
 

 

Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 

ATT MÖTA DET SVÅRA 

Sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med 
beroendeproblematik 

IDA AMPÉN 

HEDVIG HÖGBERG 

 

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

Handledare: Karin Jonasson, Annelie 
Rylander  

Examinator: Inger K Holmström 
 
Seminariedatum: 2019-04-17 
Betygsdatum: 2019-05-14 

 



SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Patienter med beroendeproblematik är vanligt förekommande inom sjukvården. 

Tidigare forskning visar att patienter med beroendeproblematik uppfattar sjuksköterskors 

bemötande som bristfällig på grund av fördomar. Patienter uppger att sjuksköterskors 

bemötande har stor betydelse för tillfrisknande och att uppnå bra vård. Patienter upplever att 

negativa uppfattningar och fördomar är tydligt framträdande och att det är ett hinder när de 

söker vård.  

Syfte: Kartlägga vad som inverkar på sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter 

med beroendeproblematik. 

Metod: Allmän litteraturöversikt enligt Friberg (2017) användes där nio kvalitativa, två 

mixad metod och fyra kvantitativa studier ligger till grund för resultatet. Vetenskapliga 

artiklar söktes och jämfördes för att få fram resultatet. 

Resultat: Tre teman framkom som visar sjuksköterskors uppfattningar om patienter med 

beroendeproblematik. Dessa är sjuksköterskors kompetens, sjuksköterskors inställning och 

sjuksköterskors förutsättningar. Dessa teman grundades på kunskap, utbildning, erfarenhet, 

fördomar, attityd, personliga egenskaper, stöd från kollegor och otrygghet. 

Slutsats: Sjuksköterskor har fördomar och negativa uppfattningar om patienter med 

beroendeproblematik. En orsak var otillräcklig utbildning samt bristande förståelse för 

patienternas bakgrund och nuvarande situation. Det behövs en utökad kunskap och 

utbildning inom ämnet beroendeproblematik inom vården, samt tydliga rutiner och riktlinjer 

i arbetet för att skapa trygghet i sjuksköterskors arbetsutövande. 

Nyckelord: beroende, Halldórsdóttirs omvårdnadsteori, kunskap, litteraturöversikt, 

missbruk. 

  



ABSTRACT  

Background: Patients with drug dependency problems are common in health care. 

Previous research shows that patients who have drug dependency problems perceive nurses’ 

treatment being inadequate due to prejudices. Patients claim that nurses’ treatment are 

important for recovery and to achieve good care. Patients experience that negative 

perceptions and prejudices are prominent and that it is an obstacle when seeking medical 

care.  

Aim: Map what affects nurses’ perceptions of caring for patients who have drug dependency 

issues.  

Method: A general literature review according to Friberg (2017) was used where nine 

qualitative, two mixed-method and four quantitative studies are the basis for the result. 

Scientific articles were searched and compared to obtain the result. 

Results: Three themes were identified showing nurses’ perceptions of patients with drug 

dependency problems. These themes were nurses’ competence, nurses’ attitudes and nurses’ 

presumptions. The themes were based on knowledge, education, experience, prejudices, 

attitude, personal qualities, support from colleagues and insecurity.   

Conclusion: Nurses have prejudices and negative attitudes toward patients who have drug 

dependency problems. One of the reasons was lack of education and understanding of 

patients’ backgrounds and current situation. There’s a need of increased knowledge and 

further education about drug dependency care within health care, and distinct routines and 

guidelines to establish confidence in nurses’ caring.  

Keywords: Halldórsdóttir’s nursing theory, knowledge, literature review, substance abuse, 

substance dependence. 
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1 INLEDNING 

I sjuksköterskors arbete är det viktigt att ha kunskap om hur evidensbaserad omvårdnad för 

patienter med beroendeproblematik bör se ut. Inom sjukvården finns patienter i alla åldrar 

med olika kulturella tillhörigheter, samhällsklasser och könsidentiteter som har 

beroendeproblematik. Erfarenheter från tidigare arbete och verksamhetsförlagd utbildning 

har visat att sjuksköterskor generellt känner osäkerhet och har negativa uppfattningar om 

vård av patienter med beroendeproblematik. Detta troligen för att det saknas kunskap om 

bemötandet av denna patientgrupp. Det observerades tydliga fördomar gentemot 

patientgruppen, vilket upplevdes skada vårdrelationen. Observationer gjordes i både 

kommunikation och omvårdnad mellan sjuksköterskor och patienter. I takt med en 

uppmärksammad upptrappning av användande av droger och alkohol i samhället ses ett 

behov av ökad allmänkunskap inom ämnet. Ökad kunskap kan ge möjlighet till en tryggare 

relation mellan sjuksköterskor och patienter, samt en ökad förståelse ute i samhället. Inom 

sjuksköterskeprofessionen är det väsentligt att sjuksköterskor har ett etiskt och professionellt 

förhållningssätt gentemot patienter oavsett hälsotillstånd. Ämnesområdet har också valts då 

vi i vårt framtida yrke sannolikt kommer att möta patienter med beroendeproblematik vid 

olika vårdtillfällen. Ämnet ”Allmänsjuksköterskans etiska hållning inom beroendevården 

beskrivet ur ett sjuksköterskeperspektiv” efterfrågades av Region Västmanland på en 

ämneslista som Mälardalens Högskola lagt ut i syfte att ge inspiration till examensarbete 

inom vårdvetenskap med inriktning mot omvårdnad. Då det fanns ett tidigare intresse blev 

det ett självklart val. Målet med litteraturöversikten är att kartlägga vad som inverkar på 

sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med beroendeproblematik. 

2 BAKGRUND 

I bakgrunden beskrivs centrala begrepp kopplade till beroende och vård. Tidigare forskning 

kommer att belysas för att senare kunna tydliggöra sjuksköterskors uppfattningar om att 

vårda patienter som har beroendeproblematik. Styrdokument och rådande lagar, det 

teoretiska perspektivet samt problemformuleringen kommer att beskrivas. 

2.1 Centrala begrepp 

Under detta avsnitt beskrivs missbruk och beroende samt dess innebörd gällande droger och 

alkohol. Sedan följer en beskrivning av beroendevård och abstinens. De centrala begreppen 

beskrivs i nedanstående avsnitt för att ge en ökad förståelse för arbetets helhetsperspektiv. 
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2.1.1 Missbruk och beroende 

Missbruk ses som en överdriven konsumtion av en eller flera substanser, vanligen alkohol, 

narkotika eller läkemedel med euforiska effekter. Skillnaden mellan användning och 

missbruk är att missbruket leder till problem som beror på att substansen upplevs som det 

enda väsentliga. All icke-medicinskt bruk av narkotika innebär missbruk. I medicinsk mening 

menas missbruk med att användandet fortsätter trots att det uppenbarligen ställer till med 

problem (Nationalencyklopedin, 2019a). Missbruk kan påverka livet i den grad att patienten 

utsätter sig själv eller andra för fara, inte kan klara av sitt arbete eller förstör relationer på 

grund av det. Missbruk innebär att något används på ett sätt som innebär problem eller 

skadar hälsan på ett okontrollerat, överdrivet sätt (Allgulander, 2008).  

Det finns ett komplext samband mellan beroende och personlighet hos individer som hamnar 

i missbruk. Personligheten samverkar med andra faktorer som till exempel kön, gener, 

sociala faktorer samt uppväxtmiljö, vilket kan leda till ökad risk för utveckling av 

beroendeproblematik (Nylander, 2015). Beroende är när individen har ett okontrollerbart 

begär efter medel för att uppnå njutning, medan ett missbruk innebär en överdriven eller 

okontrollerad användning av en substans. Begreppet beroende beskrivs som att inte kunna 

styra eller kontrollera ett begär efter till exempel en drogsubstans. Belöningssystemet 

reagerar med att skapa en känsla av lycka och tillfredsställelse. När stimuli avtar, exempelvis 

när drogsubstansen går ur kroppen, uppstår känslor som ångest och begär att återigen 

använda substansen för att återfå känslan av tillfredställelse (Nationalencyklopedin, 2019b). 

Beroende klassas som en sjukdom då hjärnans belöningssystem har påverkats och förändrats 

under en tid på grund av upprepat intag av droger. När patienter utvecklar ett tvångsmässigt 

beteende för att få tillgång till droger som påverkar kroppsliga och kognitiva funktioner samt 

beteende, har ett beroende uppstått. Ett missbruk kan leda till beroende men behöver inte 

innefatta beroende, vilket innebär att en missbrukare inte nödvändigtvis har ett beroende 

Beroende innefattar drogens påverkan och förändring av hjärnan samt att kroppen har vant 

sig vid att vara påverkad vilket gör det är svårt att sluta. Beroende är ett okontrollerat 

tillstånd (Allgulander, 2008). Det innebär ett behov av högre doser av substansen för att 

uppnå samma njutning som förut och att det blir svårare att sluta med missbruket 

(Nationalencyklopedin, 2019a).  

2.1.2 Droger och alkohol 

Droger är en sammanfattande benämning på substanser, syntetiska eller icke-syntetiska, som 

på olika sätt stimulerar, men även påverkar kroppen på olika skadliga sätt. Detta sker genom 

ökad frisättning av signalsubstansen dopamin, som aktiverar hjärnans belöningscentrum. 

Drogerna har effekter som upplevelse av välbefinnande, behaglig avslappning samt dämpad 

effekt av ångest och smärta (Ottosson & Ottosson, 2007). Droger som räknas som narkotika 

är opiater, centralstimulantia, cannabis och hallucinogener. Opiater ger en intensiv 

berusningskänsla, eufori, välbefinnande och har även smärtstillande effekt men också kraftig 

abstinens- och toleransutveckling. Centralstimulantia påverkar belöningssystemet i hjärnan 

och ger ökad energi och vakenhet under påtändningen, men övergår sedan i abstinens som 

innefattar utmattning, ökad aptit, mardrömmar och psykomotorisk påverkan. Cannabis ger 

förstärkta sinnesintryck, eufori, fnitter och pratsamhet, men kan utlösa hallucinationer, 
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panikångest och aggressivitet. Hallucinogener ger ofta hallucinatoriska, centralstimulerande 

effekter och kan ge upphov till bisarra beteenden och aggressivitet (Allgulander, 2008).  

Alkohol, eller etanol som är den kemiska benämningen, är ett kemiskt ämne som finns i 

vanliga måltids- och berusningsdrycker som vin, öl och övriga spritdrycker, och är det 

vanligaste berusningsmedlet. Alkohol skiljer sig från andra beroendeframkallande ämnen då 

högre doser behövs för att uppnå samma effekt som exempelvis droger. Alkohol påverkar 

hjärnan så till den grad att förändringar i signalöverföringen mellan nervcellerna i olika 

områden uppstår. Vid små mängder bidrar det till att alkohol har en lugnande effekt, men vid 

större mängder blir effekten bedövande i likhet med narkosmedel. Alkoholberoende personer 

kan dricka stora mängder alkohol utan att uppfattas som påverkade av omgivningen. Det 

beror på ökad tolerans till följd av långvarigt missbruk, som innebär att större dos krävs för 

att nå önskvärd effekt. Ökad tolerans är ett av flera tecken på beroende. Det tar oftast 10-12 år 

av stort alkoholintag innan diagnosen ställs. Vid okontrollerat begär och behov av alkohol har 

ett beroende uppstått (Nationalencyklopedin, 2019c). Hög konsumtion av alkohol kan orsaka 

runt 200 olika sjukdomstillstånd som infektions- och leversjukdomar samt neurologiska 

sjukdomar. Det kan även leda till psykiska störningar. Utöver dessa konsekvenser kan 

skadligt bruk av alkohol även innebära sociala och ekonomiska förluster för individen och 

omgivningen samt leda till dödsfall (World Health Organization, 2019). 

Abstinens är ett tillstånd som uppstår när en person med substansberoende inte får den 

önskade substansen, eller endast liten dos av den. Som medicinsk term innebär abstinens att 

missbruk upphör under en viss period vilket orsakar åtskilliga reaktioner i kroppen. 

Abstinens efter långvarigt bruk av alkohol eller narkotika medför intensiv längtan efter 

drogen, markanta psykiska och kroppsliga symtom, vilka kallas abstinenssymtom. Vanliga 

abstinenssymtom är minnesstörningar, humörsvängningar, nedstämdhet, ångest, oro, 

frysningar, kallsvettningar och sömnstörningar. Abstinensbesvären kan minskas om 

personen intar en lägre dos av substansen än vid missbrukandet. Abstinenssymtom upphör 

när individen återupptar missbruket av substansen (Socialstyrelsen, 2019). 

2.1.3 Diagnostik, vård och behandling vid beroende 

När ett alkohol- eller narkotikaproblem har identifierats kan det finnas anledning att gå 

vidare och ställa diagnos. En korrekt diagnos bidrar till möjligheten att välja rätt behandling. 

Det är svårt att definiera missbruk och beroende då det finns olika termer, definitioner och 

diagnosklassifikationer beroende på var behandlingen äger rum. Tre instrument finns i 

Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende som kan ge underlag för 

att ställa diagnos enligt något av diagnossystemen International Statistical Classification of 

Diseases and Health Problems, ICD, eller Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, DSM. De instrument som riktlinjerna utvärderat är baserade på versioner av DSM 

som innehåller diagnoserna missbruk och beroende, som nu benämns 

substansbrukssyndrom i DSM- 5. Alkohol- och drogdiagnosinstrumentet Substance Use 

Disorder Diagnostic Schedule, som på svenska förkortas ADDIS, är en strukturerad intervju 

som kan ge underlag för diagnostik. Skadligt bruk och beroende av alkohol eller andra droger 

diagnosticeras enligt ICD-10, och missbruk och beroende enligt DSM-5. ICD-10 används i 
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Sverige för diagnostik inom hälso- och sjukvården, medan DSM-5 används inom forskning 

och psykiatrisk verksamhet. I Sverige har kommuner och landsting ett gemensamt ansvar för 

att tillhandahålla stöd och behandling av personer med missbruk eller beroende. Det är 

Socialstyrelsen som utarbetar riktlinjerna för arbetet. Missbruk och beroende behandlas på 

olika sätt utifrån vilken drog det handlar om. Preparat som dämpar suget kan användas, som 

kombinationen av buprenorfin-naloxon eller metadon. Utan rätt behandling är 

återfallsrisken mycket hög (Socialstyrelsen, 2019). Psykosociala insatser används oftast som 

behandling, vilket omfattar bland annat motiverande samtal, belöningssystem, 

skadereduktion och återfallsprevention (Allgulander, 2008; Socialstyrelsen, 2019).  

Sjukvården tillhandahåller medicinsk behandling medan socialtjänsten ansvarar för 

psykosociala insatser, som exempelvis att bevilja placering på behandlingshem eller besluta 

om lagen om vård av missbrukare i vissa fall [LVM] (SFS 1988:870). Beroende och missbruk 

är ett folkhälsoproblem. Problematiken är ofta sammansatt och kräver samordnade insatser 

för att möta hela patienten i sin situation. Det är en rättighet att få hjälp vid missbruk. Vård 

och behandling ska alltid utformas i samförstånd med patienten och denne ska vara delaktig i 

planeringen av behandlingen. Vård och behandlingsinsatser ska så långt möjligt genomföras 

på frivillig väg, men i särskilt allvarliga fall har samhället skyldighet att ingripa med 

tvångsvård om en person med beroendeproblematik är farlig för sig själv eller andra och då 

kan LVM (SFS 1988:870) sättas in (Socialstyrelsen, 2019).  

2.1.4 Sjuksköterskans omvårdnadsansvar  

Legitimerade sjuksköterskor har genom utbildning fått en omfattande kompetens inom 

omvårdnadsarbete. Omvårdnaden kräver hög och specifik kunskap som sjuksköterskor ska 

besitta, vilket ger bra förutsättningar för att leda och utveckla omvårdnad (Kihlgren, 

Engström & Johansson, 2009). Sjuksköterskors ansvar är att interagera med alla patienter 

inom sjukvården. Detta ska ske på ett positivt sätt med en öppenhet för patientens 

individuella livssituation. I det vårdande mötet är sjuksköterskors ambition att förbättra 

patientens hälsa, främja välbefinnande och lindra lidande. Det är nödvändigt att 

sjuksköterskor har ett förhållningssätt som stödjer patientens hälsoprocesser (Dahlberg & 

Segesten, 2010). För att främja individens hälsa ska vården fokusera på bemötande, 

värdighet och respekt (Kihlgren et al., 2009). Omvårdnaden omfattar inte bara den fysiska 

vården, utan även inre och personliga aspekter hos patienten (Söderlund, 2017). För att 

sjuksköterskor ska få förståelse för patientens hälsotillstånd skall själen respekteras, vilket 

avser den inre friden (Malm & Wiklund-Gustin, 2017). Omtanke har en central del i 

omvårdnaden och uttrycks genom den omsorg sjuksköterskor förmedlar. Målet med 

omvårdnaden är att hjälpa patienten med tillfrisknandet och klara vardagliga rutiner (Alvsåg, 

2017). Patientens delaktighet har betydelse för hur sjuksköterskors ledarskap speglas. Det 

handlar i grunden om människans behov att vara autonom och få uppleva integritet och bli 

respekterad som människa. Sjuksköterskor ansvarar för delaktighet som innebär att 

patienten ska vara involverad i beslut som rör denne. Integriteten kan kränkas om inte 

patienten får vara delaktig. En fungerande relation mellan sjuksköterskor och patienter är en 

förutsättning för omvårdnaden och för att uppnå en god relation. Det är viktigt att 

sjuksköterskor skapar en miljö där alla i teamet förstår vikten av patienters 
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självbestämmande. Teamet utvecklar tillsammans strategier för att lösa svåra situationer och 

för att vården ska kunna stödja patientens autonomi (Kihlgren et al., 2009). 

2.2 Styrdokument och riktlinjer 

Kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska (Svensk sjuksköterskeförening, 2017) 

skall utgöra ett stöd för legitimerade sjuksköterskor i sitt arbete. De sex kärnkompetenserna 

som skall ingå i arbetet är evidensbaserad vård, personcentrerad vård, samverkan i team, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik samt ledarskap och 

pedagogiska insatser i omvårdnadsarbetet. Omvårdnaden är den specifika kompetens som 

sjuksköterskor arbetar med och syftet är att öka människors möjligheter att förbättra, 

bibehålla eller återfå sin hälsa. Hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning 

och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden ingår också i 

omvårdnaden. I arbetet ska gällande lagar, författningar och andra styrdokument för hälso- 

och sjukvården följas (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Den som har störst behov ska 

ges företräde till hälso- och sjukvården. Vården skall vara av god kvalitet med god hygienisk 

standard samt tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet. Den ska 

även vara lättillgänglig, respektera patientens självbestämmande och integritet samt främja 

goda kontakter mellan patienten och personalen. Detta är vårdgivarens ansvar att kontrollera 

och upprätthålla. Vården ska främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen, vilket stärker betydelsen av en god vårdrelation mellan sjuksköterskor 

och patienter (Hälso- och sjukvårdslag [HSL], SFS 2017:30). Patientens ställning ska stärkas 

och tydliggöras, och patientens integritet, delaktighet och självbestämmande ska främjas. 

Alla människor är lika värda och har rätt till samma vård på lika villkor, samt ska respekteras 

inom vården (Patientlagen, SFS 2014:821). Om personer med missbruk utsätter sig själv eller 

andra för allvarlig skada och vägrar ta emot vård, får personer tvångsvårdas om inga andra 

alternativ finns (LVM, SFS 1988:870). International Council of Nurses [ICN] Etiska kod för 

sjuksköterskor beskriver att legitimerade sjuksköterskor har personligt ansvar för sin 

yrkesutövning, vilket innebär att de kontinuerligt ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt, 

fördjupa sin yrkeskompetens och utifrån senaste forskning arbeta etiskt professionellt. 

Sjuksköterskor ska visa respekt för mänskliga rättigheter, ta hänsyn till människors 

värderingar, tro, vanor, självbestämmande, integritet och värdighet. Sjuksköterskor har ett 

ansvar att upprätthålla professionella principer som medkänsla, lyhördhet och 

respektfullhet. Legitimerade sjuksköterskor ansvarar för och leder omvårdnadsarbetet, vilket 

innebär att sjuksköterskan ska kunna arbeta självständigt, i teamsamverkan och i 

partnerskap med patienten och närstående. Ansvaret inkluderar bedömning, diagnostik, 

planering, genomförande och utvärdering av omvårdnaden. Sjuksköterskan ska ha 

kompetens att utföra omvårdnadsuppgifter och att skapa en förtroendefull relation med 

patienten och närstående, vilket är en förutsättning för god omvårdnad (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2014). Dessa styrdokument och lagar har valts för att de anses 

relevanta för sjuksköterskor och patienter gällande beroendevård. 
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2.3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras resultat från tidigare forskning om beroendeproblematik utifrån 

ett patientperspektiv. Patientperspektivet har valts då vårdandet skall utgå med patienten i 

fokus. Det innebär att sjuksköterskor skall förstå hur världen erfars av patienten som vårdas. 

Sjukdom och lidande upplevs och erfars olika och för att kunna erbjuda bästa möjliga vård 

skall patienten bli bemött utifrån sin livsvärld. Då främjas patientens hälsoprocesser. Det är 

viktigt att sjuksköterskor har en öppenhet inför människors olika sätt att skildra och hantera 

sjukdom, men också identifiera vad välbefinnande innebär för just dem (Dahlberg & 

Segesten, 2010).  

2.3.1 Patienter med beroendeproblematiks upplevelser 

Historiskt sett har missbruk betraktats som ett självförvållat tillstånd med brist på 

självkontroll, men nu erkänns det som en sjukdom med hög risk för återfall som kräver 

behandling. Patienter upplever att sjuksköterskor har en dömande inställning mot missbruk 

och ser det som ett personligt misslyckande i livet. Patienter anser att beroendeproblematik 

ska tas på allvar och betraktas som en sjukdom. Patienter med missbruk kan agera fientligt i 

syfte att försvara sig om de uppfattar sjuksköterskor som negativt dömande. Därför är 

kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor avgörande för att en god vårdrelation 

baserad på tillit och förtroende (Barlett, Brown, Shattell, Wright & Lewallen, 2013; 

Finkelstein, Kluger, McCoy & Weiss, 2009). Patienter uppfattar att sjuksköterskors rådande 

arbetsvillkor försvårar möjligheten för sjuksköterskor att kunna utföra emotionellt arbete, 

vilket innebär att vara närvarande, stötta patienten och ha ett öppet förhållningssätt. Detta 

påverkar vårdrelationen negativt. Det är av stor vikt att skapa en bra relation mellan 

sjuksköterska och patient för att skapa god omvårdnad baserad på tillit och förtroende 

(Milton, 2008). Patienter är missnöjda med sjuksköterskors bemötande då närvaron är 

kortvarig, och fokus hamnar på de fysiska aspekterna av patientens sjukdom och inte de 

psykiska konsekvenserna av sjukdomen (Michaelsen, 2012; Milton, 2008; Velez, Nicolaidis, 

Korthuis & Englander, 2016). Patienter upplever också att många sjuksköterskor håller en 

fasad och därför uppfattas som otillgängliga, vilket leder till att patienter inte känner sig 

trygga eller villiga att samarbeta (Michaelsen, 2012). Patienter uppger att de känner sig 

trygga och tacksamma när sjuksköterskor prioriterar relationsskapandet med patienter, är 

närvarande och ser patienters behov samt har en stöttande roll. Patienter menar att det är 

viktigt att sjuksköterskor håller sig professionella och inte kommer patienterna för nära vilket 

kan orsaka att de blir beroende av sjuksköterskan, och endast ger vägledning (Milton, 2008). 

Patienter uppger att det inte är en självklarhet att söka vård för ett substansberoende då det 

upplevs som något stort och svårt. Patienter upplever att andra patienter och vårdpersonal 

tittar nedvärderande på dem i receptionen och väntrummet, att det finns en fientlig och 

dömande inställning, samt att vårdpersonal pratar bakom ryggen på dem som om de var 

mindre värda. På vissa vårdavdelningar uppger patienter att de inte får ta emot besökare, då 

personalen misstänker att besökarna ska ta med droger eller vill lura vårdavdelningen på 

substanser (Klingemann, 2017; Vandermause & Wood, 2009). Patienter upplever att de 

behandlas sämre på grund av sin beroendediagnos än andra patienter och får kränkande 

kommentarer om sitt tillstånd. Patienter upplever att de ses som brottslingar istället för 
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patienter och att de inte får förståelse eller stöd av sjuksköterskor. Dålig kommunikation från 

sjuksköterskor är ett genomgående problem för patienter som söker vård, och hindrar 

patienters väg mot ett gott liv i nykterhet och bättre hälsa (Kiriazova et al., 2017). Patienter är 

missnöjda med den vård de får då de inte känner sig bemötta som unika, hela människor. Det 

är av stor vikt att bemöta patienten med respekt och inte kränka dennes värdighet, vilket kan 

orsaka vårdlidande. Patienter upplever eftervården som bristfällig vilket kan leda till att de 

lätt faller tillbaka i sitt gamla beteende. Patienter menar att personalen måste se personen 

bakom substansberoendet genom att arbeta personcentrerat utan att vara dömande (Kasén 

et al., 2008; Velez et al., 2016). Patienter upplever att utåtriktade patienter får mer och bättre 

vård än tillbakadragna då sjuksköterskor inte frivilligt går och pratar med de tillbakadragna 

patienterna. De patienter som ställer mycket frågor får mer uppmärksamhet, vilket leder till 

att andra patienter som är tysta inte får samma uppmärksamhet fast de behöver detta lika 

mycket. Patienter upplever också att de inte vågar stå för sina åsikter eller uttrycka sina 

behov då sjuksköterskor har ett makt- och kunskapsövertag vilket skapar en ojämlikhet 

(Kasén et al., 2008). Patienter uppskattar när sjuksköterskor spenderar mer tid hos dem, 

vilket leder till ett starkt kommunikationsband. Patienter uttrycker att vårdpersonal skall 

vårda med sympati och medlidande, samt ha viljan att ta hand om dem. Det framkommer 

även att patienter upplever att de får bättre vård när sjuksköterskor inte är medvetna om 

patientens historia med narkotikamissbruk. Patienter upplever att vårdpersonal saknar 

kunskap och erfarenhet kring omvårdnad av patienter med beroendeproblematik, framförallt 

vid abstinensbesvär. Detta tydliggörs när vårdpersonalen har svårigheter med att vårda 

beroendeproblematik och besvär, samt att de har problem med att prioritera åtgärder 

(Finkelstein et al., 2009). Patienter uppger att sjuksköterskor som har ett genuint 

engagemang för patienters hälsa och prioriterar att lära känna patienterna främjar patienters 

delaktighet och motivation. Patienter upplever att detta leder till ökad motivation för att 

aktivt delta i tillfrisknandet och vården, samt att en bra relation minskar deras rädsla, oro 

och osäkerhet.  En bra relation bidrar till trygghet och bekräftelse där patienten får utrymme 

att beskriva sina behov och tankar utan att bli dömd (Sahlsten, Larsson, Sjöström & Plos, 

2008). Patienter upplever att många sjuksköterskor håller en fasad och därför uppfattas som 

otillgängliga, vilket leder till att patienter inte känner sig trygga eller villiga att samarbeta 

(Michaelsen, 2012).  

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 

Halldórsdóttirs omvårdnadsteori om vårdande och icke-vårdande möten har valts som 

teoretiskt perspektiv. Den vårdande relationen anses vara grundläggande för att skapa 

patientdelaktighet (Sahlsten et al., 2008). Detta perspektiv är betydelsefullt när 

sjuksköterskor möter patienter med beroendeproblematik, då dessa patienter upplever 

fördomar och negativa attityder från vårdpersonal. Begreppet empowerment valdes att inte 

översättas till svenska för att undvika att förlora dess genuina innebörd. 
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2.4.1 Halldórsdóttirs omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteorin bygger på det dynamiska förhållande som råder mellan patient och 

sjuksköterska, och använder sig av två metaforer: väggen och bron. Bron är en symbol för en 

känsla av samhörighet hos patienten och en öppen kommunikation som uppnås genom tillit 

och en utvecklad kontakt i den vårdande relationen. Vid närvaro av bron kombinerat med en 

professionell hållning upplevs sjuksköterskan som vårdande i mötet med patienten. Väggen 

är istället en symbol för en negativ upplevelse för patienten, där kommunikationen är dålig 

eller obefintlig och sjuksköterskan uppfattas som likgiltig. Patienten kan även uppleva 

känslor som till exempel avskärmning eller misstro. När väggen råder i den vårdande 

relationen uppfattas sjuksköterskan som icke-vårdande (Halldórsdóttir, 1996). 

Empowerment är ett begrepp som står för som patientens tillstånd av välbefinnande, när 

vårdande tas emot från professionella sjuksköterskor. Icke-vårdande bidrar istället till att 

patienten känner missmod och blir avskräckt. Det är viktigt att se hela patientens kontext, 

både en inre och en yttre. Den yttre kontexten beskrivs som en sammanflätning av hur 

patienten uppfattar miljön i den kontext som sjuksköterskan bär på, medan den inre berör 

patientens förväntningar, självmedvetande och upplevda behov. Sjuksköterskan bär 

förmågan att påverka patientens empowerment eller missmod. Professionell omvårdnad 

bygger på en bra kontakt mellan patient och sjuksköterska, att sjuksköterskan är kompetent 

samt upplevs som vårdande. Den professionella kompetens en sjuksköterska önskas ha 

innebär att kunna utveckla den vårdande relationen till patienten, utföra arbetsuppgifter på 

ett korrekt sätt, ge patienten empowerment och även agera dennes ”advokat” i vissa 

sammanhang. För att sjuksköterskan ska uppfattas som vårdande krävs ett genuint intresse 

för patienten och dennes behov, dedikation och närvaro i sin omvårdnad och även att våga 

involvera sig som en professionell vårdare. Om sjuksköterskan upplevs som icke-vårdande 

och inkompetent i den vårdande relationen med patienten betyder det att det råder brist på 

professionell omvårdnad. Sjuksköterskan upplevs av patienten som ointresserad, respektlös, 

okänslig och obetänksam i en icke-vårdande relation. Inkompetens bygger på att 

sjuksköterskan har brist på förståelse, bristande kommunikation och återkoppling samt ett 

undvikande beteende (Halldórsdóttir, 1996).  

Den vårdande relationens utveckling beskrivs som byggandet av bron, för att skapa en känsla 

av jämlikhet och trygghet hos patienten. Detta beskrivs vidare som en dynamisk process som 

börjar med kontaktsökande, för att sedan övergå i ett tillstånd där sjuksköterska och patient 

erkänner varandra som personer. Detta är ett viktigt steg för att patienten ska känna sig trygg 

i relationen och kunna öppna sig för sjuksköterskan. Vidare ska patienten känna en känsla av 

solidaritet och ökad jämlikhet samt att sjuksköterskan är på patientens sida. Det är för att de 

sedan ska kunna arbeta gemensamt mot ökat välbefinnande och förbättring av sjukdom hos 

patienten. Väggen kan uppstå i en vårdande relation om processen stöter på hinder och bron 

inte kan skapas. För att kunna bygga en vårdande relation mellan sjuksköterska och patient 

måste sjuksköterskan behandla patienten som en person. Även tillit, nyfikenhet och intresse 

krävs i relationsbyggandet (Halldórsdóttir, 1996).  
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2.5 Problemformulering 

I Sverige är missbruk och beroende av alkohol och narkotika ett växande problem. Nästan en 

halv miljon svenskar har ett alkoholmissbruk och cirka 50 000 har ett narkotikaberoende. 

Missbruk kan leda till allvarliga skador och har hög dödlighet. Patienter med 

beroendeproblematik söker ofta vård av andra anledningar än beroendet. Tidigare forskning 

visar att patienter med beroendeproblematik är missnöjda med det bemötande de får av 

sjuksköterskor när de söker vård på sjukhus. Sjuksköterskor upplevs ofta som negativt 

inställda till att vårda patienter med beroendeproblematik och patienter beskriver att de i det 

längsta avstår från att söka vård på grund av tidigare erfarenheter. Att bli nedvärderad, 

kränkt och missförstådd visar sig vara vanliga känslor hos patienter med 

beroendeproblematik. Patienter upplever bristande kommunikation och att detta påverkar 

vården de får då sjuksköterskor inte kan tillgodose deras fysiska eller psykiska behov under 

vårdvistelsen, på grund av bristande kunskap hos sjuksköterskor. Ett gott bemötande är 

grunden till god vård och ökar förutsättningarna för ett snabbare tillfrisknande för patienten. 

Sjuksköterskan ses som en nyckelperson för att skapa en vårdande relation. Alla patienter 

skall få likvärdig vård av sjuksköterskor, men i tidigare forskning synliggörs att patienter 

upplever att sjuksköterskor inte upprätthåller ett professionellt förhållningssätt utan ett 

dömande förhållningssätt. Detta tyder på att ökad kunskap behövs om hur vård för denna 

patientgrupp bör utformas och om hur patienter upplever bemötande från sjuksköterskor. 

Förhoppningen är att denna litteraturöversikt kan kartlägga sjuksköterskors uppfattningar 

om att vårda patienter med beroendeproblematik och bidra med ökad kunskap för att 

medföra en bättre klinisk vård och bemötande från sjuksköterskor till dessa patienter. 

3 SYFTE 

Syftet är att kartlägga vad som inverkar på sjuksköterskors uppfattningar om att vårda 

patienter med beroendeproblematik. 

4 METOD 

Metoden för detta examensarbete är allmän litteraturöversikt, vilken anses kunna ge den 

översikt av kunskap som behövs för att besvara examensarbetets syfte. En allmän 

litteraturöversikt utifrån Fribergs (2017) beskrivning utgår från tre steg där första steget 

innebär sökning, urval och sammanfattning av vetenskapliga artiklar. Det andra steget 

innebär att kvalitetsgranska och dokumentera valda artiklar i tabeller, för att i det tredje 

steget sammanställas och jämföras med varandra. En allmän litteraturöversikt syftar till att 

gå igenom både kvalitativa och kvantitativa artiklar för att skapa en överblick av valt område. 
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Detta ger översikten både bredd och djup (Friberg, 2017). Metoden valdes för att skapa en 

beskrivande sammanställning av ämnet då fokus läggs på presentationen av likheter och 

skillnader mellan tidigare studier. Nedan beskrivs hur datainsamling och urval, dataanalys 

och etiska överväganden har utförts. 

4.1 Datainsamling och urval 

Olika databaser användes för att söka efter material som stämde överens med syftet. 

Vårdvetenskapliga artiklar utifrån allmänsjuksköterskors perspektiv eftersöktes. 

Databaserna som användes var främst CINAHL Plus, men även PubMed, eftersom de 

innehåller vårdvetenskapliga artiklar. Båda databaserna var tillgängliga via Mälardalens 

högskolas bibliotek. För att hitta relevanta sökord användes ord utifrån begreppen som 

formulerar syftet och synonymer till dessa. I första sökningen användes olika kombinationer 

av sökorden: nurse attitudes, substance abuse, drugs, alcohol, attitudes, nurse-patient 

relations, illicit drugs, nurses, hospital, pain, drug abuse, substance use disorder, nurse, 

substance, patients, nurs*, approach*, addict*. Pain ansågs relevant då dessa patienter kan 

ha problem med smärta och vara svåra att behandla på grund av beroende, vilket uppfattades 

vanligt förekommande inom vården. Begreppet attitude användes då det är ett 

förhållningssätt som innefattar begreppet perspektiv och inte går att översätta till svenska på 

ett passande sätt. Booleska operatörer kan användas för att rikta sökningen till ett avgränsat 

område utan att missa relevant litteratur. För att hitta fler artiklar beroende på ordets böjelse 

kan en sökteknisk funktion användas för att få alla böjningsformer på ett specifikt ord. 

Sökoperatörerna AND och OR bör användas när olika sökblock ska kombineras med 

varandra då dessa avgränsar sökningen. Detta görs för att utesluta vissa termer eller 

inkludera synonymer till sökorden, samt få en specifikare sökning (Östlundh, 2017). I 

PubMed användes trunkering för att få alla böjningar av ett ord genom att skriva * efter det 

valda ordet, vilket gjordes med sökorden nurse, approach och addict. För att säkerställa 

relevansen av artiklarna som söktes användes avgränsningar som Abstract Available, vilket 

betyder att en sammanfattning finns tillgänglig och även peer-reviewed, det vill säga att 

artiklarna är opartiskt och vetenskapligt granskade. I CINAHL Plus söktes artiklar 

publicerade år 2008–2018 och i PubMed användes en sökfunktion som visar enbart artiklar 

publicerade de senaste 10 åren, även där 2008-2018. Detta gjordes för att säkerställa ett 

fokus på aktuell forskning. Anledningen till att dessa sökningar gjordes mellan 2008-2018 

var att detta examensarbete från början användes i en annan kurs som PM. Detta PM 

användes som grund till examensarbetet, men artiklar äldre än år 2009 togs bort för att inte 

ha för gammal forskning. Ännu en artikelsökning utfördes med samma avgränsningar, utom 

en ändring till 2009-2019 för att få fokus på aktuell forskning. I en uppdaterad sökning 

användes sökorden: nurse attitudes OR experience OR perspectives, illicit drugs, substance 

abuse, nurse-patient relations, drug abuse, substance use disorder, drugs, addiction och 

hospital, kombinerat med sökoperatörerna AND och OR. Sökvägarna presenteras i Bilaga A, 

där även de äldre sökningarna ingår. I de nya sökningarna framkom även de artiklar som 

tidigare funnits i samband med det tidigare arbetet, vilket styrker deras relevans. Friberg 

(2017) beskriver att ett urval måste göras genom att inkludera och exkludera vissa artiklar, 

vilket gjordes genom att använda ovan nämnda kombinationer av sökord för att få fram 
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önskat område och även bestämma inklusions- och exklusionskriterier. De 

inklusionskriterier som användes var artiklar som beskrevs utifrån sjuksköterskans 

perspektiv eftersom det är syftet med arbetet, men även att patienterna som beskrevs hade 

någon form av beroende av alkohol eller droger. Exklusionskriterier som användes var annan 

vårdpersonal än sjuksköterskor, patienter utan beroendeproblematik och 

specialistsjuksköterskor. Artiklarna får endast innefatta allmänsjuksköterskor eftersom 

denna litteraturöversikt genomförs på kandidatnivå. För att bibehålla ett öppet 

förhållningssätt och inte låsas vid vissa aspekter ska ett så kallat helikopterperspektiv 

anläggas, vilket innebär att artiklarnas sammanfattningar läses med ett kritiskt 

förhållningssätt för att få ett helhetsperspektiv (Friberg, 2017). Artiklarnas 

sammanfattningar lästes igenom för att avgöra relevans för syftet. Då en artikel var på 

spanska och resten på engelska användes Google Translate för översättning av artiklarna. De 

som verkade intressanta lästes sedan igenom i fulltext för att säkerställa relevans. 15 artiklar 

valdes ut, då de svarar mot syftet. Artiklarna fick genomgå en kvalitetsgranskning som finns 

dokumenterad i Bilaga B. Kvalitetsgranskningen utgick med inspiration från Fribergs (2017) 

mall och bestod av 14 frågor för de kvalitativa artiklarna och 13 för de kvantitativa. En fråga 

valdes bort för de kvalitativa artiklarna då den handlade om teoretiskt perspektiv och ansågs 

besvaras av de andra frågorna. Dessa frågor gjordes om så de kunde besvaras med ja eller nej 

för att lättare kunna poängsättas. Ja gav ett poäng medan nej inte gav något poäng alls. 0-4 

poäng räknades som låg kvalitet, 5-8 räknades som medel och 9-13 räknades som hög 

kvalitet. Till mixad metod-artiklarna användes de kvantitativa frågorna då både de kvalitativa 

och de kvantitativa frågorna var ganska lika och det fanns kvantitativa inslag i dessa artiklar. 

De mixade metod-artiklarna är markerade i kvalitetsgranskningen för ytterligare tydlighet. 

Samtliga artiklar fick minst 9 poäng och höll hög kvalitet och kunde användas efter 

kvalitetsgranskningen. Slutligen redovisades de vårdvetenskapliga artiklarna i Bilaga C. 

4.2 Dataanalys 

En litteraturöversikt ger en översikt av befintlig forskning för att ta reda på det nuvarande 

kunskapsläget om det valda problemområdet. Efter att litteraturöversiktens artiklar valts 

genomfördes en dataanalys som ska genomföras i tre steg. I första steget ska valda artiklarna 

läsas flertalet gånger för att skapa förståelse för artiklarnas helhet. I steg två skapas en 

översiktstabell för att ge överskådlighet som grund för den fortsatta analysen. I det tredje och 

sista steget identifieras likheter och skillnader mellan artiklarna som slutligen presenteras i 

den allmänna litteraturöversiktens resultat (Friberg, 2017). Valda artiklar lästes igenom flera 

gånger för att identifiera övergripande områden och få en förståelse av innehållet och dess 

sammanhang. Efter detta granskades artiklarnas kvalitet utifrån valda granskningsfrågor 

(Bilaga B) och de artiklar som höll hög kvalitet inkluderades i artikelmatris (Bilaga C). 

Därefter gjordes sammanfattningar av samtliga artiklar med tydliga markeringar i respektive 

artikel för att eliminera risken för hopblandning. Syftet markerades och följdes genom hela 

analysen, och återkopplades sedan till artiklarnas innehåll. I det andra steget 

dokumenterades artiklarna i en tabell för att få en översikt av innehållet. Artiklarna 

numrerades och sammanfattningar om syfte, metod och resultat lades in. I det tredje steget 

identifierades likheter och skillnader mellan artiklarna, som till exempel syften, 
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tillvägagångssätt, analysgång samt studiernas resultat. Sedan skapades en sammanställning 

av det som framkom, och en första sortering av de aspekter som kunde liknas vid varandra i 

olika teman med passande rubriker gjordes. En diskussion fördes mellan författarna för att 

enas om benämningar på temana och deras innehåll och en jämförelse gjordes kontinuerligt 

med examensarbetets syfte. På så sätt identifierades rådande teman som: sjuksköterskors 

kompetens, sjuksköterskors inställning och sjuksköterskors förutsättningar. Därefter 

jämfördes innehållet i artiklarnas resultat under nämnda teman. Efter det diskuterades dess 

betydelse för omvårdnaden, som till exempel hur resultatet kan tillämpas i praktiken eller om 

det finns behov av vidare fördjupning.  

4.3 Etiska överväganden 

Vetenskapligt arbete ska utföras enligt etiska riktlinjer innebärande att regler och riktlinjer är 

en förutsättning för att forskning ska bedrivas på ett godtagbart sätt. Det är forskarens ansvar 

att det följs. Text och data får inte manipuleras, förfalskas eller plagieras och resultat ska inte 

kunna undanhållas eller feltolkas. Artiklarna ska ha genomgått en oberoende granskning, 

peer-review, som säkerställer forskningens vetenskapliga och etiska kvalitet. Vid en 

litteraturöversikt av redan befintliga vetenskapligt granskade artiklar behöver inte 

examensarbetet genomgå en etisk prövning (CODEX, 2018). Examensarbetet följer de etiska 

regler och riktlinjer som gäller för att få fram ett vetenskapligt och hederligt resultat. Det är 

inte ovanligt att egna tankar och förutfattade meningar påverkar genomförandet. En objektiv 

hållning vid analys av insamlade data ska eftersträvas vid litteraturöversikter och materialet 

ska ej förvrängas medvetet. Detta sker genom att utesluta personliga värderingar och 

tolkningar under skrivandet för att undvika risk för missvisande eller vilseledande i 

redovisningen av resultatet (Polit & Beck, 2017).  Källor som används ska redovisas med en 

tydlig referat- och citatteknik för att undvika förfalskning, vilket görs utifrån APA style 

(American Psychological Association, 2018). Som komplettering till APA style används 

Göteborgs universitets APA-lathund (Göteborgs universitet, 2018) för referering av bland 

annat lagar eftersom APA style inte är anpassat för svenska lagar. Resultatet av 

examensarbetet är inte vinstdrivande och ska endast redovisas och publiceras i 

utbildningssyfte för sjuksköterskeprogrammet på Mälardalens Högskola. 

5 RESULTAT 

Här presenteras de fynd som framkom i examensarbetets resultat. Först presenteras likheter 

och skillnader i artiklarnas syfte, metod samt kontext och ursprung för att sedan avsluta med 

resultat. Likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod och kontext kommer presenteras 

med kvalitativa, kvantitativa och mixad metod-artiklarna separat. I resultatet presenteras 

alla artiklar i flytande text utan uppdelning. Artiklarnas ursprung har tagits med eftersom 
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inga begränsningar användes vid sökningen för att få en bredare översikt. Tre teman 

identifierades.  

5.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte 

Av de nio kvalitativa artiklarna (Barr & Lovi, 2009; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; 

Lundahl, Norbergh, Olovsson & Rönngren, 2013; Medina-Briones et al., 2018; Morley, Briggs 

& Chumbley, 2015 Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2009; Pauly, McCall, Browne, 

Parker & Mollison, 2015; Price & Wibberley, 2012) hade tre artiklar (Lundahl et al., 2013; 

Medina-Briones et al., 2018; Ortega & Ventura, 2009) ett syfte angående sjuksköterskors 

erfarenheter eller upplevelser av att vårda patienter med beroendeproblematik. Två artiklar 

(Morley et al., 2015; Neville & Roan, 2014) vars syfte var att undersöka sjuksköterskors 

upplevelser eller perspektiv av att vårda sjuka patienter med samtidig beroendeproblematik. 

En artikel (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016) vars syfte handlade om sjuksköterskors 

upplevelser av vårdande möten med patienter med beroendediagnos. En artikel (Price & 

Wibberley, 2012) vars syfte berörde sjuksköterskors uppfattningar om tvångsåtgärder för att 

förhindra patienters återfall till missbruk och dess påverkan på relationen till patienter. En 

artikel (Pauly et al., 2015) vars syfte gällde förståelse för vad som bidrar till säker vård för 

patienter med beroendeproblematik. En artikel (Barr & Lovi, 2009) vars syfte handlade om 

stigmatisering av patienter med beroendeproblematik. 

Av de fyra kvantitativa artiklarna (Andenæs & Krokmyrdal, 2015; Beyil, Natan & Neta, 2009; 

Chang & Yang, 2015; Ford, Bammer & Becker, 2009) hade två artiklar (Beyil et al., 2009; 

Chang & Yang, 2015) ett syfte angående sjuksköterskors attityder och inställning gentemot 

patienter med beroendeproblematik. En artikel (Ford et al., 2009) vars syfte handlade om 

hur utbildning på arbetsplatsen påverkade sjuksköterskors förhållningssätt till patienter med 

beroendeproblematik. En artikel (Andenæs & Krokmyrdal, 2015) vars syfte gällde 

sjuksköterskors kompetens av smärtlindring och behandling av patienter med 

beroendeproblematik. 

Av de två mixad metod-artiklarna (Ford, 2011; Monks, Topping & Newell, 2013) hade en 

artikel (Monks et al., 2013) ett syfte gällande sjuksköterskors förmåga att vårda patienter 

med komplikationer till följd av drogbruk, samt patienters erfarenheter av att ta emot vård. 

En artikel (Ford, 2011) vars syfte handlade om patienters uppförande som begränsning av 

sjuksköterskors vårdande. 

5.2 Likheter och skillnader i artiklarnas metod och analys 

Av de nio kvalitativa artiklarna (Barr & Lovi, 2009; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; 

Lundahl et al., 2013; Medina-Briones et al., 2018; Morley et al., 2015 Neville & Roan, 2014; 

Ortega & Ventura, 2009; Pauly et al., 2015; Price & Wibberley, 2012) använde två artiklar 

(Price & Wibberley, 2012; Pauly et al., 2015) ostrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Fyra artiklar (Barr & Lovi, 2009; Medina-Briones et al., 2018; Morley 
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et al., 2015; Ortega & Ventura, 2009) vars datainsamlingsmetod var fenomenologiska 

intervjuer, dock hade två artiklar (Lundahl et al., 2013; Morley et al., 2015) semi-

strukturerad intervju av dessa. En artikel (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016) använde 

gruppdialog vid datainsamling. En artikel (Neville & Roan, 2014) använde frågeformulär som 

datainsamlingsmetod. 

Av de fyra kvantitativa artiklarna (Andenæs & Krokmyrdal, 2015; Beyil et al., 2009; Chang & 

Yang, 2015; Ford et al., 2009) hade två artiklar (Andenæs & Krokmyrdal, 2015; Beyil et al., 

2009) frågeformulär som datainsamlingsmetod. En artikel (Chang & Yang, 2015) hade en 

undersökning som datainsamlingsmetod. En artikel (Ford et al., 2009) hade enkät som 

datainsamlingsmetod. 

Av de två mixad metod-artiklarna (Ford, 2011; Monks et al., 2013) använde en artikel (Ford, 

2011) enkät som datainsamlingsmetod. En artikel (Monks et al., 2013) använde semi-

strukturerade intervjuer vid datainsamling. 

Av de nio kvalitativa artiklarna (Barr & Lovi, 2009; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; 

Lundahl et al., 2013; Medina-Briones et al., 2018; Morley et al., 2015 Neville & Roan, 2014; 

Ortega & Ventura, 2009; Pauly et al., 2015; Price & Wibberley, 2012) analyserade två artiklar 

(Barr & Lovi, 2009; Morley et al., 2015) data med Giorgis femstegstillvägagångssätt. En 

artikel (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016) använde latent kvalitativ innehållsanalys vid 

dataanalys. En artikel (Neville & Roan, 2014) använde ett kvalitativt induktivt 

tillvägagångssätt. Två artiklar (Medina-Briones et al., 2018; Price & Wibberley, 2012) 

använde induktiv innehållsanalys. En artikel (Ortega & Ventura, 2009) använde nomotetisk 

analys. En artikel (Lundahl et al., 2013) använde deskriptiv kvalitativ analys. En artikel 

(Pauly et al., 2015) använde en kvalitativ analysmetod kallad tolkningsbeskrivning. 

Av de fyra kvantitativa artiklarna (Andenæs & Krokmyrdal, 2015; Beyil et al., 2009; Chang & 

Yang, 2015; Ford et al., 2009) analyserade en artikel (Andenæs & Krokmyrdal, 2015) data 

med frekvensanalys, Spearman rangkorrelation och sum-poäng. Två artiklar (Beyil et al., 

2009; Chang & Yang, 2015) använde deskriptiv statistik, Pearsons korrelationskoefficienter 

och regressionsanalys, medan den ena (Chang & Yang, 2015) även använde Kendalls 

rangkorrelation, t-teststatistik, Mann-Whitney U-test och hierarkisk regression. En artikel 

(Ford et al., 2009) använde multivariabelslinjär regressionsanalys implementerad med 

STATA som är ett dataprogram.  

Av de två mixad metod-artiklarna (Ford, 2011; Monks et al., 2013) använde en artikel (Ford, 

2011) multivariabel linjär regressionsanalys vid dataanalys. En artikel (Monks et al., 2013) 

använde genomgående jämförande analys. 

5.3 Likheter och skillnader i artiklarnas kontext och ursprung 

Av de nio kvalitativa artiklarna (Barr & Lovi, 2009; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; 

Lundahl et al., 2013; Medina-Briones et al., 2018; Morley et al., 2015 Neville & Roan, 2014; 

Ortega & Ventura, 2009; Pauly et al., 2015; Price & Wibberley, 2012) var sex artiklar (Barr & 
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Lovi, 2009; Lundahl et al., 2013; Medina-Briones et al., 2018; Neville & Roan, 2014; Ortega 

& Ventura, 2009; Pauly et al., 2015) utförda på vårdavdelningar på sjukhus. En artikel (Price 

& Wibberley, 2012) utfördes på en rättsmedicinsk enhet. En artikel (Johansson & Wiklund-

Gustin, 2016) utfördes på ett slutet psykiatriskt sjukhus. En artikel (Morley et al., 2015) 

utfördes på King’s college. En artikel (Pauly et al., 2015) kommer från Kanada. En artikel 

(Ortega & Ventura, 2009) kommer från Chile. Två artiklar (Johansson & Wiklund-Gustin, 

2016; Lundahl et al., 2013) kommer från Sverige. En artikel (Barr & Lovi, 2009) kommer från 

Australien. En artikel (Neville & Roan, 2014) kommer från USA. En artikel (Medina-Briones 

et al., 2018) kommer från Mexiko. Två artiklar (Morley et al., 2015; Price & Wibberley, 2012) 

kommer från Storbritannien.  

Samtliga kvantitativa artiklar (Andenæs & Krokmyrdal, 2015; Beyil et al., 2009; Chang & 

Yang, 2015; Ford et al., 2009) utfördes på vårdavdelningar på sjukhus, varav en artikel 

(Chang & Yang, 2015) kommer från Taiwan. En artikel (Ford et al., 2009) kommer från 

Australien. En artikel (Beyil et al., 2009) kommer från Israel. En artikel (Andenæs & 

Krokmyrdal, 2015) kommer från Norge. 

Båda mixad metod-artiklarna (Ford, 2011; Monks et al., 2013) utfördes på vårdavdelningar 

på sjukhus. En artikel (Monks et al., 2013) kommer från Storbritannien. En artikel (Ford, 

2011) kommer från Australien. 

5.4 Likheter och skillnader i artiklarnas resultat 

Efter analys av valda artiklar hittades teman som inverkade på sjuksköterskors uppfattningar 

om att vårda patienter som har beroendeproblematik, men också de upplevelser och 

svårigheter som sjuksköterskor i de olika artiklarna uppgav. Tre olika teman som inverkade 

på sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med beroendeproblematik 

identifierades. De aktuella upplevelser och svårigheter sammanflätas och redovisas inom 

nedan nämnda teman.  

Tabell 1: Teman som inverkar på sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med 

beroendeproblematik. 

Teman 

Sjuksköterskors kompetens 

Sjuksköterskors inställning 

Sjuksköterskors förutsättningar 
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5.4.1 Sjuksköterskors kompetens 

Kompetens framkom som ett betydande tema som inverkade på sjuksköterskors 

uppfattningar om patienter med beroendeproblematik. Kompetens innefattar kunskap, 

utbildning och erfarenhet. Sjuksköterskor kan erhålla kompetens inom speciella områden 

utifrån kunskap, utbildning eller erfarenhet, men får bäst kompetens när alla tre samverkar. 

Det framkom att sjuksköterskors kunskapsnivå påverkade en rad olika saker som spelade roll 

i vårdandet. Kunskapsnivån inverkade bland annat på förhållningssättet som sjuksköterskor 

hade gentemot patientgruppen. Sjuksköterskor med lägre kunskapsnivå hade generellt ett 

negativare förhållningssätt mot patienter med beroendeproblematik. 34% av sjuksköterskor 

uppgav att de inte fått någon vidareutbildning om droger och alkohol, och ett samband 

mellan mängden utbildning och stöd i arbetsrollen identifierades där båda faktorerna var 

beroende av varandra för förhållningssättet. Ju mer utbildning och stöd i arbetsrollen desto 

bättre förhållningssätt hade sjuksköterskor (Ford et al., 2009). Ett samband mellan bristande 

kunskap och fördomar observerades (Monks et al., 2013), och det framkom även att 

okunskap hos sjuksköterskor ledde till sämre omvårdnad och bemötande för dessa patienter 

på grund av rädsla och bristande förståelse (Ford, 2011; Ortega & Ventura, 2013). 

Sjuksköterskor som var vidareutbildade inom beroendeproblematik och som arbetade med 

patientgruppen beskrev att patientgruppen möttes av en fientlig hållning när de fick vård av 

personal som inte hade särskild utbildning om beroendeproblematik. Vidare rapporterades 

att det fanns ett stort behov av att utbilda sjuksköterskor inom beroendevård (Barr & Lovi, 

2009). Sjuksköterskor som hade tidigare erfarenheter från det privata livet, som att ha hjälpt 

närstående eller familjemedlemmar med missbruk, hade ett positivt förhållningssätt. Även 

sjuksköterskor med mer erfarenhet av vårdande av patientgruppen hade ett positivare 

förhållningssätt. Både ålder och arbetslivserfarenhet skapade en trygghet i yrkesrollen vilket 

genererade ett positivt förhållningssätt (Chang & Yang, 2013).  

Sjuksköterskor upplevde att den egna kunskapen var bristande och att detta ledde till 

bristande förtroende vid vårdandet av patientgruppen. De fann det komplext att vårda denna 

patientgrupp då de även kände sig oförberedda och osäkra på situationer som kunde uppstå i 

vårdandet av patienter med beroendeproblematik, exempelvis våldsamhet och oföljsamhet, 

och uttryckte att de inte hade tillräcklig utbildning för att känna sig bekväma med att vårda 

patientgruppen (Ortega & Ventura, 2013; Neville & Roan, 2014).  Vidare framkom även att 

sjuksköterskor upplevde att de hade otillräcklig utbildning för att kunna lindra smärta hos 

patienter med beroendeproblematik (Monks et al., 2013). Det framkom att sjuksköterskors 

arbetslivserfarenhet var bland de viktigaste aspekterna i kunskapsutvecklingen angående 

smärtlindring för patienter med beroendeproblematik. Sjuksköterskor agerade efter 

yrkeserfarenhet framför utbildning gällande smärtlindring av patienter med 

beroendeproblematik på grund av att erfarenhet hade störst inverkan (Andenæs & 

Krokmyrdal, 2015). 

Sjuksköterskor ansåg att de som fått mer utbildning som vidareutbildning i form av kurser 

som internutbildning på arbetsplatsen kring beroende hade bättre förhållningssätt och 

bedrev bättre omvårdnad till patienter med beroendeproblematik, än sjuksköterskor som 

inte erhållit vidareutbildning. Av 489 sjuksköterskor angav 70% att de hade erfarenhet av att 

vårda patienter med beroendeproblematik. 16,4% angav att de hade anhöriga eller vänner 
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som hade komplikationer till följd av droger. 43,8% av sjuksköterskorna uppgav att de läst en 

fristående kurs om drogberoende under sin utbildning, 5,9% uppgav att de fått utbildning 

under arbetstid. 7,8% uppgav att de inte fått någon fortsatt utbildning som exempelvis 

workshops och övning i beroendevård. Det framkom att vidareutbildning inverkade på 

sjuksköterskors synsätt inom tre områden: behov av behandling, stereotyp och attityder. Det 

framkom även att internutbildning i form av kurser inom arbetet inverkade på 

sjuksköterskors attityder, medan endast grundutbildningens inverkan var obetydlig (Chang & 

Yang, 2013). Sjuksköterskor kan erhålla kunskap på olika sätt; inom grundutbildning, 

fortbildning eller vidareutbildning, men också genom arbetslivserfarenhet. Sjuksköterskor 

uppgav att de inte hade någon, eller endast lite utbildning om att vårda patienter med 

beroendeproblematik. Resultatet visade att endast utbildning hade begränsad effekt på 

sjuksköterskors förhållningssätt, men en kombination av utbildning och stöd i arbetsrollen 

ökade sjuksköterskors förhållningssätt positivt och därmed kompetensen (Ford et al., 2009). 

Ett sätt att inhämta kunskap där det rådde brist på utbildning var att sjuksköterskor tog hjälp 

av varandra för att få rätt kompetens och lösa situationer på bästa sätt, samt att ge ett bra 

bemötande (Monks et al., 2013). Sjuksköterskor ansåg att det krävdes mer kunskap så 

vårdpersonalen kunde bli kvitt rädslan för att vårda patientgruppen då de upplevde att det 

fanns många i yrkesgruppen som hade bristande utbildning om omvårdnad av 

patientgruppen. Det framkom att sjuksköterskor tyckte att vården på somatiska avdelningar, 

både gällande miljö och vårdpersonal, inte var förberedd för att ta hand om patienter som 

har beroendeproblematik och att sjuksköterskor på somatiska avdelningar hade bristande 

kompetens, vilket berodde på den undermåliga ämnesspecifika utbildningen för att vårda 

patientgruppen (Barr & Lovi, 2009; Ortega & Ventura, 2013).  

5.4.2 Sjuksköterskors inställning 

Ett betydande tema som inverkade på sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter 

med beroendeproblematik identifierades som sjuksköterskans inställning. Inställning 

innebär fördomar och attityd, då det är detta som styr inställningen. 

Sjuksköterskor ansåg att patientgruppen inte var följsam i sin behandling, och inte ville få 

hjälp med exempelvis påklädning eller sjukgymnastik när det erbjöds, vilket ledde till att de 

inte arbetade för sin hälsa och därför tog upp värdefulla sjukhusplatser. Sjuksköterskor 

uttryckte därför att dessa patienter upplevdes jobbiga då de tog tid och plats från andra 

patienter, samt upplevde frustration då andra patienter och människor påverkades av de som 

använde droger och sjuksköterskan inte kunde hjälpa dem (Medina-Briones et al., 2018; 

Monks et al., 2013; Morley et al., 2015). Sjuksköterskor hyste misstro till patientgruppen, då 

patienter ansågs vara opålitliga och manipulerande. Vidare erkände sjuksköterskor att de 

själva, men även annan vårdpersonal, hade negativ inställning mot patienter som 

missbrukade illegala droger. Detta framkallade osäkerhet hos sjuksköterskor eftersom det 

innebar motstridiga känslor och värderingar (Monks et al., 2013). Sjuksköterskor upplevde 

patientgruppen som manipulerande, krävande och jobbig, samt att dessa patienter behövde 

extra uppsikt då de exempelvis kunde ramla eller hade hallucinationer, vilket var 

problematiskt då det påverkade andra patienter på avdelningen (Ford, 2011; Lundahl et al., 

2013; Neville & Roan, 2014). Många sjuksköterskor upplevde att patienters förmåga att 
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manipulera dem i samband med exempelvis medicinering påverkade arbetet negativt. 

Sjuksköterskor uppgav att det var svårt att veta om patienten ljög eller sade hela sanningen 

angående exempelvis behov av smärtlindring. Detta fick sjuksköterskor att känna 

misstänksamhet mot patienter som efterfrågade smärtlindring och ifrågasatte nivån av 

smärta (Ford, 2011; Neville & Roan, 2014). Det framkom att 62% av sjuksköterskor ansåg att 

patienter gav en överdriven smärtbeskrivning för att få smärtlindring, och 56,1% ansåg att 

patienter inte gav ärliga beskrivningar om smärtlindringens effekt (Andenæs & Krokmyrdal, 

2015). Det visade sig att sjuksköterskor hade negativa erfarenheter av att vårda 

patientgruppen. Detta medförde att möjligheten att ge god vård till patienter begränsades på 

grund av abstinenssymtom vilket försvårade vården. Det förändrade patienters personlighet 

vilket gjorde att sjuksköterskor tyckte att dessa patienter var svåra att hantera och ge vård 

(Beyil et al., 2009; Medina-Briones et al., 2018). Sjuksköterskor upplevde sig vara 

otillräckliga och osäkra, och att vården av patienter med beroendeproblematik var en 

balansgång mellan frustration och förståelse för patienters situation. Sjuksköterskor beskrev 

att arbetsrollen innebar att motivera patienterna att inte återfalla i missbruk, och inte enbart 

bevaka och förhindra det. De beskrev också att de blev misstänksamma när patienterna 

samarbetade mer än vanligt då detta kunde innebära att patienten var påverkad (Johansson 

& Wiklund-Gustin, 2015; Lundahl et al., 2013). Patienters sociala stöd från anhöriga var 

bristfällig, vilket oftast var det främsta stödet för dessa patienter. Detta var problematiskt då 

de anhöriga missförstod patienter och ignorerade symtomen för att inte tillkännage att 

beroendeproblematik existerar (Medina-Briones et al., 2018).  

Det framkom att det rådde fördomar om drogmissbruk i samhället, vilket bland annat 

berodde på att drogmissbruk ofta sågs som ett kriminellt beteende och behov av 

självtillfredsställelse. Droger förknippades ofta med våld och stölder och sågs som ett hot mot 

allmän trygghet och var ett problem som orsakade obehag och otrygghet hos 

sjuksköterskorna (Barr & Lovi, 2009; Medina-Briones et al., 2018). Detta ledde till den 

negativa inställning till drogmissbrukare som påträffades bland sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor med mer stereotyp inställning till drogmissbrukande patienter upplevde att 

kvaliteten på den vård de gav dessa patienter var sämre än den vård de gav andra patienter. 

Sjuksköterskors inställning till missbruk var att det innebar ett självförvållat tillstånd och att 

de inte var sjuka, och därför upplevdes patientgruppen som jobbig och krävande (Barr & 

Lovi, 2009; Beyil et al., 2009). Det framkom att 6.6% av sjuksköterskor uppgav att de gav låg 

kvalitet på vården till patienter med beroendeproblematik, 20% uppgav ge hög kvalitet och 

41,5% uppgav ge väldigt hög kvalitet på vården. Vidare framkom även att majoriteten av 

sjuksköterskor hade intentioner att ge bra (38,5%) eller väldigt bra (38,5%) vård, medan 

endast 3,8% uppgav att de skulle ge dålig vård (Beyil et al., 2009).  

 

5.4.3 Sjuksköterskors förutsättningar 

Resultatet visade att sjuksköterskor ofta var rädda för denna patientgrupp och flertalet 

studier beskrev hur patienter med beroendeproblematik upplevdes våldsamma, opålitliga 

och aggressiva. Förutsättningar inverkade på sjuksköterskors uppfattningar om att vårda 



19 

patienter med beroendeproblematik, både yttre och inre. Inre förutsättningar innebär 

personliga egenskaper och yttre stöd från kollegor och otrygghet relaterat till arbetsmiljön. 

Sjuksköterskor uppgav att de reflekterade och diskuterade känslor och patienters situationer 

med kollegor. Sjuksköterskor upplevde att det var av stor vikt att kunna diskutera problem 

med arbetskollegor och beskrev tillgängligheten till andra sjuksköterskor som en tillgång, där 

de tillsammans kunde diskutera personliga svårigheter, klargöra professionella 

ansvarsområden och utarbeta de bästa åtgärderna för kliniska problem. De förberedde sig för 

potentiella aggressiva och oväntade situationer och jobbade med att förbättra sin vård genom 

att medvetet justera sitt förhållningssätt och relationsskapande beteenden, och sträva efter 

att öka sin personliga medvetenhet och bibehålla ett hoppfullt synsätt och ett positivt 

förhållningssätt (Ford et al., 2009; Lundahl et al., 2013). Sjuksköterskor uttryckte också ett 

behov av ökad förståelse för egna reaktioner (Johansson & Wiklund-Gustin, 2015). 

Sjuksköterskor upplevde att det var bra att vara öppen och ärlig i relationen med patienterna 

för att etablera förtroende (Lundahl et al., 2013; Price & Wibberley, 2012). Sjuksköterskor 

uppgav att en bra relation var en bra grund för att kunna genomföra olika åtgärder som 

förhindrade patienters återfall i beroende, medan en vi och dem-attityd ansågs vara dålig för 

vården. Det framkom också att negativa upplevelser ofta berodde på dålig kommunikation 

mellan patienter och sjuksköterskor (Price & Wibberley, 2012). Att vara lugn och försiktig 

hjälpte sjuksköterskor att hantera aggressiva och våldsamma situationer då detta fick 

patienten att känna sig bekväm och säker. Konfrontation undveks och sjuksköterskor 

backade undan om det uppstod verbalt bråk och försökte igen senare med ett lugnt 

bemötande (Lundahl et al., 2013). Förmågan att bibehålla ett hoppfullt synsätt, ha ett öppet 

förhållningssätt samt positiv inställning var positiva personliga egenskaper hos 

sjuksköterskor. En arbetsmiljö där sjuksköterskor kunde diskutera och stötta varandra var en 

yttre positiv förutsättning i arbetsmiljön, och utrymme för reflektion var en inre för 

sjuksköterskors utveckling (Ford et al., 2009; Lundahl et al., 2013). 

Det framkom att sjuksköterskor kände sig osäkra när exempelvis höga doser av 

benzodiazepiner inte gav effekt på patienter vars tolerans var för hög samtidigt som de kunde 

ha somatiska symtom relaterat till abstinens. De upplevde även dåligt stöd från till exempel 

läkare som också var osäkra, vilket ledde till att patienterna fick bristfällig vård (Lundahl et 

al., 2013). Det framkom att sjuksköterskor som vårdade patientgruppen upplevde det som 

emotionellt utmattande och kände sig mentalt trötta och dränerade. Sjuksköterskor uttryckte 

även oro och utsatthet då de ofta arbetade ensamma med patienter. Främst på grund av att 

de upplevde dessa patienters beteende som oförutsägbart, men de uttryckte också rädsla för 

att utsättas för våld (Ford, 2011; Monks et al., 2013). Otrygghet i form av rädsla för våld och 

brist på tillit var yttre negativa resurser i sjuksköterskors arbetsmiljö. Även brist på stöd från 

kollegor som läkare var en negativ förutsättning för sjuksköterskor (Lundahl et al., 2013). 
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6 DISKUSSION 

I detta avsnitt förs en resultatdiskussion, metoddiskussion och etikdiskussion. I 

resultatdiskussionen diskuteras fynden som framkom i resultatet mot tidigare forskning, 

vårdvetenskapligt perspektiv och relevanta styrdokument. I metoddiskussionen diskuteras 

styrkor och svagheter i vald metod, samt hur arbetet utförs. I etikdiskussionen diskuteras de 

etiska överväganden som gjordes.  

6.1 Resultatdiskussion 

Först förs en diskussion om artiklarnas syfte och metod för att avsluta med examensarbetets 

resultat. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet mot tidigare forskning, teoretiskt 

perspektiv och lagar och styrdokument i examensarbetet. Syftet med detta arbete är att 

kartlägga vad som inverkar på sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med 

beroendeproblematik. 

6.1.1 Likheter och skillnader i artiklarnas syfte, metod, kontext och ursprung 

Av de 15 artiklar som ingick i resultatet användes flera olika datainsamlingsmetoder. Två 

kvalitativa artiklar använde ostrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Danielson 

(2017) beskriver att ostrukturerade intervjuer består av öppna frågor för att få fram 

människors uppfattningar, upplevelser, erfarenheter, kunskap och åsikter. Detta görs genom 

att ha få frågor som kräver utförliga svar istället för att ställa frågor som går att svara ja eller 

nej på. Frågorna anpassas även efter vad som sägs under intervjun. Dessa artiklar har genom 

ostrukturerade intervjuer fått ett resultat som kunde svara på examensarbetets syfte då 

sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med beroendeproblematik kunde 

kartläggas. Polit och Beck (2017) skriver att intervjuer med öppna frågor stärker studiens 

tillförlitlighet eftersom deltagarna kan svara med utförliga beskrivningar och det är svårare 

för intervjuledaren att styra svaren. 

En mixad metod och två kvalitativa artiklar använde semi-strukturerade intervjuer vid 

datainsamling. Semi-strukturerade intervjuer följer en viss struktur och har få bestämda 

frågor, dock kan ordningen på frågorna anpassas efter vad som tas upp under intervjuns 

gång. Frågorna som ställs i en semi-strukturerad intervju är öppna och kan ej besvaras med 

ja eller nej (Danielson, 2017). Genom semi-strukturerade intervjuer kunde sjuksköterskors 

uppfattningar om att vårda patienter med beroendeproblematik kartläggas på ett tydligt sätt i 

resultatet, vilket kunde svara på examensarbetets syfte. 

Fyra kvalitativa artiklar använde fenomenologiska intervjuer som datainsamlingsmetod. 

Friberg och Öhlén (2017) beskriver fenomenologi som ett perspektiv som öppnar upp för 

mångfacettering och mångdimensionalitet. Det som undersöks förstås som ett fenomen som 

någon erfar och har därmed en subjektiv utgångspunkt, som i detta fall är att sjuksköterskors 

uppfattningar om att vårda patienter med beroendeproblematik ska kartläggas genom 
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intervjuer. Artiklarnas resultat som använde denna datainsamlingsmetod har kunnat besvara 

examensarbetets syfte på ett önskvärt sätt. 

En kvalitativ artikel använde gruppdialog som datainsamlingsmetod. Då gruppdialogen 

beskrivs som en intervju i fokusgrupp i artikeln kommer denna metod att diskuteras. Wibeck 

(2017) beskriver intervjuer i fokusgrupp som en öppen diskussion om ett bestämt ämne som 

ett antal personer deltar i. Denna metod kräver dock etiskt övervägande då det finns både 

för- och nackdelar med att använda den. Fördelarna är att de som intervjuas kan diskutera 

saker på djupet samtidigt som deras spontana reaktioner kan observeras om ett ämne. 

Upplevelser och åsikter från flera deltagare kan samlas in samtidigt och även ge en bredare 

bild av ämnet som diskuteras. Nackdelarna är att resultatet inte kan analyseras för 

kvantitativ forskning och deltagarnas anonymitet kan röjas av andra deltagare även om 

intervjuledaren har tystnadsplikt. I artikeln framkommer inte om deltagarna känner 

varandra sedan innan intervjuerna, men detta kan påverka intervjuerna både positivt och 

negativt. Om deltagarna känner varandra bra och har en bra gruppdynamik främjar det 

djupa och öppna diskussioner, medan en sämre gruppdynamik kan bidra till att vissa 

deltagares åsikter väger mer än andras eller att deltagarnas åsikter påverkas av varandra. 

Sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med beroendeproblematik kunde 

genom gruppdialogen kartläggas i resultatet, vilket kunde användas för att besvara 

examensarbetets syfte. 

En kvalitativ artikel, en mixad metod och fyra kvantitativa artiklar använde enkät, 

undersökning eller frågeformulär vid datainsamlingen, varav två var tvärsnittsstudier. Dessa 

tre innebär samma sak vilket är enkäter. Billhult (2017a) beskriver enkäter som ett effektivt 

sätt att samla in data från många deltagare under kort tid. Enkätstudier kan sammanställa 

information från många deltagare och på så sätt ge en bredd till studiens resultat, och är 

noggrant utformade för att upprätthålla pålitligheten i studien. Artiklarnas syften handlade 

om faktorer som påverkar sjuksköterskors förhållningssätt eller inställning till patienter med 

beroendeproblematik. Dessa artiklars resultat kunde användas för att besvara 

examensarbetets syfte. 

Artiklarnas ursprung togs med för att få ett globalt perspektiv eftersom svårigheter med 

kommunikation och omvårdnad mellan sjuksköterskor och patienter med 

beroendeproblematik finns överallt. Tolv artiklar utfördes på vårdavdelningar utan speciell 

inriktning mot beroendevård. Dessa artiklar beskrev svårigheter och brist på kunskap för att 

bemöta och vårda patienter med beroendeproblematik, eftersom det inte finns samma 

resurser för beroendevård som på psykiatriska enheter. En artikel utfördes på en 

rättsmedicinsk enhet och en annan artikel på ett psykiatriskt sjukhus. Dessa artiklar beskrev 

förutom brist på kunskap även aktiviteter och handlingar som kunde förbättra relationen 

mellan sjuksköterskor och patienter. En artikel utfördes på ett universitet vilket ger ett mer 

generellt resultat eftersom deltagarna kom från olika områden.  
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6.1.2 Examensarbetets resultat 

I detta avsnitt kommer de mest väsentliga delarna av resultatet att diskuteras relaterat till 

styrdokument, lagar, teoretiskt perspektiv och tidigare forskning.  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskors attityder och fördomar av patienter med 

beroendeproblematik hade en tydlig koppling till kunskapsnivån om ämnet. Sjuksköterskor 

upplevde att kunskapen var bristande och att detta ledde till bristande förtroende vid 

vårdandet av patientgruppen. Sjuksköterskors kunskapsnivå påverkade en rad olika 

omständigheter som spelade roll i vårdandet, som bland annat förhållningssättet som 

sjuksköterskor hade gentemot patientgruppen. Sjuksköterskor med en lägre kunskapsnivå 

hade generellt ett negativare förhållningssätt mot patienter med beroendeproblematik. 

Sjuksköterskor fann ett samband mellan bristande kunskap och fördomar. Sjuksköterskor 

ansåg att de som fått mer utbildning i form av kurser som internutbildning på arbetsplatsen 

kring beroende hade bättre förhållningssätt och inställning samt bedrev bättre omvårdnad 

till patienter med beroendeproblematik, än sjuksköterskor som inte erhållit extra utbildning. 

Detta stämmer inte överens med att sjuksköterskor bör erhålla ett etiskt och respektfullt 

förhållningsätt gentemot patienter vid bemötandet. Relationen mellan sjuksköterska och 

patient är nyckeln i omvårdnaden och även avgörande för det professionella vårdandet 

(Halldórsdóttir, 1996). Sjuksköterskor behöver regelbundet uppdatera egna kunskaper 

genom att ta del av evidensbaserad forskning (Svensk sjuksköterskeförening, 2017), ta del av 

ny litteratur samt lära sig av patienter och kollegor. 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade fördomar mot patienter med beroendeproblematik. 

Detta berodde bland annat på att drogmissbruk ofta sågs som ett kriminellt beteende och 

behov av självtillfredsställelse. Detta ledde till den negativa inställning till drogmissbrukare 

som påträffades inom vården. Sjuksköterskors inställning till missbruk var att det var ett 

självförvållat tillstånd och att de inte var sjuka, och därför upplevdes patientgruppen som 

jobbig och krävande. Resultatet stämmer överens med patienters upplevelser om att 

sjuksköterskor har en dömande attityd mot missbruk och ser det som ett personligt 

misslyckande i livet. Patienter anser att beroendeproblematik ska tas på allvar och betraktas 

som en sjukdom. Historiskt sett har missbruk betraktats som ett självförvållat tillstånd, men 

nu erkänns det som en hjärnsjukdom med hög risk för återfall som kräver behandling. 

Patienter upplever att kommunikationen mellan patient och sjuksköterska, samt att 

sjuksköterskan visar medkänsla, är avgörande för att en god vårdrelation ska uppnås. Det 

styrker även att patienter med missbruk kan agera fientligt i syfte att försvara sig om de 

uppfattar sjuksköterskan som negativt dömande (Barlett et al., 2013; Finkelstein et al., 

2009). Detta kan ses som en ond cirkel där sjuksköterskors negativa inställning orsakar 

våldsamhet och aggressivitet hos patienter, vilket i sin tur orsakar rädsla för att bli utsatt för 

våld hos sjuksköterskor. 

Det synliggörs i resultatet att det negativa synsätt som sjuksköterskor hade bidrog till att 

patienterna inte fick en likvärdig vård i jämförelse med andra patientgrupper. Sjuksköterskor 

tyckte att dessa patienter var svåra att hantera och ge vård och hade övervägande negativa 

attityder mot patienter med beroendeproblematik. Sjuksköterskor erkände att de själva, men 

även annan vårdpersonal, hade negativ inställning mot patienter som var beroende av 

illegala droger. De med mer stereotyp inställning till patientgruppen upplevde att kvaliteten 
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på den vård de gav till dessa patienter var sämre än den vård de gav till andra patienter, och 

att de ansåg att patienterna inte var i behov av vård trots patienternas besvär och lidande. 

Det framkom även att sjuksköterskor upplevde att möjligheten att ge god vård till patienter 

begränsades på grund av abstinenssymtom från patienters beroendeproblematik vilket 

försvårade vården. Det förändrade patienters personlighet vilket resulterade i ett ökat 

lidande för patienterna. Detta medfördem också att sjuksköterskor upplevde rädsla för att 

vårda patienter med beroendeproblematik, då de uppfattades som oförutsägbara på grund av 

pendlande sinnesstämning och kunde bli våldsamma. Detta resulterade i en inre stress hos 

sjuksköterskor som påverkade vårdandet negativt. Sjuksköterskors förhållningssätt i 

resultatet stämmer inte överens med att alla individer har rätt att få likvärdig vård och bli 

respekterade som en unik människa (HSL, SFS 2017:30). Den negativa inställningen kan 

liknas vid väggen som Halldórsdóttir (1996) beskriver som ett hinder för att uppnå en bra 

relation mellan sjuksköterskor och patienter. Sjuksköterskors negativa synsätt resulterade i 

att patienter som är i behov av vård och medicin valde att lämna sjukvården eller fick 

reducerad vårdkvalitet. Sjuksköterskor upplevde patientgruppen som manipulerande, 

krävande och jobbig då patienter behövde extra uppsikt. En känsla av otrygghet framkom 

också. Sjuksköterskor kände sig inte bekväma med att jobba med patientgruppen och uppgav 

att de kunde bli aggressiva och våldsamma, vilket fick dem att känna sig osäkra. 

Patientgruppen upplevdes även vara opålitlig då sjuksköterskor uppgav att det var svårt att 

veta om patienten ljuger eller säger hela sanningen angående exempelvis behov av 

smärtlindring. Detta fick sjuksköterskor att känna misstänksamhet mot patienter som 

efterfrågade smärtlindring och ifrågasatte nivån av smärta. Sjuksköterskor upplevde att 

vården av patienter med beroendediagnos var en balansgång mellan frustration och 

förståelse för patientens situation. Sjuksköterskor beskrev att arbetsrollen innebar att 

motivera patienterna att inte återfalla i missbruk, och inte enbart bevaka och förhindra det. 

De beskrev också att de blev misstänksamma när patienter samarbetade mer än vanligt då 

detta kunde innebära att patienter var påverkade. Detta bekräftar patienters upplevelser av 

en fientlig och dömande inställning från sjuksköterskor vid kontakt med vården, samt 

förbudet mot att ta emot besökare då sjuksköterskor misstänker att besökarna ska ta med sig 

droger eller lura till sig substanser (Klingemann, 2017; Vandermause & Wood, 2009). Det 

stämmer även överens med patienters missnöje med vården och att de inte upplever sig 

bemötta som unika individer, vilket pekar på vikten av att se hela patienten bakom 

sjukdomen utan ett dömande förhållningssätt (Kasén et al., 2008; Velez et al., 2016). 

Sjuksköterskor skall visa att de har ett förtroende för patienter, genom att respektera 

patienternas integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Detta bekräftar patienters 

missnöje med sjuksköterskors bemötande då närvaron upplevs kortvarig, och fokus hamnar 

på de fysiska aspekterna av patientens sjukdom och inte de psykiska och dess konsekvenser 

(Michaelsen, 2012; Milton, 2008; Velez et al., 2016). Sjuksköterskor skall tillgodose 

patienternas behov och förebygga ohälsa oavsett medicinsk och kulturell bakgrund (HSL, 

SFS 2017:30). 

I resultatet framgick att vissa sjuksköterskor hade förståelse för patienters 

beroendeproblematik. De hade olika drivkrafter för att hitta motivation till att vårda denna 

patientgrupp, där den främsta var att se patienterna bakom missbruket och reflektera över 

livssituationen. Resultatet visade även att sjuksköterskor upplevde att det var bra att vara 
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öppen och ärlig i relationen med patienterna. En bra relation var en bra grund för att kunna 

genomföra olika åtgärder, medan en vi och dem-attityd ansågs skada relationen och 

möjligheten att erbjuda god vård. Det framkom också att negativa upplevelser ofta berodde 

på dålig kommunikation. Detta stämmer överens med vikten av att sjuksköterskor innehar 

viktiga egenskaper och förmågan att kunna se patienten som individ och inte ett problem 

(Halldórsdóttir, 1996). Detta styrker patienters uppskattning av när sjuksköterskor 

spenderar mer tid hos dem, vilket leder till ett starkare kommunikationsband. Patienter 

uppger att de upplever sig få bättre vård när sjuksköterskor inte är medvetna om patientens 

historia med narkotikamissbruk (Finkelstein et al., 2009). Detta stämmer även överens med 

patienters upplevelser av dålig kommunikation från sjuksköterskor vid möte av vården, och 

att det upplevs hindra patienters väg mot ett gott liv i nykterhet och bättre hälsa (Kiriazova et 

al., 2017). Genom att åstadkomma en professionell vårdrelation ökar tryggheten och medför 

att lidande minskar hos patienterna (HSL, SFS 2017:30). Det stämmer också överens med 

byggandet av bron för att skapa en förtroendefull relation mellan sjuksköterskor och 

patienter, vilket bygger på respekt båda parterna emellan (Halldórsdóttir, 1996). 

6.2 Metoddiskussion 

I det här avsnittet kommer en diskussion om styrkor och svagheter föras kring 

datainsamlingen, urvalsprocessen och dataanalysen. 

Metoden som valdes till detta examensarbete var allmän litteraturöversikt enligt Fribergs 

(2017) beskrivning. En allmän litteraturöversikt användes för att skapa en sammanställning 

av ett område. Valet baserades på viljan att ta del av en större mängd litteratur för att få en 

uppfattning om vad som finns beskrivet om vad som inverkar på sjuksköterskors 

uppfattningar av att vårda patienter med beroendeproblematik. En nackdel med att använda 

en litteraturöversikt är att den inte ger ett detaljerat resultat då den endast ger en allmän 

översikt av området. Detta innebär att resultatet endast ger en överblick av vad som inverkar 

på sjuksköterskors uppfattningar om att vårda patienter med beroendeproblematik. Genom 

att använda en litteraturöversikt kan både kvalitativa och kvantitativa forskningsartiklar 

användas. Genom att inkludera både kvalitativa och kvantitativa artiklar, fås en bredare 

sökning (Friberg, 2017). Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ studiedesign är att 

kvalitativ studiedesign bygger på människors subjektiva erfarenheter (Henricson & Billhult, 

2017) och kvantitativa studier samlas in genom mätningar och analyseras statistiskt (Billhult, 

2017b). Kombinationen av kvalitativ och kvantitativ studiedesign beskrivs kunna komplettera 

varandra genom att kvalitativa data kan användas och förklara kvantitativa resultat (Polit & 

Beck, 2012). En allmän litteraturöversikt är inte lika omfattande som en systematisk 

litteraturstudie eftersom den inte innehåller metaanalys eller metasyntes. Därmed passar 

metoden bra för examensarbete på kandidatnivå (Friberg, 2017). För att få fram nya 

relevanta data till detta examensarbete kunde intervjuer göras, men på grund av de etiska 

svårigheterna som uppstår i samband med intervju i examensarbete, användes redan 

färdigställda forskningsartiklar. En del tid avsattes åt att söka litteratur, eftersom litteratur 

som var relevant för syftet med det här arbetet upplevdes vara begränsat. Syftet anpassades 

till en viss del efter utbudet av artiklar. Detta resulterade i en osäkerhet kring valda sökord 
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och kombinationer av sökord anpassades för att hitta litteratur inom ämnet. I efterhand 

upplevdes dock området vara väl genomsökt. Efter ett flertal olika kombinationer av sökord i 

de olika databaserna återkom de artiklar som ansågs vara relevanta i de olika sökningarna. 

Datainsamlingen genomfördes i två databaser CINAHL Plus och PubMed. Valet av databaser 

baserades på ämnesområde för vetenskapliga artiklar, då examensarbetet sökte artiklar med 

inriktning mot vårdvetenskap. Urvalen av de artiklarna som valdes var full text på engelska 

och spanska, publicerade mellan åren 2009-2019 för att få så bred och ny forskning som 

möjligt. Färre år som tidsintervall kunde ha valts för att få den senaste forskningen, men då 

begränsades sökningen för mycket då det fanns begränsat med artiklar. Vid 

artikelsökningarna användes olika kombinationer av orden ” nurse attitudes”, ”nurse 

attitudes ”, ”substance abuse”, ” drugs”, ” alcohol”, ” attitudes”, ” nurse-patient relations”, 

”illicit drugs”, ”nurses”, ”hospital”, ”pain”, ”drug abuse”, ”substance use disorder”, ”nurse”, 

”substance”, ”patients”. Pain ansågs relevant då patienter kan ha problem med smärta och 

vara svåra att behandla på grund av beroende, vilket uppfattades vanligt förekommande 

inom vården. Artiklarna har även genomgått peer-review, vilket enligt CODEX (2018) 

betyder att artiklarna är kritiskt granskade innan de publicerats, så inga ohederligheter 

förekommit. Inga åldersbegränsningar gällande deltagarnas ålder användes, på varken 

CINAHL Plus eller PubMed. Det ansågs inte relevant då vi inte var ute efter en specifik ålder, 

utan ville inkludera patienter med beroendeproblematik. Ingen geografisk begränsning 

användes heller då denna målgrupp finns över hela världen, vilket gav en bredare översikt. 

Artiklarna kvalitetsgranskades utifrån Fribergs (2017) metodbeskrivning. Artiklarna 

kvalitetsgranskades på var sitt håll av författarna, som därefter jämförde resultaten med 

varandra i en så kallad triangulering (Polit & Beck, 2012). En mall finns för 

kvalitetsgranskningen (Bilaga B) vilken innehåller 13 frågor för de kvalitativa artiklarna och 

13 för de kvantitativa. Det var av stor vikt att artiklarna hade ett välarbetat och tydligt 

formulerat syfte, metod och resultat, vilket garanterade artiklarnas vetenskapliga relevans 

och gav ökad förståelse. Då frågorna omformulerades till ja- eller nej-frågor kan kvaliteten 

påverkas eftersom de inte ska besvaras med beskrivande svar. Den djupgående innebörden 

som de ursprungliga frågorna hade går förlorad. Dock går de omformulerade frågorna att 

lättare poängsätta för att kunna genomföra kvalitetsgranskningen. Artiklarna lästes och 

granskades av båda författarna varav den ena författaren använde sig av Google Translate för 

att översätta dem till svenska för att förstå dem bättre. Vid spanska användes Google 

Translate av båda författarna. Detta kan innebära feltolkningar eller felöversättningar 

eftersom Google Translate inte är felfritt. Då författarna arbetat på olika håll mestadels av 

tiden hade den ena hand om huvuddokumentet medan den andra arbetade i separata 

dokument som sedan skickades till den första. Innan texten lades in i huvuddokumentet 

justerades texten utifrån passande formalia och relevans. Därefter skickades 

huvuddokumentet tillbaka till den andra som gav kommentarer och förslag på justeringar. 

Detta kan öka risken för missförstånd och felaktigheter i arbetet men författarna anser att 

metoden har fungerat bra trots det geografiska avståndet. 

Det finns tre olika begrepp som används för att säkerställa den vetenskapliga kvaliteten i 

vetenskaplig forskning. Dessa är trovärdighet, giltighet och överförbarhet. De går in i 

varandra. Trovärdighet innebär att övertyga läsaren om att studien är trovärdig samt att 

resultatet är sannolikt. Trovärdighet innebär att en studies resultat ska kunna tillämpas över 
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en längre tidsperiod samt att studien ska kunna upprepas vid senare tillfälle och nå fram till 

samma eller snarlika resultat.  Examensarbetet är trovärdigt eftersom resultatet kan 

upprepas då metoden är beskriven på ett tydligt sätt. Med giltighet menas hur väl resultatet 

stämmer med verkligheten och om det mäter det som avses mätas. För att säkerställa detta 

lästes datamaterialet till resultatet noggrant flertalet gånger med det aktuella syftet i fokus. 

Detta för att sortera ut relevant material. I examensarbetet eftersträvades giltighet genom att 

uteslutande använda färdigställd forskning som var peer-reviewed och som svarade på 

examensarbetets syfte. Begreppet överförbarhet innebär att en studies resultat ska kunna 

föras över till andra sammanhang. Överförbarhet är ett mått i vilken utsträckning resultatet 

kan överföras, upprepas eller tillämpas i andra situationer, sammanhang eller till andra 

grupper. För att resultatet ska kunna överföras helt är det nödvändigt att det behövs en större 

studie (Polit & Beck, 2017). Examensarbetet ansågs inneha tillförlitlighet då genomförandet 

var tydligt beskrivet och bilagor visar urvalsprocessen och tillvägagångssättet av 

vårdvetenskapliga artiklar. En del förändringar kan däremot förekomma inom några år då 

databassökningen av vårdvetenskapliga artiklar kan förändras och ge möjligtvis fler antal 

träffar. Det kan även utvecklas nya studier inom några år i ämnesområdet vilket medför nya 

resultat i relation till examensarbetets syfte. Författarna till examensarbetet har var för sig 

läst igenom artiklarna flera gånger för att få förståelse för textens innehåll och sedan jämfört 

sina uppfattningar av innehållet. Det är viktigt att inte plagiera texten eller förvränga 

innehållet (CODEX, 2018). Avsikten genom arbetets gång har varit att upprätthålla en 

objektivitet inför det insamlade materialet och analysen av detta. Förförståelse relaterad till 

erfarenheter i samband med patienter med beroendeproblematik finns förvisso, men 

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

påverka resultatet. Läsarna ska kunna spåra informationen till originalkällan. Till detta 

arbete valdes vetenskapliga artiklar, inte äldre än tio år, för att få fram relevanta artiklar som 

fortfarande är aktuella. Detta examensarbete kan ge vägledning för sjuksköterskor som 

arbetar med patienter med beroendeproblematik. Detta då begreppet giltighet har 

säkerställts (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det är till fördel att utomstående personer läser 

examensarbetet för att hållas inom ramen att skriva så neutralt som möjligt utan personliga 

tolkningar. För att stärka giltigheten ytterligare har endast artiklar som är peer-reviewed 

använts, vilket är i enlighet med Henricson (2017). 

6.3 Etikdiskussion 

I det här avsnittet diskuteras de etiska överväganden som tagits under examensarbetets 

utförande. 

För att eliminera risken för plagiat och oredligheter har detta examensarbete skrivits utefter 

riktlinjerna i CODEX (2018). Skribenten har en skyldighet att arbeta utifrån de rådande 

riktlinjer som finns, både på lokal och nationell nivå. Plagiat, stöld och fabricering av data 

från tidigare arbeten är förbjudet enligt de etiska riktlinjerna. Arbetet har endast utformats 

med fakta som framkommit i de vetenskapliga artiklar som använts i bakgrund och resultat, 

samt kompletterande kurslitteratur. För att förhindra plagiering valdes artiklar som var 

kritiskt granskade och hade genomgått peer-review, vilket höjer artiklarnas kvalitet. För att 
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minska risken för plagiat och att ge läsaren möjlighet att kontrollera arbetet skrivs 

informationen från källorna om med nya ord med hjälp av en tydlig och korrekt referering 

enligt American Psychological Association (APA, 2018). Då kan innehållet tydligt spåras till 

ursprunglig referens genom hela arbetet. De valda forskningsartiklarna som slutligen valdes 

var kvalitetsgranskade utefter frågor som Friberg (2017) beskriver. Alla forskningsartiklar 

har varit skrivna på engelska utom en som var på spanska, vilket innebar svårigheter då 

språkbarriärer kunde uppstå. I detta fall har en noggrann bearbetning och översättning skett, 

både rörande språk och innehåll som översattes i Google Translate och programmet Word. 

Detta gjordes för att få en tydligare förståelse för innehållet, undvika feltolkningar och för att 

förhålla sig nära artiklarnas textinnehåll. Översättningen till svenska kan ha påverkats då 

engelska och spanska inte är författarnas modersmål. Eftersom examensarbetet är en 

litteraturöversikt så har ingen etisk granskning genomgåtts då den är baserad på redan 

publicerade forskningsartiklar (CODEX, 2018). 

7 SLUTSATS 

Syftet var att kartlägga vad som inverkar på sjuksköterskors uppfattningar om att vårda 

patienter med beroendeproblematik. Fördomar och rädsla gentemot patienter med 

beroendeproblematik var ett övervägande inslag i resultatet. För att bli trygg i sitt arbete är 

det viktigt att vara trygg i sin yrkesroll och ha bra stöd av kollegor, samt att det finns tydliga 

rutiner och riktlinjer. Sjuksköterskor hade svårigheter med att bemöta och respektera 

patienterna som unika individer, men även att tillgodose medicinska och psykiska behov. I 

resultatet kunde sjuksköterskors fördomar och negativa beteende kopplas till okunskap samt 

otillräcklig utbildning om beroendeproblematik. I dagens grundutbildning till sjuksköterska 

är det anmärkningsvärt lite fokus på den specifika beroendevården trots att 

beroendeproblematiken i samhället ökar och dessa patienter påträffas oftare inom 

sjukhusvården än tidigare. Grundutbildningen bör utvecklas för att möta samhällets behov 

och även fokusera på förhållningssättet inom beroendevården i framtiden och 

internutbildningar behövs för att förbättra vården på kort sikt. Enligt svensk lag har 

sjuksköterskor en skyldighet att behandla alla patienter lika, vilket även gäller patienter med 

beroendeproblematik. Det är inte sjuksköterskors förhållningssätt eller uppfattningar av 

patienter som skall avgöra om patienten ska få en god och lämplig vård i Sverige. 

7.1 Förslag på vidare forskning 

Under litteraturöversiktens gång framkom det av resultatet att sjuksköterskor saknade 

kunskap om att vårda patienter med beroendeproblematik. Det finns få studier som 

undersöker hur sjuksköterskors uppfattningar påverkar relationen till patienten i praktiken. 

Fortsatt forskning är därför viktig för utveckling av sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

då det förbättrar kvaliteten på vården för dessa patienter. Därför är ett förslag på vidare 
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forskning att fler studier görs om hur vårdande och bemötande mot patienter med 

beroendeproblematik bör se ut, samt hur kunskapsbrist kan påverka hur vården utförs. 

Kunskap om detta behöver utökas i sjuksköterskeutbildningen och inom verksamheten både 

på lång och kort sikt för att medvetandegöra de konsekvenser som kunskapsbrist i 

bemötande medför. Med utökad kunskap ökar säkerheten hos både sjuksköterskorna och 

patienterna, samt minimerar fördomar och förutfattade meningar mot patientgruppen. Att 

upprätthålla och utveckla en hög forskningsnivå inom området är viktigt då 

droganvändningen ökar i samhället. Det är viktigt att ha i åtanke att beroendeproblematiken 

går hand i hand med ohälsan och kan orsaka förödande konsekvenser för de enskilda 

personerna och närstående.  



29 

REFERENSLISTA 

Artiklar markerade med * har använts i resultatet. 

American Psychological Association. (2018). APA Style. Hämtad 2018-05-09 från 

http://www.apastyle.org/products/asc-landing-

page.aspx?_ga=2.227190429.1407445504.1526237477-1051082555.1523872597 

Allgulander, C. (2008). Introduktion till klinisk psykiatri (2:a uppl.). Lund: 

Studentlitteratur. 

Alvsåg, H. (2017). Kärlek. I L. Wiklund-Gustin, & I. Bergholm (Red.), Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik (s. 327-338). Lund: Studentlitteratur. 

*Andenæs, R., & Krokmyrdal, K. A. (2015). Nurses’ competence in pain management with 

opioid addiction: A cross-sectional survey study. Nurse Education Today, 35, 789-

794. http://dx.doi.org/10.1016/j.nedt.2015.02.0220260-6917 

Barlett, R., Brown, L., Shattell, M., Wright, T., & Lewallen, L. (2013). Harm reduction: 

Compassionate care of persons with addictions. MEDSURG Nursing, 22(6), 349-358. 

*Barr, J., & Lovi, R. (2009). Stigma reported by nurses related to those experiencing drug 

and alcohol dependency: A phenomenological Giorgi study. Contemporary Nurse, 

33(2), 166-178. DOI: 10.5172/conu.2009.33.2.166 

*Beyil, V., Natan, M., & Neta, O. (2009). Nurses’ perceptions of the quality of care they 

provide to hospitalized drug addicts: Testing the Theory of Reasoned Action. 

International Journal of Nursing Practice, 15, 566-573. doi:10.1111/j.1440-

172X.2009.01799.x 

Billhult, A. (2017 a). Enkäter. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod; från idé 

till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 121-132). Lund: Studentlitteratur. 

Billhult, A. (2017 b). Kvantitativ metod och stickprov. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod; från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 99-110). 

Lund: Studentlitteratur. 

*Chang, Y-P., & Yang, M-S. (2013). Nurses’ attitudes toward clients with substance use 

problems. Perspectives in Psychiatric Care, 49, 94-102. doi: 10.1111/ppc.12000 

CODEX (2018). Forskarens etik. Hämtad 2018-05-14 från: 

http://www.codex.vr.se/forskarensetik.shtml  

Dahlberg, K. & Segesten, K. (2010). Hälsa och vårdande i teori och praxis. Stockholm: Natur 

& Kultur.  

Danielson, E. (2017). Kvalitativ forskningsintervju. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori 

och metod; från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 141-152). Lund: 

Studentlitteratur. 



30 

Finkelstein, R., Kluger M. D., McCoy, K., & Weiss, L. (2009). Access to and use of health care: 

Perceptions and experiences among people who use heroin and cocaine. Addiction 

Research and Theory, 12(2), 155-165. DOI: 10.1080/1606635031000155099 

*Ford, R. (2011). Interpersonal challenges as a constraint on care: The experience of nurses’ 

care of patients who use illicit drugs. Contemporary Nurse, 37(2), 241–252. 

doi:10.5172/conu.2011.37.2.241 

*Ford, R., Bammer, G., & Becker, N. (2009). Improving nurses’ therapeutic attitude to 

patients who use illicit drugs: Workplace drug and alcohol education is not enough. 

International Journal of Nursing Practice, 15, 112-118.                       

doi:10.1111/j.1440-172X.2009.01732.x 

Friberg, F. (2017). Att göra en litteraturöversikt. I F. Friberg (red.), Dags för uppsats - 

vägledning för litteraturbaserade examensarbeten (3 uppl., s. 141-152). Lund: 

Studentlitteratur. 

Friberg, F., & Öhlén, J. (2017). Fenomenologi och hermeneutik. I M. Henricson (Red.), 

Vetenskaplig teori och metod; från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 

301-323). Lund: Studentlitteratur. 

Göteborgs universitet. (2018). APA-lathunden. Göteborg: Göteborgs universitet. Hämtad 

2019-03-11 från: 

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/40505/17/gupea_2077_40505_17.pdf 

Halldórsdóttir, S. (1996). Caring and Uncaring Encounters in Nursing and Health Care: 

 Developing a Theory. (Doktorsavhandling, Linköping, Linköpings universitet). 

Hämtad 2018-04-24 från:

 http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:248040/FULLTEXT01.pdf  

Henricson, M. (2017). Diskussion. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och metod; från 

idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 211-420). Lund: Studentlitteratur. 

Henricson, M., & Billhult, A. (2017). Kvalitativ metod. I M. Henricson (Red.), Vetenskaplig 

teori och metod; från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 111-119). 

Lund: Studentlitteratur. 

*Johansson, L., & Wiklund-Gustin, L. (2016). The multifaceted vigilance – nurses’ 

experiences of caring encounters with patients suffering from substance use disorder. 

Scandinavian Journal of Caring Sciences, 30, 303-311. doi: 10.1111/scs.12244 

Kasén, A., Nordman, T., Eriksson, K., & Lindholm, T. (2008). Då patienten lider av vården - 

Vårdares gestaltning av patientens vårdlidande. Vård i Norden, 88, 4–8. 

Kihlgren, M., Engström, B. & Johansson, G (Red.). (2009). Sjuksköterska med uppdrag att 

leda. Lund: Studentlitteratur.  

Kiriazova, T., Lunze, K., Raj, A., Bushara, N., Blokhina, E., Krupitsky, E. & Gifford, A. L. 

(2017). “It is easier for me to shoot up”: stigma, abandonment, and why HIV-positive 



31 

drug users in Russia fail to link to HIV care. AIDS Care, 29(5), 559–563. 

doi:10.1080/09540121.2016.1259451 

Klingemann, J. (2017). The rights of drug treatment patients: Experience of addiction 

treatment in Poland from a human rights perspective. International Journal of Drug 

policy, 43, 67-73. doi: 10.1016/j.drugpo.2017.01.015 

*Lundahl, M-K., Norbergh, K-G., Olovsson, K J., & Rönngren, Y. (2013). Nurses’ perspectives 

on care provided for patients with gamma-hydroxybutyric acid and gamma-

butylactone abuse. Journal of Clinical Nursing, 23, 2589-2598. doi: 

10.1111/jocn.12475 

*Medina-Briones, M. R., Sosa-Briones, M. R., Martinez-Aguilera, P., Mendez-Ruiz, M. D., de 

Jesús De Valle-Alonso, M., & Yáñez-Castillo, B. G. (2018). Nurses’ life experience 

towards care of licit and illicit drug users. Nure Investigación, 15(96). 

Milton L.C. (2008) Boundaries: Ethical Implications for What It Means to Be Therapeutic in 

the Nurse-Person Relationship. Nursing Science Quarterly, 21(1), 18–21. doi: 

10.1177/0894318407310755 

Michaelsen, J. (2012). Emotional distance to so-called difficult patients. Scandinavian 

Journal of Caring Sciences, 26(1), 90–97. doi:10.1111/j.1471-6712.2011.00908.x 

*Monks, R., Topping, A., & Newell, R. (2013). The dissonant care management of illicit drug 

users in medical wards, the views of nurses and patients: a grounded theory study. 

Journal of Advanced Nursing, 69(4), 935-946.                                                                 

doi: 10.1111/j.13652648.2012.06088.x. 

*Morley, G., Briggs, E., & Chumbley, G. (2015). Nurses’ experiences of patients with 

substance use disorder in pain: a phenomenological study. Pain Management 

Nursing, 16(5), 701-711. http://dx.doi.org/10.1016/ j.pmn.2015.03.005 

Mårtensson, J. & Fridlund, B. (2017). Vetenskaplig kvalitet i examensarbete. I M. Henricson 

(Red.), Vetenskaplig teori och metod; från idé till examination inom omvårdnad (2 

uppl., s. 421-438). Lund: Studentlitteratur. 

Nationalencyklopedin (2019 a). Beroende. Hämtad 2019-02-10 från https://www-

 nese.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/beroende 

Nationalencyklopedin (2019 b). Missbruk. Hämtad 2019-02-10 från https://www-

 nese.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/missbruk 

Nationalencyklopedin (2019 c). Alkohol. Hämtad 2019-02-10 från https://www-

 nese.ep.bib.mdh.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/alkohol 

*Neville, K., & Roan, N. (2014). Challenges in Nursing Practice: Nurses’ perceptions in caring 

for hospitalized medical-surgical patients with substance abuse/dependence. The 

Journal of Nursing Administration, 44(6), 339-346.     

 doi: 10.1097/NNA.0000000000000079 



32 

Nylander, I. (2015). Beroendemekanismer. I J. Franck & I. Nylander (Red.), 

Beroendemedicin (2. uppl., s. 63-75). Lund: Studentlitteratur. 

*Ortega, L. B., & Ventura, C. A. (2013). I am alone: the experience of nurses delivering care to 

alcohol and drug users. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 47(6), 1379-1386. 

http://dx.doi.org.ep.bib.mdh.se/10.1590/S0080-623420130000600019  

*Pauly, B., McCall, J., Browne, A J., Parker, J., & Mollison, A. (2015). Toward Cultural Safety 

Nurse and Patient Perceptions of Illicit Substance Use in a Hospitalized Setting. 

Advances in Nursing Science, 38(2), 121-135. DOI: 

10.1097/ANS.0000000000000070 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). Nursing research: Generating and Assessing Evidence for 

Nursing Practice (10:e uppl.). Philadelphia: Wolters Kluwer.  

*Price, O., & Wibberley, C. (2012). An exploratory study investigating the impact of the 

procedures used to manage patient substance misuse on nurse-patient relationships 

in a medium secure forensic unit. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 

19, 672-680. doi: 10.1111/j.1365-2850.2011.01842.x 

Ottosson, H., & Ottosson, J. O. (2007). Psykiatriboken. Stockholm: Liber. 

Sahlsten, M., Larsson, I. E., Sjöström, B., & Plos, K. (2008). Analysis of the Concept of      

Patient participation. Nursing Forum, 43(1), 2-11. 

SFS 2017:30. Hälso- och sjukvårdslag. Stockholm: Socialdepartementet. 

SFS 1988:870. Lag om vård av missbrukare i vissa fall. Stockholm: Socialdepartementet.  

SFS 2014:821. Patientlag. Stockholm: Socialdepartementet. 

Sivonen, K. (2017). Ande. I L. Wiklund-Gustin, & I. Bergholm (Red.), Vårdvetenskapliga 

begrepp i teori och praktik (s. 139-152). Lund: Studentlitteratur.   

Socialstyrelsen (2019). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Hämtad 2019-02-24 från: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21220/2019-1-

16.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: 

Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 2018-05-21 från: 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-

publikationer/sjukskoterskornas_etiska_kod_2017.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Kompetensbeskrivning legitimerad sjuksköterska. 

Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening. Hämtad 2018-04-25 från: 



33 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-

sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning-legitimerad-sjukskoterska-2017-for-webb.pdf  

Söderlund, M. (2017). Vårdande. I L. Wiklund-Gustin, & I. Bergholm (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 295-306). Lund: Studentlitteratur.  

Vandermause, R., & Wood, M. (2009). See My Suffering: Women With Alcohol Use 

Disorders and Their Primary Care Experiences. Mental Health Nursing, 30, 728-735. 

Velez, C., Nicolaidis, C., Korthuis, P., & Englander, H. (2016). "It's been an Experience, a Life 

Learning Experience": A Qualitative Study of Hospitalized Patients with Substance 

Use Disorders. Journal of General Internal Medicine, 32(3), 296-303. 

DOI: 10.1007/s11606-016-3919-4 

Wibeck, V. (2017). Fokusgrupper. I M. Henricsson (Red.), Vetenskaplig teori och metod; 

från idé till examination inom omvårdnad (2 uppl., s. 169-188). Lund: 

Studentlitteratur. 

Wiklund-Gustin, L., & Malm, M. (2017). Själ. I L.Wiklund-Gustin, & I. Bergholm (Red.), 

Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik (s. 125-136). Lund: Studentlitteratur. 

World Health Organization. (2019). Alcohol. Hämtad 2019-03-13 från: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs349/en/ 

Östlundh, L. (2017). Informationssökning. I F. Friberg (Red). Dags för uppsats- Vägledning 

för litteraturbaserade examensarbete (s 59–82). Lund: Studentlitteratur. 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

BILAGA A SÖKMATRIS 

Databas  
Datum  

Sökord  Avgränsningar  Antal 
träffar  

Antal lästa 
abstract  

Antal lästa  
fulltext  

Antal 
kvalitets-  
granskade  

Antal 
valda 
artiklar  

Cinahl 
Plus,  
20180411  

"substance 
abuse" AND 
"nurse 
attitudes" AND 
"drugs" AND 
"nurse-patient 
relations"  

2008-2018, 
peer-review, 
Abstract 
available  

12  4  2  2  1  

Cinahl 
Plus, 
20180411  

"attitudes" 
AND "illicit 
drugs" AND 
"nurses" AND 
"hospital"  

2008-2018, 
peer-review, 
abstract 
available  

3  2  2  2  2  

Cinahl 
Plus, 
20180411  

"nurses" AND 
"illicit drugs" 
AND "alcohol" 
AND 
"attitudes"  

2008-2018, 
peer-review, 
abstract 
available  

14  1  1  1  1  

Cinahl 
Plus, 
20180411  

"nurse 
attitudes" AND 
"substance 
abuse" AND 
"pain" AND 
"drug abuse"  

2008-2018, 
peer-review, 
abstract 
available  

6  2  1  1  1  

Pubmed, 
20180411  

"nurs*" AND 
"approach*" 
AND "addict*" 
AND "illicit 
drugs"  

10 years, 
abstract 
available  

10  3  1  1  1  

Cinahl 
Plus, 
20180411  

"nurse 
attitudes" AND 
"substance 
abuse" AND 
"nurse"  

2008-2018, 
peer-review, 
abstract 
available, all 
adult  

66  5  2  2  2  

Cinahl 
Plus, 
20180411  

"nurse 
attitudes" AND 
"substance" 
AND 
"patients"  

2008-2018, 
peer-review, 
abstract 
available, all 
adult  

69  6  2  1  1  

Cinahl 
Plus, 
20180411  

"substance use 
disorder" AND 
"nurse 
attitudes" AND 
"hospital"  

2008-2018, 
peer-review  

16  4  2  1  1  
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Cinahl 

Plus, 

20190123 

”nurse 

attitudes OR 

experience 

OR 

perspectives” 

AND ”illicit 

drugs” AND 

”substance 

abuse” 

Peer-review, 

abstract 

available, 

2009-2019 

166 9 4 3 3 

Cinahl 

Plus, 

20190123 

”nurse 

attitudes OR 

experience 

OR 

perspectives” 

AND 

”substance 

abuse” AND 

”nurse-

patient 

relations” 

Peer-review, 

abstract 

available, 

2009-2019 

20 9 5 2 1 

Cinahl 

Plus, 

20190123 

”nurse 

attitudes OR 

experience 

OR 

perspectives” 

AND ”drug 

abuse” AND 

”nurse-

patient 

relations” 

Peer-review, 

abstract 

available, 

2009-2019 

13 9 0 0 0 

Cinahl 

Plus, 

20190123 

”nurse 

attitudes OR 

experience 

OR 

perspectives” 

AND 

”subtance use 

Peer-review, 

abstract 

available, 

2009-2019 

11 6 3 3 1 
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disorder” 

AND ”nurse-

patient 

relations” 

Cinahl 

Plus, 

20190124 

”nurse 

attitudes OR 

experience 

OR 

perspectives” 

AND ”drugs” 

AND 

”addiction” 

AND 

”hospital” 

Peer-review, 

abstract 

available, 

2009-2019 

38 8 5 3 1 
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BILAGA B FRÅGOR TILL KVALITETSGRANSKNING 

Granskningsfrågor för kvalitativa artiklar. 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

3. Finns ett tydligt syfte? 

4. Är metoden tydligt beskriven? 

5. Är undersökningspersonerna beskrivna?  

6. Har data analyserats på ett relevant sätt? 

7. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

8. Svarar resultatet på syftet?  

9. Har författarna tolkat studiens resultat på ett relevant sätt?  

10. Förs relevanta argument fram? 

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion?  

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden?  

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

Pauly et al. (2015) Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Ortega & Ventura 

(2015) 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Lundahl et al. 

(2013) 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Barr & Lovi (2009) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Neville & Roan 

(2014) 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Medina-Briones et 

al. (2018) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nej 

Price & Wibberley 

(2012) 

Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Nej 
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Johansson & 

Wiklund-Gustin 

(2016) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Morley, Briggs & 

Chumbley (2015) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 

Granskningsfrågor för kvantitativa och mixad metod-artiklar. 

1. Finns det ett tydligt problem formulerat?  

2. Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna?  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig teoribildning beskriven? 

4. Finns ett tydligt syfte? 

5. Är metoden tydligt beskriven? 

6. Är urvalet tydligt beskrivet? (t.ex. antal personer, ålder, inklusion- respektive 

exklusionskriterier?)  

7. Har data analyserats på ett relevant sätt?  

8. Hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

9. Svarar resultatet på syftet? 

10. Förs relevanta argument fram?  

11. Förs det några etiska resonemang? 

12. Finns det en metoddiskussion? 

13. Sker en återkoppling till teoretiska antaganden t.ex. omvårdnadsvetenskapliga 

antaganden? 

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

Chang & Yang (2013) Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Ford, Bammer & Becker (2009) Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 

Beyil, Natan & Neta (2009) Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Andenæs & Krokmyrdal (2015) Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 



3 

 

Monks, Topping & Newell (2013) 

(mixad metod) 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Ford (2014) (mixad metod) Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Nej 
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BILAGA C ARTIKELMATRIS 

Artikel
-  
numm
er 

Författare  
  

Titel  Tidskrift  
År  
Land  

Syfte   Metod   Resultat   Kvalit
et  

1  Pauly, B., 
McCall, 
J., 
Browne, 
A J., 
Parker, J. 
& 
Mollison, 
A.   

Toward 
Cultural Safety 
Nurse and 
Patient 
Perceptions of 
Illicit 
Substance Use 
in a 
Hospitalized 
Setting   

Advances in 
Nursing 
Science, 
2015, 
Kanada  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

Skapa en 
förståelse för 
vad som utgör 
en kulturell 
säker vård för 
missbrukare 
som använder 
olagliga droger  

Kvalitativ. 
Ostrukturerade 
intervjuer. 19 
sjuksköterskor. Sjukhus. 
Tolkningsbeskrivning. 

Beroendet är ett 
individuellt 
problem. 
Patienternas 
beroende skapar 
svårigheter för 
sjuksköterskors 
arbete för att ge 
en god vård.    

10 
Hög 

2  Chang, Y-
P. & 
Yang, M-
S.   

Nurses 
attitudes 
toward clients 
with substance 
use problems   

Perspectives 
in 
Psychiatric 
Care,   
2013, 
Taiwan   

Undersöka 
faktorer som 
förknippas med 
sjuksköterskans 
attityder mot 
personer   
med 
missbruksprobl
em  
  

Kvantitativ.  
492 sjuk-sköterskor. 
Sjukhus. 
Undersökning/frågefor
mulär.  
Deskriptiv statistik, 
Pearsons 
korrelationskoefficiente
r, regressionsanalys, 
Kendalls 
rangkorrelation, t-test 
statistik, Mann-
Whitney U-test, 
hierarkisk regression. 

Ålder, 
arbetsenhet, 
erfarenhet, 
erfarenhet av att 
vårda personer 
som har 
missbruksproble
matik och 
utbildning inom 
området har 
betydelse för 
sjuksköterskans 
attityder till 
substans-
missbrukare.  

9 
Hög 

3  Monks, 
R., 
Topping, 
A., & 
Newell, R 

The dissonant 
care 
management 
of illicit drug 
users in 
medical wards, 
the views of 
nurses and 
patients: a 
grounded 
theory study 

Journal of 
Advanced 
Nursing, 
2013, 
Storbritanni
en 

Undersöka 
sjuksköterskors 
förmåga att 
vårda patienter 
med 
komplikationer 
till följd av 
drogbruk samt 
patienters 
erfarenhet av 
att motta 
vården 

Mixad metod. 
Semistrukturerad 
intervju. 29 
sjuksköterskor, 12 
patienter. Sjukhus. 
Jämförande analys. 

Det framkom att 
brist på 
utbildning, en 
negativ 
inställning och 
erfarenhet, 
aggressivitet och 
misstro 
påverkade 
relationen mellan 
patient och 
sjuksköterska 
negativt.   
   

13 
Hög 
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4  Ford, R., 
Bammer, 
G. & 
Becker, 
N. 

Improving 
nurses 
therapeutic 
attitude to 
patients who 
use illicit 
drugs: 
Workplace 
drug and 
alcohol 
education is 
not enough    

Internationa
l Journal of 
Nursing 
Practice, 
2009, 
Australien  

Undersöka vilka 
effekter 
arbetsplatsens 
drog- och 
alkoholutbildni
ng har på 
sjuksköterskors 
terapeutiskt 
förhållningssätt 
till patienter 
som använder 
olagliga 
droger   
  

Kvantitativ. Enkät. 1605 
Sjuksköterskor. 
Sjukhus. 
Multivariabelslinjär 
regressionsanalys 
implementerad med 
STATA. 
    

Utbildning på 
arbetsplatsen 
räcker inte för ett 
professionellt 
terapeutiskt 
förhållningssätt. 
Sjuksköterskor 
som arbetar med 
denna kliniskt 
utmanande 
patientgrupp 
behöver stöd.    

9 
Hög 

5  Ortega, L. 
& 
Ventura, 
C.   

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

Revista da 
Escola de 
Enfermage
m da USP, 
2013, Chile   

Undersöka 
sjuksköterskors 
erfarenhet av 
att vårda drog- 
och 
alkoholmissbru
kare på ett 
offentligt 
sjukhus  
  

Kvalitativ. Intervjuer. 6 
sjuksköterskor. Sjukhus. 
Fenomenologisk. 
Nomotetisk analys. 

Sjuksköterskor 
känner rädsla, 
utmattning, 
ensamhet och 
obehag inför att 
vårda patienter 
med 
substansmissbruk
. 

10 
Hög 

6  Lundahl, 
M-K., 
Norbergh
, K-G., 
Olovsson, 
K, J. & 
Rönngren
, Y.  

Nurse's 
perspectives 
on care 
provided for 
patients with 
gamma-
hydroxybutyric 
acid and 
gamma-
butylactone 
abuse  

Journal of 
clinical 
nursing, 
2013, 
Sverige  

Beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
att vårda 
patienter med 
gamma-
hydroxy-
butyricsyre och 
gamma-
butylactone-
missbruk på en 
psykiatrisk 
avdelning 

Kvalitativ. Intervjuer. 15 
sjuk-sköterskor. 
Sjukhus. Deskriptiv 
kvalitativ analys. 

Sjuksköterskor 
upplever 
vårdande av 
patienter med 
missbruk som 
tufft och 
krävande, och att 
utbildning krävs 
för att ge 
vägledning att 
hantera svåra 
situationer och 
förbättra vården 
för patienterna.  

10 
Hög 

7  Beyil, V., 
Natan, 
M, B. & 
Neta, O.  

Nurses' 
perception of 
the quality of 
care they 
provide to 
hospitalized 
drug addicts: 
Testing the 
Theory of 
Reasoned 
Action  

Internationa
l journal of 
nursing 
practice, 
2009, Israel  

Undersöka 
sjuksköterskors 
inställning och 
subjektiva 
normer och hur 
de påverkar 
vårdandet av 
patienter med 
missbruks-
problematik 
utifrån "the 
Theory of 
reasoned 
action"- teorin 

Kvantitativ. Fråge-
formulär. 135 sjuk-
sköterskor. 
Sjukhus. Deskriptiv 
statistik, Pearsons 
korrelationskoefficiente
r, regressionsanalys. 

Sjuksköterskors 
inställning och 
subjektiva 
normer påverkar 
kvaliteten på 
vårdandet av 
patienter med 
missbruks-
problematik. 

13 
Hög 
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om motiverad 
handling  
  

8    Barr, J. & 
Lovi, R.  

Stigma 
reported by 
nurses related 
to those 
experiencing 
drug and 
alcohol 
dependency: A 
phenomenolo
gical Giorgi 
study  

Contempora
ry Nurse, 
2009, 
Australien  

Undersöka 
pågående 
stigmatisering 
av patienter 
med beroende-
problematik 
  

Kvalitativ. Intervjuer. 6 
sjuk-sköterskor. Feno-
menologisk. Giorgis 
fenomenföreslagna 
meningsenheter. 

Stigmatisering av 
patienter med 
beroende-
problematik 
råder. Utbildning 
för sjuksköterskor 
för att patienter 
ska få bättre vård 
behövs. 

12 
Hög 

9  Neville, K. 
& Roan, 
N.  

Challenges in 
Nursing 
Practice: 
Nurses' 
perceptions in 
Caring for 
Hospitalized 
Medical-
Surgical 
Patients With 
Substance 
Abuse/ 
Dependence  

Journal of 
Nursing 
Administrati
on, 2014, 
USA  

Undersöka 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
att vårda svårt 
sjuka patienter 
med samtidig 
problematik 
med 
drogmissbruk/ 
beroende  
  

Kvalitativ. Fråge-
formulär. 24 sjuk-
sköterskor. Sjukhus. 
Kvalitativ induktiv 
analys. 

Sjuksköterskorna 
upplevde 
svårigheter och 
rädsla vid 
vårdandet av 
patienter med 
samtidigt 
drogberoende. 

10 
Hög 

10  Andenæs
, R. & 
Krokmyrd
al, K A.  

Nurses' 
competence in 
pain 
management 
in patients 
with opioid 
addiction: A 
cross-sectional 
survey study  

Nurse 
education 
today, 2015, 
Norge  

Undersöka 
sjuksköterskors 
kompetens av 
smärtlindring/ 
behandling av 
patienter som 
har 
opiatmissbruk  
  

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie. 
Frågeformulär. 98 sjuk-
sköterskor. Sjukhus. 
Frekvensanalys, 
Spearman 
rangkorrelation, sum-
poäng. 

Majoriteten av 
sjuksköterskorna 
hade otillräcklig 
kompetens för att 
behandla smärta 
hos patienter 
med 
opiatmissbruk, 
vilket kan orsaka 
att patienterna 
inte får rätt 
behandling.  

9 
Hög 

11 Medina-
Briones, 
M R., 
Sosa-
Briones, 
M R., 
Martínez-
Aguilera, 
P., 
Mendez-
Ruiz, M 
D., de 
Jesús De 

Nurses’ life 
experience 
towards care 
of licit and 
illicit drug 
users 

Nure 
Investigació
n, 2018, 
Mexiko 

Förstå/beskriva 
sjuksköterskors 
erfarenheter av 
att vårda 
patienter som 
använder 
lagliga och 
olagliga droger 

Kvalitativ. Intervju. 20 
sjuksköterskor. 
Fenomenologisk. 
Sjukhus. Induktiv 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskornas 
erfarenheter var 
negativa, och 
innebar hinder 
för att ge god 
vård, uppfattning 
av brist på 
närståendes stöd 
och personlig 
negativ syn på 
beroende. 

12 
Hög 



4 

 

Valle-
Alonso, 
M., & 
Yáñez-
Castillo, B 
G. 

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

Contempora
ry Nurse, 
2014, 
Australien 

Beskriva 
patienters 
uppförande 
som 
begränsning vid 
sjuksköterskors 
vårdande. 

Mixad metod. 
Tvärsnittsstudie. Enkät. 
311 sjuksköterskor. 
Sjukhus. Multivariabel 
linjär regressionsanalys. 

Sjuksköterskor 
har bristande 
kunskap och 
riktlinjer som 
begränsar 
möjligheten till 
god vård för 
dessa patienter. 
Även sociala 
utmaningar 
påverkar 
negativt.  

9 
Hög 

13 Price, O., 
& 
Wibberle
y, C. 

An exploratory 
study 
investigating 
the impact of 
the 
procedures 
used to 
manage 
patient 
substance 
misuse on 
nurse-patient 
relationships 
in a medium 
secure forensic 
unit 

Journal of 
Psychiatric 
and Mental 
Health 
Nursing, 
2012, 
Storbritanni
en 

Undersöka 
sjuksköterskors 
uppfattning om 
hur 
tvångsåtgärder 
påverkar 
relationer till 
patienter 

Kvalitativ. 
Ostrukturerade 
intervjuer. 10 
sjuksköterskor. 
Rättsmedicinsk enhet. 
Induktiv dataanalys. 

Sjuksköterskor 
uppfattar att 
tvångsåtgärder 
och sättet de 
utförs på kan 
påverka 
relationer till 
patienter negativt 

10 
Hög 

14 Johansso
n, L., & 
Wiklund-
Gustin, L. 

The 
multifaceted 
vigilance – 
nurses’ 
experiences of 
caring 
encounters 
with patients 
suffering from 
substance use 
disorder 

Scandinavia
n Journal of 
Caring 
Sciences, 
2016, 
Sverige, 
Norge 

Beskriva 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
vårdande 
möten med 
patienter som 
har 
beroendediagn
os 

Kvalitativ. Gruppdialog. 
6 sjuksköterskor. Slutet 
psykiatriskt sjukhus. 
Latent kvalitativ 
innehållsanalys. 

Sjuksköterskor 
strävar efter att 
utföra god vård 
men är samtidigt 
vaksamma för 
patienters 
beteende och 
egna reaktioner 
på dessa vilket 
skapar 
utmaningar för 
sjuksköterskor i 
mötet med 
patienter 

13 
Hög 

15 Morley, 
G., 
Briggs, E., 
& 

Nurses’ 
experiences of 
patients with 
substance use 

Pain 
Managemen
t Nursing, 
2015, 

Utforska 
sjuksköterskors 
perspektiv av 
att vårda 

Kvalitativ. Semi-
strukturerad intervju. 5 
sjuksköterskor. 
Fenomenologisk. 

Sjuksköterskor 
upplever 
svårigheter att 
vårda dessa 

13 
Hög 
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Chumble
y, G. 

disorder in 
pain: a 
phenomenolo
gical study 

Storbritanni
en 

patienter som 
har 
beroendediagn
os vid smärta 

Giorgis 
femstegstillvägagångss
ätt. 

patienter vid 
smärta, vilket kan 
leda till att 
patienter får 
otillräcklig 
smärtlindring 
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