer specificerade svar på syftet. 

Nackdelen med att använda intervjuer som primärkällor hade varit att färre sjuksköterskors 

erfarenheter hade kunnat beskrivas. Författarna valde att använda sig av sekundärkällor för 

att kunna skapa sig en bättre översikt av fenomenet samt att fler sjuksköterskors 

beskrivningar av deras erfarenheter kunde tillgodogöras. Författarna anser att det material 

som har samlats in svarar på examensarbetets syfte och därmed har det som strävades efter 

att undersökas uppnåtts.  

De artiklar som potentiellt kunde användas till examensarbetets resultat kvalitetsgranskades 

av båda författarna. I kvalitetsgranskningen användes Fribergs (2017) granskningsfrågor som 

inspiration. Samtliga frågor som Friberg föreslår har inte inkluderats, författarna valde 

istället ut och omformulerade frågorna för att enklare skapa en översikt av artiklarnas 

kvalitet. Författarna valde att använda sig av ett system där, beroende på hur många antal ’ja’ 

artiklarna fick, desto högre ansågs deras kvalitet vara. Eftersom inte samtliga frågor i 

Fribergs (2017) granskningsmall användes kan det diskuteras om kvalitetsgranskningens 

giltighet sänks.  

Författarna använde sig av Evans (2002) metod vid analysen av de kvalitativa artiklarna som 

valdes ut. Vid undersökningar av fenomen som inte är uppenbara på en gång, utan som med 

tiden blir tydligare, lämpar sig kvalitativa metoder bättre än kvantitativa. Detta då kvalitativa 

metoder kommer åt material som kvantitativa metoder inte når. Fördelen med att använda 

kvantitativa metoder är att resultatet blir mätbart och kan därmed täcka fler områden, 

däremot saknar metoden förmågan att mer djupgående nå fenomen och erfarenheter 

(Eliasson, 2013).  

Författarna till detta examensarbete valde att båda författarna skulle analysera samtliga 

artiklar till resultatet, för att sedan jämföra och diskutera de fynd som hittats i 

datamaterialet. Författarna gick sedan gemensamt igenom nyckelfynden som framkom ur 

datamaterialet. Detta kan ses som en fördel då författarnas enskilda uppfattningar kunde 

bekräftas eller avvisas med stöd från medförfattaren. Även om författarna känner att de 

behärskar det engelska språket kan felöversättningar ha gjorts, något som kan ses som en 
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svaghet. Om examensarbetet enbart hade innehållit artiklar som var skrivna på svenska, hade 

risken för felöversättningar eliminerats och trovärdigheten för det slutgiltiga arbetet hade 

varit högre.  

En svaghet med kvalitativa metoder är att de inte kan ses som generaliserbara. Det 

författarna till detta examensarbete kan göra är att tillhandahålla ett beskrivande material, 

och därefter får läsaren avgöra om det går att dra slutsatser och överföra till sammanhanget 

där läsaren befinner sig (Polit & Beck, 2012).  

Ortega och Ventura’s (2013) studie äger rum i Chile medan de resterande artiklarna utspelar 

sig i mer västerländska kulturer, som England, Sverige och USA. Detta gör att 

överförbarheten kan diskuteras. De fynd som gjordes i studien av Ortega och Ventura speglar 

liknande fynd som gjorts i de andra artiklarna, och därför ansåg författarna att artikeln hade 

tillräckligt med överförbarhet för att ingå i examensarbetet.  

En viktig aspekt vid analysering av datamaterial är att författarna är medvetna om sina 

uppfattningar och sin syn på världen och hur dessa kan komma att påverka och reflekteras i 

arbetet (Polit & Beck, 2012). Författarna till detta examensarbete har under arbetets gång 

kontinuerligt diskuterat och begrundat sina egna tankar och uppfattningar med varandra, 

detta för att undvika att författarens egen förförståelse skulle kunna komma att färga 

resultatet av dataanalysen. Det var viktigt för författarna att olika erfarenheter och perspektiv 

hos sjuksköterskor skulle synas och få plats i resultatet av arbetet, detta för att ge en 

helhetsbild av situationen.  

En artikel som användes i resultatet hade inte ett tydligt beskrivet etiskt resonemang. 

Artikeln hade fått ett etiskt godkännande av Research Ethics Committee, men framlade inte 

vidare i texten att särskilda etiska överväganden togs upp tillsammans med deltagarna i 

studien (Monks et al., 2012). Detta gör att författarna till detta examensarbete med säkerhet 

inte kan veta att etiska överväganden har gjorts, då det inte framgår i texten. 

En artikel som ingick i resultatet innefattade både allmänsjuksköterskor och specialiserade 

sjuksköterskor som arbetade på en beroendeavdelning. Antalet allmänsjuksköterskor var sex 

och antalet specialistsjuksköterskor var nio, och resultatet som artikeln presenterade gjorde 

ingen skillnad mellan de olika utbildningarna som sjuksköterskorna hade (Lundahl et al., 

2013). Det gör att detta examensarbete inte helt kan avgränsas till allmänsjuksköterskors 

erfarenheter, vilket sänker tillförlitligheten då syftet var att undersöka enbart 

allmänsjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med substansbrukssyndrom. 

Författarna valde att ta med denna artikel i resultatet, trots att majoriteten var 

specialistsjuksköterskor, då artikelns syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av 

att vårda patienter med substansbrukssyndrom och gav en grundlig beskrivning av deras 

upplevelser. Författarna ansåg att artikeln gav god substans till det egna arbetet. 

 Etikdiskussion 

Forskning kan bedrivas av olika skäl och till olika nytta. Vetenskapsrådet (2017) lyfter att 

forskning inte bara behöver handla om att till exempel skapa nya produkter, främja det 
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industriella samhället eller skapa arbetsmöjligheter för människor. ’Nyttan’ är ett begrepp 

som även kan förstås i vidare mening. Nyttan med en forskning kan vara att initiera ett 

kritiskt tänkande, förbättra livskvaliteten för människor eller sätta igång en debatt i 

samhället (Vetenskapsrådet, 2017). Författarna till detta examensarbete önskar att nyttan 

med arbetet ska vara just de sistnämnda anledningarna.  

Författarna har ständigt använt sig av reflexivitet för att hålla sig kritiska till sitt till 

tillvägagångssätt och det resultat som produceras. Reflexivitet innebär att reflektera 

självkritiskt samt att kontinuerligt analysera sina egna värderingar och hur dessa kan komma 

att påverka datainsamlingen och tolkningen av materialet (Polit & Beck, 2012).  

Ansvaret för korrekt referenshantering åligger författarna av ett arbete. I framställningen av 

detta examensarbete har författarna haft i åtanke att utförligt föra referenser. Genom att göra 

detta vill författarna undvika misstankar om vetenskaplig oredlighet i arbetet som plagiat, 

förvrängning av text eller fabricering av data (Vetenskapsrådet, 2017).  

 Resultatdiskussion  

Examensarbetets syfte var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter 

med substansbrukssyndrom. Resultatet visar att det fortfarande finns fördomar och 

stigmatisering kring dessa patienter – till exempel att de är manipulativa och aggressiva 

(Lovi & Barr 2014; Monks et al., 2012; Morley et al., 2015; Ortega & Ventura, 2013). I 

vårdandet av denna patientgrupp uppkommer ofta känslor av frustration och misslyckande 

(Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Neville & Roan, 2014), men även känslor som misstro 

och rädsla (Monks et al., 2012). Sjuksköterskorna håller sig konstant på sin vakt för att 

undvika att bli känslomässigt uttömda (Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Lundahl et al., 

2013; Monks et al., 2012; Morley et al., 2015; Neville & Roan, 2014). Det framkommer i 

resultatet att de flesta sjuksköterskor trots allt ser patienterna som individer och att det är 

viktigt att vårda dem ur ett helhetsperspektiv (Abram, 2018; Lovi & Barr, 2014; Monks et al., 

2012; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskors egna erfarenheter av 

närstående med substansbruksproblematik visar sig ha en positiv inverkan på vården av 

denna patientgrupp (Monks et al., 2012; Ortega & Ventura, 2013). Det påtalas även att det 

saknas kunskap om patienter med substansbrukssyndrom och att utbildningarna behöver 

fokusera mer på detta område. Sjuksköterskorna känner sig osäkra i vårdandet av dessa 

patienter och önskar att få ökad förståelse och kunskap för att kunna ge adekvat vård (Lovi & 

Barr, 2014; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013). 

I resultatet framgår det att sjuksköterskor anser att patienter med substansbrukssyndrom är 

en patientgrupp som är mer krävande och besvärliga än andra patienter. Det framgår även 

att sjuksköterskor medvetet håller patienterna på avstånd och därmed undviker att skapa en 

djupare relation med dem (Monks et al., 2012; Morley et al., 2015; Neville & Roan, 2014). 

Tidigare forskning bekräftar att det finns fortsatta tendenser till avståndstagande mot 

patientgruppen inom sjuksköterskeprofessionen. Vidare uttrycker patienter att de bland 

annat känner sig dömda på förhand och stigmatiserade av sjuksköterskor, och att vården 
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förmodligen skulle se annorlunda ut om sjuksköterskorna inte hade någon kännedom om 

deras substansbruk (Boekel et al., 2014; Pauly et al., 2015).  

Vidare i resultatet framgår det även att vissa sjuksköterskor anser att patienternas 

substansbrukssyndrom är självförvållat (Lovi & Barr, 2014; Ortega & Ventura, 2013). I 

tidigare forskning framkommer det att allmänheten generellt besitter fördomar om att 

personer med substansbrukssyndrom själva har försatt sig i situationen (Schomerus et al., 

2011). Det tänker författarna eventuellt kan visa på att sjuksköterskorna inte har lyckats slå 

sig fria från de fördomar som allmänheten bär på angående denna patientgrupp. Detta kan 

kopplas till det vårdvetenskapliga perspektivet där Eriksson (1994) beskriver vårdlidande 

som ett lidande som uppstår när en god vård inte tillhandahålls. Lidandet kan orsakas av att 

patienten exempelvis känner sig kränkt, fördömd eller osedd. Fördömelse beskriver Eriksson 

uppstår när sjuksköterskan avviker från det caritativa vårdandet och tar avstånd från 

patienten. Sjuksköterskans negativa inställning till patienten kan generera känslor som skam 

inom patienten (Eriksson, 1994).  

Resultatet visar att det finns en skillnad i så väl attityd som inställning mellan de 

sjuksköterskor som arbetar inom allmänna avdelningar och de som arbetar på 

beroendeavdelningar, det vill säga där fokuset ligger på att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom. Fem av de tio artiklar som ingick i detta examensarbete ägde rum på 

beroendeavdelningar, där sjuksköterskorna fokuserade mer på de vårdande och helande 

aspekterna av att arbeta med patientgruppen. De strävade efter att se bortom patientens 

fasad, se hela människan och identifiera dennes lidande. Sjuksköterskorna som arbetade på 

beroendeavdelningarna hade en större förståelse för patientens sociala utsatthet och kände 

en inre drivkraft till att hjälpa och förbättra situationen för patienten. Det var viktigt för 

sjuksköterskorna att förespråka för patienterna och se till att de fick en adekvat och rättvis 

vård (Abram, 2018; Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Lovi & Barr, 2014; Lundahl et al., 

2013; Thorkildsen et al., 2014). Sjuksköterskorna i de resterande fem artiklarna, som 

arbetade inom olika allmänna avdelningar, fokuserade mer på de negativa aspekterna och de 

hinder som fanns i vårdandet av dessa patienter. Sjuksköterskorna uttryckte åsikter som att 

patienterna i onödan upptog vårdplatser, att de själva försatt sig i sitt substansbruk, att de 

var icke-följsamma och de inte ansträngde sig i sin egen vård. Patienterna ansågs även vara 

’drug-seeking’ och hotfulla, och relationen mellan sjuksköterskan och patienten vilade på en 

grund av ömsesidig misstro (Monks et al., 2012; Morgan, 2014; Morley et al., 2015; Neville & 

Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013).  

Sjuksköterskorna belyser vikten av att dessa patienter ska behandlas på samma villkor som 

andra patienter. Sjuksköterskorna kände att det var viktigt att stå på patientens sida, och om 

patienterna hamnade i återfall ansåg sjuksköterskorna att de skulle erbjudas rätt stöd och 

förståelse istället för att bli utskrivna (Lovi & Barr, 2014; Neville & Roan, 2014). 

Sjuksköterskorna uttryckte att en viktig komponent i vårdandet var att känna ett hopp om att 

patienterna en dag kunde bli fria från sitt substansbruk. Detta hopp var viktigt för att kunna 

främja utvecklingen för dessa patienter (Thorkildsen et al., 2014). Sjuksköterskorna uppger 

att de ibland kunde erfara en känsla av stridande värderingar, där deras agerande inte alltid 

sammanföll med deras grundläggande vårdande- och humanistiska principer (Monks et al., 

2012).  
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) är det en legitimerad sjuksköterskas plikt att 

ge en god och säker vård på lika villkor. Resultatet visar att sjuksköterskorna ibland tenderar 

att negativt särbehandla patientgruppen. Författarna tror att det kan grundas delvis i den 

upplevda bristande kunskapen hos sjuksköterskorna men även i deras personliga åsikter om 

patienter med substansbrukssyndrom. Författarna menar att sjuksköterskornas 

stigmatiserande attityder och patienternas beteenden kan vara förknippade med varandra. 

Sjuksköterskans oförståelse och distansering kan väcka en känsla av frustration hos 

patienten som gör att denne reagerar på ett anstötligt sätt. Om sjuksköterskan skulle kunna 

lägga undan sin förförståelse och se patienten som en människa, skulle förmodligen antalet 

inadekvata vårdsituationer minskas. Detta bekräftas av patienterna i studien av Wiklund 

(2008b) som beskriver att om sjuksköterskan såg och bekräftade dem som individer, skulle 

de kunna få hjälp att hitta rätt verktyg för att kunna leva ett liv utan substanser och kunna 

försonas med sig själva.  

Vårdandet i Erikssons (2014) caritativa teori består av kärlekens kraft genom tro, hopp och 

kärlek. Meningen med vårdandet menar Eriksson (1987) är att lindra lidandet. Resultatet 

visar att sjuksköterskorna i studien av Thorkildsen et al. (2014) hade ett brinnande 

engagemang för människor i lidande. Detta utlöstes av en etisk medvetenhet om att patienter 

med substansbrukssyndrom inte blir rättvist behandlade. Genom att se patienternas lidande 

och försöka bygga en relation baserad på ödmjukhet och respekt, försökte sjuksköterskorna 

lindra deras lidande. Vidare beskriver Eriksson (2014) att ett helhetsperspektiv av 

människan behövs för att den unika individen ska kunna ges en adekvat vård. Ett 

helhetsperspektiv innefattar att kropp, själ och ande uppmärksammas och att ingen del 

försummas. Resultatet visar att även om många sjuksköterskor inte agerar utifrån att vårda 

hela människan, finns en medvetenhet om att det borde vara på det viset (Abram, 2018; Lovi 

& Barr, 2014; Monks et al., 2012; Morley et al., 2015; Neville & Roan, 2014; Ortega & 

Ventura, 2013). Eriksson (1994) påtalar att när en människa befinner sig i ett lidande kan 

den använda narkotika och alkohol för att minska lidandet. I resultatet framkommer det att 

sjuksköterskorna förstod att patienternas substansbruk var ett sätt att lindra lidande och de 

försökte identifiera patientens lidande som ofta doldes bakom en fasad av negativt beteende 

och negativ attityd (Johansson & Wiklund-Gustin, 2015).  

7 SLUTSATS 

Sjuksköterskorna var överens om att stigmatiseringen av patienter med 

substansbrukssyndrom fortfarande var närvarande inom sjuksköterskeprofessionen. Det 

genererade bland annat ett avståndstagande och ett bristande förtroende till patientgruppen. 

Detta kan leda till att patienter inte får en fullgod vård. Sjuksköterskor upplevde ofta en 

känsla av utmattning och frustration, vilket kan tänkas bero på att det saknas en förståelse 

från ledningen gällande den komplexitet vårdandet av patienter med substansbrukssyndrom 

innebär. Det kan medföra att sjuksköterskor inte får tillräckligt med stöd i utmanande 

situationer och kan heller inte fångas upp innan den emotionella utmattningen uppstår hos 
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sjuksköterskan. Genom att sjuksköterskan hade förståelse för att patienten använder 

substanser för att lindra ett inneboende lidande, kunde sjuksköterskan försöka överbrygga 

svårigheter i relationen och skapa utrymme för att vårda hela människan. Detta 

relationsbyggande kan leda till att patienten känner en delaktighet, får förtroende för 

sjuksköterskan och utvecklar en följsamhet i sin vård. Sjuksköterskor kunde uppleva en inre 

konflikt mellan hur de faktiskt vårdade patienterna och vad som är den ’etiskt korrekta’ 

vården. Behovet av kunskap lyftes av sjuksköterskorna som en viktig aspekt i arbetet med 

patientgruppen. Genom att mer djupgående lyfta problematiken och komplexiteten kring 

substansbrukssyndrom i exempelvis utbildningen, skulle de negativa uppfattningarna om 

dessa patienter troligen minskas och vården förbättras.  

8 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

Sjuksköterskor uttrycker att rätt stöd och utbildning gällande vårdandet av patienter med 

substansbrukssyndrom saknas, och att det påverkar vården negativt i den mening att adekvat 

vård inte kan tillhandahållas. Eftersom författarna till detta examensarbete i grund och 

botten önskade att detta ämne skulle lyftas för att se över utbredningen av jämlik och fullgod 

vård i praktiken, vore nästa steg i processen att ta reda på vad som krävs för att nå dit. Det 

skulle därmed vara av intresse att gå vidare med forskning om vad för stöd och utbildning 

sjuksköterskorna behöver för att vården till patienter med substansbrukssyndrom ska kunna 

förbättras och bli mer jämlik. Om adekvat och förtroendeingivande vård ges till patienterna i 

ett tidigare skede, och om stigmatiseringen avtar, skulle det kunna innebära att patienternas 

livskvalitet förbättras genom en god och säker vård och en känsla av acceptans och 

sammanhang inom sjukvården. Det skulle även kunna innebära en besparing på 

samhällsnivå genom att vårdkostnaderna går ner med färre akuta eller komplexa 

inläggningar.  
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sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

substansbrukssyndrom i 

smärta. 

Kvalitativ ansats.  

 

Semistrukturerade 

intervjuer med hjälp av 
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9. Ortega, L. B., & Ventura, C. 

A. (2013).  

 

I am alone: the experience of 

nurses delivering care to 

alcohol and drug users.  
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Enfermagem da USP 
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Att beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

substansbrukssyndrom vid 

allmänna sjukhus i Chile. 

Kvalitativ ansats.  

 

6 sjuksköterskor 

intervjuades med 

öppna frågor och 

uppmanades dela med 

sig av sina 

erfarenheter.  

 

En kvalitativ 

innehållsanalys av det 

befintliga fenomenet.  

 

Sjuksköterskorna beskrev att patienter 

med substansbrukssyndrom var svåra 

att hantera, påverkade dynamiken på 

avdelningen, var oönskade och har 

komplexa fysiska, mentala och 

spirituella problem. Sjuksköterskorna 

uppgav även att de inte var beredda på 

att hantera patienter med denna 

problematik då utbildning saknades. 



 

  

 

10. Thorkildsen, K. M., Eriksson, 

K., & Råholm, M.-B. (2014). 

 

The core of love when caring 

for patients suffering from 

addiction.  

 

Scandinavian Journal of 

Caring Sciences 

 

 

Storbritannien 

Att skapa en förståelse för 

the core of love när 

sjuksköterskor vårdar 

patienter som lider av 

substansbrukssyndrom.  

 

Kvalitativ ansats. 

 

 

Intervjuer genomfördes 

som samtal, där 4 

sjuksköterskor fick 

uttrycka sina egna 

tankar och erfarenheter 

relaterat till ämnet.   

 

En kvalitativ 

innehållsanalys som 

följde Gadamer’s 

hermeneutik. 

The core of love var enligt 

sjuksköterskorna i studien vara 

uppdelade i fyra dimensioner; kärlek 

som en inre drivkraft, sökandet efter 

personen bakom beroendet, tron på 

människans inre kraft samt kärlek som 

en rörelse av att ge och ta emot, där 

sjuksköterskorna ämnade att ge och 

tillhandahålla god vård. Detta utan att 

förvänta sig någonting i gengäld, då det 

ansågs vara viktigt att hjälpa 

patienterna i sitt lidande. 
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