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Sammanfattning  
Bakgrund: Att som vårdpersonal möta patienter med missbruk inom den somatiska vården har 
uppgetts vara svårt. När dessa personer läggs in inom den somatiska vården bemöts de ofta med 
samma fördomar som finns ute i samhället. Patienter med missbruk upplever själva hur en stereotyp 
bild av dem format deras vård. Syfte: Syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att möta 
patienter med missbruks- eller beroendeproblematik inom den somatiska slutenvården. Metod: 
Litteraturöversikt som är baserad på åtta kvantitativa och fyra kvalitativa, vetenskapliga artiklar. 
Resultat: Fem kategorier framkom, där den första är Inställning till patienter med missbruk, den andra 
Besvär i patientmötet med subkategorierna Svårigheter med bedömning och behandling samt 
Svårigheter relaterade till kunskapsnivåer. Den tredje kategorin är Vårdpersonalens egna känslor i 
mötet med subkategorierna Att vara rädd, Att känna sig utmattad samt Att känna sig arg och frustrerad. 
Fjärde kategorin är Det professionella mötet med subkategorierna Brister i det professionella mötet och 
Skyldigheter i det professionella mötet. Sista kategorin är Faktorer som bidrar till ett positivt möte. 
Slutsats: När en person med missbruk läggs in på en somatisk slutenvårdavdelning väcks många 
känslor hos vårdpersonalen. Det finns flera fördomar gentemot denna grupp som patienter. För att 
skapa en god vårdrelation måste vårdpersonalens kunskap om missbruk utvecklas, i kombination med 
stöd från både specialistutbildad personal och från den egna arbetsplatsen.  
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BAKGRUND 

Alkohol- och drogmissbruk är ett stort problem världen över. I Sverige rapporterade 

Folkhälsomyndigheten (2016) om drygt 37 000 fall, där orsaken till uppsökande av vård 

var narkotikarelaterad. Enligt Centralförbundet för Alkohol och Narkotikaupplysning 

(CAN, 2014) var 3,5 procent av alla inläggningar mellan 2011 och 2013 inom både den 

somatiska och psykiatriska slutenvården relaterade till alkohol (a.a.). Även om 

alkoholberoende idag är en folksjukdom i samma utsträckning som exempelvis astma 

och diabetes bemöts dessa patienter med en inställning som går att likna med 1800-

talsvärderingar inom vården (SOU, 2011:6). Detta trots att Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL, SFS 1982:763) bygger på att omvårdnadspersonal ska tillgodose patientens 

behov av trygghet. Samt att omvårdnaden ska bygga på respekt och autonomi för 

patienten och arbeta för att främja hälsa. Även International Council of Nursing:s (ICN, 

2012) ”Etiska kod för sjuksköterskor” beskriver att sjuksköterskan ska arbeta för 

jämlikhet och visa respekt, trovärdighet och medkänsla för att upprätthålla ett 

professionellt förhållningssätt. 

 

De tre huvudsakliga drogerna som missbrukas i Sverige och resten av västvärlden är 

alkohol, lugnande medel och narkotikapreparat (Ottosson, 2015). Ett missbruk kan 

beskrivas som konsumtion av en substans som leder till skador psykiskt, somatiskt eller 

socialt. Missbruk bedöms även som nyttjandet av en substans som är illegal och 

användande av ett receptbelagt preparat, som en person inte längre har indikationer till 

att nyttja (a.a.). Socialstyrelsen (2015) delar in överanvändande av substanser i följande 

grupper; riskbruk, missbruk och beroende. Riskbruk innebär konsumtion som ännu inte 

påverkar personens hälsa eller sociala omgivning. Ett fortsatt bruk kan däremot 

äventyra detta. Missbruk ger inget fysiskt beroende, dock risk för ovan nämnda skador. 

Om substansmissbruket gått så långt att det blivit ett beroende innebär det att personen 

både är socialt, psykiskt och somatiskt bunden vid drogen och kommer med stor 

sannolikhet få kroppslig abstinens vid avgiftning (a.a.).  

Alkohol är den vanligast förekommande och även den mest riskabla substansen delvis 

på grund av att den är laglig men även eftersom den är så pass socialt accepterad 

(Ottosson, 2015). Människors alkoholkonsumtion förändras under livscykeln och i alla 

åldrar dricker kvinnor betydligt mindre mängd alkohol än män (Socialstyrelsen, 
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2009). Under 2014 beräknades att 5,9 procent av den svenska befolkningen antingen 

missbrukade eller var beroende av alkohol. Andelen riskkonsumenter har minskat 

mellan 2004 till 2013. I den yngre populationen har riskbruket minskat medan det bland 

de äldre har ökat (CAN, 2014).  

Globalt sett beräknas mellan 15,5 och 38,6 miljoner människor i världen lida av ett 

drogberoende (United Nations office on drugs and crimes, 2012). 

Folkhälsomyndigheten (2015) gör varje år en kartläggning över narkotikavanor i 

Sverige. Dock är det svårt att göra en fullständig kartläggning då det finns ett stort 

mörkertal. I den senaste rapporten svarade 2,5 procent att de någon gång under de 

senaste 12 månaderna nyttjat cannabis (a.a.). Tre fjärdedelar av de närmare 800 

personer som dog till följd av narkotikabruk under 2014 var män (Socialstyrelsen, 

2016a). De senaste fem åren har ökningen av personer som behöver vård till följd av sitt 

narkotikabruk följt en jämnt stigande kurva (Folkhälsomyndigheten, 2016). Således är 

det inte ovanligt att möta en patient med missbruks- eller beroendeproblematik, inom 

vården. I denna studie innefattar begreppet missbruk både missbruks- och 

beroendeproblematik. 

Suzie Kim (2010) har utarbetat en modell som delar upp sjuksköterskans 

kunskapsområden i fyra domäner. En av dem fokuserar på mötet mellan sjuksköterska 

och patient och beskriver mötet som mer än omvårdnad och kommunikativt utbyte. Det 

är en process som innefattar att patienter känner av sjuksköterskans humör och attityd, 

och dessutom påverkas av energin som sjuksköterskan utstrålar. För ett optimalt möte 

som håller hög kvalitet krävs från sjuksköterskan att hen även innehar kunskap om 

faktorer såsom beröring och empati. Detta för att förbättra omvårdnaden och i sin tur 

patientens tillstånd och upplevelse av vården (a.a.).  

I en studie av Monks, Topping och Newell (2012) beskrivs erfarenheter av mötet ur 

både patient- och sjuksköterskeperspektiv. Patienter med missbruksproblematik ansåg 

att en del sjuksköterskor inom den somatiska slutenvården saknade kunskap om både 

specifika droger, abstinens och missbruk, vilket ledde till en känsla av att deras vård 

hotades. Dessutom kände patienterna att sjuksköterskorna distanserade sig gentemot 

dem, och detta gjorde att de agerade som motparter. En deltagare uppgav att ha blivit 

tillsagd att hen tar upp en plats på sjukhuset från dem som verkligen behöver det (a.a.). I 

en annan studie av Morgan (2006) gjord i USA, beskrev patienter med missbruk och 

smärtproblematik, hur en del sjuksköterskor föraktade och dömde dem både verbalt och 
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icke verbalt. Vid flera tillfällen blev de undermåligt eller inte alls smärtlindrade och 

patienterna upplevde att bemötandet ledde till frustration och konflikter. I vissa fall 

resulterade det i att de skrev ut sig mot läkarens råd då de inte fick den hjälp de ansåg 

sig behöva (a.a.). 

Problem kan uppstå då vårdpersonalen av olika anledningar inte klarar av att erbjuda 

god vård. Detta kan enligt Dahlberg och Segesten (2010) leda till att vården äventyras 

och inte lindrar lidandet hos patienten. Det kan bero på att vårdpersonalen i stunden inte 

orkar eller vill erbjuda vård, på grund av att patientens lidande/situation triggar 

vårdpersonalen, till exempel vid psykisk sjukdom. Detta kan bero på att vårdaren har en 

inställning till lidandet som skiljer sig från patienten. Konsekvenserna blir att patienter 

kan känna att de inte är värda att bli vårdade och det bidrar till ökad ohälsa (a.a.).  

Att som sjuksköterska distansera sig mot patienter är en av strategierna som Joost 

Michaelsen (2012) beskriver i sin studie, där distanseringen är ett sätt att hantera svåra 

patienter. I facket svåra patienter hamnar interaktioner där det uppstår 

kommunikationssvårigheter mellan de två parterna, då patienter beter sig på ett sätt som 

inte är väntat och är avvikande som till exempel kan ske vid psykisk sjukdom. 

Strategierna benämns som övertalning, undvikande och kompromiss. Dahlberg och 

Segesten (2010) beskriver att vårdare ska möta patienter neutralt för att skapa ett öppet 

och följsamt vårdande. Det poängteras dock att detta är svårt då det alltid finns en 

förförståelse som gör att vårdpersonalen strävar efter att få patientens beteende att passa 

in i vissa ramar. Hos vårdaren måste viljan att förstå finnas för att komma så nära 

patientens upplevelse som möjligt, och genom detta skapa ett positivt möte (a.a.).  

Författarna har valt att i studien fokusera på vårdpersonalens erfarenhet av mötet med 

patienter på somatiska slutenvårdsavdelningar samt akutmottagningar. Vårdpersonal 

innefattar i denna studie läkare, sjuksköterskor samt undersköterskor. Patienter som 

läggs in på slutenvårdsavdelning är i behov av mer avancerad vård än vad som kan ges 

inom öppenvård eller hemsjukvård (Socialstyrelsen, u.å). När en patient med 

samsjuklighet, varav en utav sjukdomarna är missbruk, läggs in på en somatisk 

avdelning kan det uppstå situationer som anses vara avvikande för vårdpersonalen. 

Enligt Kims (2010) mötesdomän, kan de strategier Joost Michaelsen (2012) beskriver i 

sin artikel, försvåra ett givande möte.  Att patienter uppfattar en distans mellan dem och 

sjuksköterskan och att de agerar som motpart som Monks et al. (2012) beskriver, kan 

göra att mötet blir av sämre kvalité och tillgodoser inte patientens behov. Detta kan i sin 
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tur leda till att sjuksköterskan inte arbetar utifrån ett professionellt förhållningssätt, så 

som hen enligt ICN:s etiska kod (2012) ska göra, samt att vårdpersonalen kan riskera att 

inte arbeta utifrån HSL (SFS 1982:763).  För att förstå den komplexa problematiken 

som beskrivs ovan är det viktigt att försöka förstå vårdpersonalens erfarenhet av mötet 

med dessa patienter. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2006) handlar erfarenhet om 

kunskap, som omdöme och vetande, och utvecklas genom att vara ute i verksamheten. 

Det är också något som kan utvecklas genom specifika upplevelser av händelser. En 

viktig del av begreppet erfarenhet är attityder då det baseras på det som upplevts vid en 

specifik händelse (a.a.). 

 

SYFTE 

Syftet var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att möta patienter med missbruk 

eller beroendeproblematik inom den somatiska slutenvården. 

METOD 

Design 

Studien gjordes i form av en litteraturstudie som bidrar till evidensbaserad omvårdnad 

utifrån Segesten (2012), och är baserad på kvantitativ och kvalitativ forskning. 

Sökvägar och Urval 

Inledningsvis genomfördes en pilotsökning, som visade att det fanns lämpliga artiklar 

inom det givna området. För att hitta så många relevanta artiklar som möjligt gjordes en 

strukturerad sökning som inspirerats av Polit och Beck (2016). Utifrån syftet valdes 

följande sökord: vårdpersonal, missbruksproblematik, somatisk vårdavdelning, 

akutmottagning samt erfarenhet. De olika sökorden skräddarsyddes för att passa in i 

respektive databas. Sökordet för missbruk skräddarsyddes flera gånger, de ord med 

under 1000 träffar exkluderades. En testsökning gjordes med några av begreppen som 

hade under 1000 träffar men inga nya artiklar framkom. Trunkering(*) användes för att 

täcka alla böjelser på ämnesord och fritext. Operatorerna AND och OR användes för att 

kombinera sökorden på bästa sätt. Databaserna som användes för sökningen var 

PubMed, CINAHL och PsycINFO, då de inriktar sig på vetenskapliga artiklar inom 
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omvårdnads- och hälsovetenskap. För att hitta de olika ämnesorden för respektive 

databas användes det för PubMed; MeSH, för CINAHL; CINAHL headings och för 

PsycINFO; Theasaurus. Sökningarna i de olika databaserna gjordes separat. För 

sökschema se Bilaga 1. När alla sökningarna var färdiga lästes titlarna för att hitta 

relevanta artiklar. De artiklar vars titlar matchade syftet valdes ut. I nästa steg lästes 

abstrakten till de utvalda artiklarna. Detta för att kunna välja ut vilka artiklar som 

svarade på studiens syfte. Databassökningarna resulterade i sju relevanta artiklar. 

Därefter gjordes en manuell sökning i de sju artiklarnas referenslistor. Den manuella 

sökningen resulterade i att ytterligare fem vetenskapliga artiklar, som svarade på denna 

studies syfte, hittades. Totalt hittades 12 vetenskapliga artiklar varav åtta kvantitativa 

och fyra kvalitativa. 

Inklusionskriterier beskrivs enligt Forsberg och Wengström (2013) som de kriterier som 

ska uppfyllas för att material eller deltagare ska få ingå i undersökningen. 

Inklusionskriterierna för de artiklar som skulle ingå i studien var att de skulle vara 

publicerade mellan 2000-2016, behandlade mötet mellan patienter över 18 år med 

missbruksproblematik och vårdpersonal på somatisk avdelning, vara peer reviewed 

samt skrivna på engelska. Exklusionskriterierna blev artiklar som undersökte personal 

inom den psykiatriska vården. Författarna exkluderade åtta artiklar då de inte svarade på 

studiens syfte. De artiklarna som fick exkluderas var de där det inte gick att urskilja 

personal som arbetade inom den somatiska och psykiatriska vården.  

Granskning och Analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Flödesschema över hur granskning och analys genomfördes. 
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För att granska kvaliteten på de kvalitativa artiklarna användes Högskolan Kristianstads 

granskningsmall för kvalitativa artiklar (Blomqvist, Orrung Wallin & Beck, 2016) och 

de kvantitativa artiklarna granskades med hjälp av Högskolan Kristianstads 

granskningsmall för kvantitativa artiklar (Beck, Blomqvist, & Orrung Wallin, 2016). 

Kvalitetsgranskning innebär att trovärdighetsbegrepp studeras (Shenton, 2004). I de 

kvalitativa artiklarna studerades tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet och 

överförbarhet, medan i de kvantitativa artiklarna granskades intern validitet, extern 

validitet, reliabilitet samt objektivitet. För artikelöversikt se Bilaga 2. Analysen gjordes 

efter Fribergs (2012) modell för litteraturöversikt. De kvantitativa och kvalitativa 

artiklarna analyserades separat. Första steget i analysen var att alla artiklar lästes 

igenom för att förstå helheten. Detta gjorde författarna var för sig sedan diskuterades 

resultaten. Därefter kom resultaten från artiklarna att kodas och sorteras efter likheter 

och skillnader. Nästa steg var att kategorisera de olika koderna för att till sist 

sammanställa och skapa en ny helhet. Under hela processen gick författarna tillbaka till 

rådata för att undvika tolkningsfel. Se Figur 1.   

 

Etiska överväganden  

För att en studie ska vara forskningsetiskt genomförd ska ett antal etiska principer 

följas. Polit och Beck (2016) beskriver att vetenskapliga studier ska skydda studiens 

deltagare samt att studiens frågeställning ska vara av ett väsentligt ämne. Innan 

genomförandet bör deltagarna informeras om studiens syfte och rättigheterna de har att 

avböja eller när som helst under studiens gång avbryta deltagandet. Forskarna har etiska 

skyldigheter att väga studiens nytta mot riskerna samt försäkra deltagarnas anonymitet 

alternativt konfidentialitet (a.a.). Det skulle finnas ett godkännande från etisk kommitté 

eller ha förts ett etiskt resonemang i artiklarna som ingick i studiens resultat. Enligt 

Kjellström (2012) är det relevant för författarna att fundera över vilka som kan komma 

att nyttja resultatet av examensarbetet (a.a.). Resultatet kommer främst riktas till 

vårdpersonal inom den somatiska vården, med förhoppning att uppmärksamma ett 

område som behöver utvecklas och moderniseras för ett mer meningsfullt möte mellan 

vårdpersonal och patient. Risken med denna litteraturstudie kan vara att vårdpersonal 

skuldbeläggs, vilket inte är avsikten. 
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Förförståelse  

Enligt Birkler (2008) innebär begreppet förförståelse den förståelsen personen har innan 

hen tar sig an ett ämne. Författarna till uppsatsen har varit på praktik både inom den 

somatiska och psykiatriska vården, vilket ledde till en viss insikt och förförståelse. De 

har även arbetat inom den psykiatriska slutenvården utanför utbildningen. Båda 

författarna delade upplevelsen av att en del vårdpersonal inom den medicinska och 

kirurgiska vården känner sig osäkra på att möta patienter med uttalat missbruk. Denna 

osäkerhet kan i vissa fall ta över och styra vården, vilket kan leda till att ett 

professionellt förhållningssätt inte upprätthålls. Något författarna uppmärksammat är att 

en del vårdpersonal undviker att gå in till en patient med missbruksproblematik. Detta 

grundar sig enligt författarna ofta i okunskap och/eller fördomar. Ett annat antagande är 

att det utanförskap som personer med missbruk lever i ute i samhället, följer med in på 

sjukhuset. Författarna har varit väl medvetna om vikten av att skriva fram och reflektera 

över sin förförståelse för att undvika att påverka studien under arbetets gång.  

 

RESULTAT 

Vårdpersonalens erfarenhet av att möta patienter med missbruk eller 

beroendeproblematik var att det kan uppstå problem samtidigt som det finns flera 

faktorer som istället bidrar till ett positivt, givande möte. I analysen framkom det fem 

kategorier och sju underkategorier (Se Figur 2). 

 

Figur 2. Kategorier och subkategorier.  
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Inställning till patienter med missbruk 

En gemensam nämnare i sex av artiklarna var att en stor del av vårdpersonalen ansåg att 

patienter med missbruksproblematik beter sig på ett visst sätt (Kelleher & Cotter, 2008; 

Monks et al., 2012; Morgan, 2014; Natan, Beyil & Nata, 2009; Ortega & Ventura, 

2013; Raeside, 2003). I de kvantitativa studierna framkom det bland annat i en studie av 

Kelleher och Cotter (2008) att 32 % av deltagarna ansåg att patienter med missbruk var 

svåra att vårda och 44 % ansåg det var en otrevlig grupp att arbeta med. Vidare visade 

studien av Raeside (2003) att mer än hälften av deltagarna hade inställningen att mödrar 

som missbrukar inte bryr sig om sig själv eller sitt barn (Se Tabell 1). Dessutom 

framkom det i en annan studie av Natan et al. (2009) att flertalet av deltagarna (n=135) 

ansåg att dessa patienter störde de vardagliga rutinerna på avdelningen. 

 

Tabell 1. Inställning till patienter med missbruk 

Kelleher & Cotters, 2008 (n=66) 

Patienter med missbruk är svåra att vårda                                             32 %                     

Otrevlig grupp att arbeta med                                                                44 % 

Raeside, 2003 (n=50) 

Mödrar som missbrukar bryr sig inte om sig själv eller sitt barn          52 % 

 

Även i kvalitativa studier framkom det att patienter med missbruk var svåra att vårda och 

att de var mer krävande än andra patienter (Morgan, 2014; Ortega och Ventura, 2013). 

Patienter som behövde smärtbehandling ansågs extra krävande och svåra att tillfredsställa 

(Morgan, 2014). I en studie beskrevs det hur denna patientgrupp påverkade stämningen 

och sammanhållningen på avdelningen, samt att personalen ansåg att patientgruppen var 

oönskad (Ortega & Ventura, 2013).  

Dessutom beskrev sjuksköterskor patienter med missbruk som manipulativa (Monks et 

al., 2012; Neville & Roan, 2014). En sjuksköterska beskrev sin erfarenhet av att möta 

patienter med beroendeproblematik, och förklarade att det gällde att alltid vara på sin 

vakt för att dessa patienter manipulerade både människor och händelser till sin fördel. 

Hen ansåg också att patienterna på grund av detta krävde ständig övervakning (Neville 

& Roan, 2014). Patienter med en historia i missbruk blev inte betrodda av personalen 

eftersom de ansågs vara manipulativa och bara ute efter receptbelagda preparat. Att vara 

försiktig med att lita på dessa patienter beskrevs som det vanligaste sättet att bemöta 
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dem (Monks et al., 2012). I en studie beskrev sjuksköterskorna även att det fanns en 

övervägande negativ uppfattning och känsla av misstro gentemot missbrukande 

patienter då personalen ansåg att de lade ner mycket tid på att vårda dem men att 

patienterna ofta fick återfall och kom tillbaka i samma dåliga skick. En sjuksköterska 

berättade “I have no tolerance for substance abuse patients. They are manipulative and 

needy and drug seeking and take time away from other patients who are really 

physically sick and dependent on my nursing care” (Neville & Roan, 2014, s 341).  

Besvär kring patientmötet 

Följande kategori handlar om de besvär som vårdpersonalen erfor i mötet med patienter 

med missbruk samt svårigheter relaterade till kunskapsnivåer hos vårdpersonal. 

Kategorin har två tillhörande subkategorier som är Svårigheter med bedömning och 

behandling, samt Svårigheter relaterade till kunskapsnivåer. 

Svårigheter med bedömning och behandling 

I flera studier framkom det att vårdpersonalens erfarenhet av att behandla patienter med 

missbruk var komplicerat (Monks et al., 2012; Morgan, 2014; Ortega & Ventura, 2013; 

Warren et al., 2012). I en kvantitativ studie med 97 deltagare höll majoriteten, av både 

läkare och sjuksköterskor, med i påståendet att det var svårt att behandla patienter med 

alkoholintoxikation (Warren et al., 2012). Även i kvalitativa artiklar framkom det att 

vårdpersonal upplevde svårigheter med övervakning och bedömning av medicinbehov 

hos patienter med missbruk (Monks et al., 2012; Morgan, 2014). En sjuksköterska 

uttryckte oro över sin egen bedömning: 

 

I’m advocating for the patient even though I know that the patient is taking a lot 

[of pain medication]. But at the same time I know that his tolerance is very, very  

high. Even though, you know, I’m the one asking for more [pain medication from  

the doctor] because I really and truly believe that the patient needs more or is it just  

because I want to get him out of my face? It’s not the right thing to do to give  

him more just to shut him up. Secondly what worries me is like we say ‘‘Oh his  

tolerance is very high, but when are we going to cross that line? When are we going  

to get him a little bit too much?’’ (Morgan, 2014, s 172) 

 

Vårdpersonalen beskrev att abstinensbehandling var den mest problematiska delen vid 

vårdandet av inlagda patienter. De beskrev att patienterna var aggressiva och behövde 
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ibland till och med fasthållning och ges lugnande. Dessutom beskrev sjuksköterskorna 

att sjukhuset var organiserat på sådant sätt att den fysiska vården inte kunde erbjuda 

abstinensbehandling medan patienten är inlagd på en somatisk avdelning (Ortega & 

Ventura, 2013). Vårdpersonalen kände sig mindre säkra att vårda patienter med 

abstinensproblem, framför allt heroinabstinens eller liknande (Monks et al., 2012).  

Svårigheter relaterade till kunskapsnivåer  

I ett flertal artiklar beskrev vårdpersonalen en känsla av bristande kunskap om att vårda 

patienter med missbruksproblematik (Monks et al., 2012; Morgan, 2014; Neville & 

Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013; Willaing & Ladelund, 2005). I de kvantitativa 

artiklarna framkom det bland annat i en studie av Willaing och Ladelund (2005) att     

46 % av kirurgi sjuksköterskorna och 29 % av medicin sjuksköterskorna inte ansåg sig 

vara kvalificerade att rådge patienter med alkoholmissbruk om alkoholkonsumtion 

(a.a.). Samtidigt svarade 95 % i en annan studie att de hade tillräcklig kunskap om och 

erfarenhet av att identifiera alkohol- och drogmissbruk samt abstinens men majoriteten 

uppgav att det ändå var problematiskt att vårda svårt sjuka patienter med missbruk och 

ingen ansåg att det var enkelt att hantera dessa patienter (Kelleher & Cotter, 2008). I en 

tredje studie svarade 54 % av de tillfrågade sjuksköterskorna att de inte var nöjda med 

det utbud av utbildning som arbetsplatsen erbjöd (Raeside, 2003) (Se Tabell 2). 

 

Tabell 2. Vårdpersonalens upplevda kunskap om missbruk 

Kelleher & Cotter, 2008 (n=66) 

Vårdpersonal som anser att de har tillräcklig kunskap                         95 % 

Raeside, 2003 (n=50) 

Inte nöjda med utbildningen som arbetsplatsen erbjuder                     54 % 

Willaing & Ladelund, 2005 (n=522) 

Kirurgi sjuksköterskor som inte ansåg sig kvalificerade                      46 % 

Medicin sjuksköterskor som inte ansåg sig kvalificerade                     29 % 

 

I de kvalitativa artiklarna beskrev sjuksköterskor hur de själva uppmärksammat att det 

fanns ett samband mellan bristande kunskap och att vara dömande mot patienter med 

missbruk. De ansåg även att det var svårt att se personen bakom missbruket (Monks et 

al., 2012). Dessutom förklarade vårdpersonalen att de saknade träning och utbildning 
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för att kunna möta och vårda dessa patienter. De upplevde att de behövde mer 

utbildning och stöd från specialistutbildad personal (Morgan, 2014; Neville & Roan, 

2014; Ortega & Ventura, 2013).  

Trots att sjuksköterskorna uppgav att de inte hade fått specifik utbildning i att vårda 

patienter med missbruk, kände de ändå sig trygga i att vårda fysiska sjukdomar som var 

orsakade av ett missbruk. De var villiga att förbättra sin kunskap om 

missbruksproblematik, men ingen ansåg att de hade ett personligt ansvar att söka 

kunskap på egen hand (Monks et al., 2012). I två studier framkom det att 

vårdpersonalen ansåg att det fanns brister i kunskap gällande abstinensbehandling, både 

medicinskt men även inom att hantera patienten under den jobbiga delen av 

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

 

Vårdpersonalens egna känslor i mötet  

Det personliga mötet handlar om alla de känslor som vårdpersonalen upplever när de 

träffar patienter med missbruksproblematik inom den somatiska vården. Känslorna 

delas upp i tre subkategorier vilka är Att vara rädd, Att känna sig utmattad och Att 

känna sig arg och frustrerad. 

Att vara rädd 

I två kvalitativa studier framkom det att det fanns en rädsla att patienter kunde bli 

aggressiva under abstinensfasen och att vårdpersonalen kände rädsla för sin egen 

säkerhet (Ortega & Ventura, 2013; Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskorna beskrev att 

de kände en rädsla att vårda patienter med abstinenssymtom eftersom de kunde vara 

svåra att kontrollera. De ansåg även att det var problematiskt att medicinera dessa 

patienter eftersom flera av dem ofta var i behov av lugnande medel. Sjuksköterskorna 

kände sig rädda då detta skadade patienten eftersom hen inte avgiftas (Ortega & 

Ventura, 2013). Sjuksköterskorna upplevde även rädsla inför att fysiskt behöva skydda 

sig mot okontrollerbara patienter (Neville & Roan, 2014). I Monks et al. (2012) studie 

beskrev sjuksköterskorna att de kände rädsla över att de var maktlösa vid våld och 

konflikter (a.a.). 
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Att känna sig utmattad 

I kvalitativa studier beskrev sjuksköterskor på medicinska avdelningar att de kände en 

mental trötthet av att vårda patienter med missbruksproblematik (Monks et al., 2012; 

Ortega & Ventura, 2013). I en av artiklarna beskrev sjuksköterskor att utmattningen 

berodde på att de upplevde en känslomässig belastning under vårdtiden (Monks et al., 

2012). Utmattningen kunde grunda sig i att de upplevde en känsla av otillräcklighet och 

att de var ensamma i mötet med patienterna. Att kommunikation med dessa patienter 

upplevdes som svår, utmattande och tröttsamt då de ansågs aggressiva. Samma känsla 

beskrevs vid möte med patientens familj då de ofta klagade och inte själva ville vårda 

och hjälpa patienten (Ortega & Ventura, 2013). 

Att känna sig arg och frustrerad 

I flera studier framkom det att vårdpersonal kände frustration då de fått in en patient 

som hade ett missbruk. Frustrationen grundade sig i stressen, ångesten och ilskan som 

de upplevde (Morgan, 2014; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013; Raeside, 

2003). 

 

I en kvantitativ studie svarade majoriteten av vårdpersonalen att de kände ilska 

gentemot de nyblivna mammorna då de ansåg att mammorna brydde sig väldigt lite om 

sig själv och barnet eftersom de missbrukade under graviditeten (Raeside, 2003). Ilskan 

framkom även i de kvalitativa studierna som beskrev att vårdpersonalen ansåg att dessa 

patienter tog mycket tid från de som var fysiskt sjuka (Neville & Roan, 2014). 

Sjuksköterskorna kände även en känsla av stress och ångest när de skulle vårda 

patienter med missbruk (Ortega & Ventura, 2013). Vidare beskrev en sjuksköterska 

frustrationen hon kände vid vårdandet av patienter med missbruk. Hen berättade hur de 

tog mycket tid eftersom patienterna aldrig var nöjda med till exempel mängden 

smärtlindring som läkaren ordinerat och sjuksköterskan fick ofta ringa efter mer 

(Morgan, 2014).  

Det professionella mötet  

Den sista kategorin beskriver problematiken som ligger i det professionella mötet med 

patienter med missbruksproblematik. De två subkategorier som framkom var brister i 

det professionella mötet och professionella skyldigheter. 
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Brister i det professionella mötet 

I sju artiklar framkom det att vårdpersonalen brast i sitt professionella möte med denna 

patientgrupp (Kelleher & Cotter, 2008; Monks et al., 2012; Morgan, 2014; Natan et al., 

2009; Ortega & Ventura, 2013; Raeside, 2003; Warren et al., 2012).  

I de kvantitativa artiklarna framkom det bland annat i Kelleher och Cotter (2008) att 75 

% av de tillfrågade sjuksköterskor och läkarna svarade att de mötte patienter med 

missbruksproblematik dagligen och 73 % ansåg att dessa patienter fick bristfällig vård. 

Vidare framkom det i Raeside (2003) att 44 % av de deltagande sjuksköterskorna själva 

ansåg att de omedvetet dömde och straffade mödrar med missbruk. Samt att 46 % ansåg 

att det var svårt att möta dessa patienter med empati och omsorg (a.a.) (Se Tabell 3). 

Dessutom kände vårdpersonalen sig professionellt otillfredsställda när de vårdade 

patienter som hade intoxikerat med alkohol. Läkarna var aningen mer missnöjda med att 

arbeta med patientgruppen än sjuksköterskorna. Båda professionerna ansåg dock att 

patienter som alkoholintoxikerat inte vårdades med respekt (Warren et al., 2012). I en 

studie framkom det att de sjuksköterskor som hade en stereotyp bild av patienter med 

missbruk gav omvårdnad av lägre kvalité jämfört med hur de vårdade andra 

patientgrupper (Natan et al., 2009).  

 

Tabell 3. Vårdpersonalens erfarenheter av brister i det professionella mötet 

Kelleher & Cotter, 2008 (n=66) 

Vårdpersonal som anser att dessa patienter får bristfällig vård                      73 % 

Raeside, 2003 (n=50) 

Vårdpersonal som anser sig vara dömande och straffande  

mot mödrar som missbrukar                                                                           44 % 

Sjuksköterskor som tycker det är svårt att möta dessa  

patienter med empati och omsorg                                                                   46 % 

 

Misstro framkom även i kvalitativa studier där vårdpersonalen beskrev hur de inte lade 

någon större kraft och energi på att vårda denna patientgrupp då de ansåg att patienter 

med missbruk bara var ute efter ett rus och inte brydde sig om konsekvenserna (Ortega 

& Ventura, 2013). Vidare berättar en sjuksköterska om hur kollegorna bemötte denna 

patientgrupp. Hen beskrev att när det fanns en misstanke om att en patient missbrukade 

så tog sjuksköterskorna inte patientens smärta på allvar eftersom de ansåg att en patient 
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med missbruk inte kände smärta utan att de bara hittade på. Det slutade ofta med att 

patienten inte fick någon smärtlindring (Morgan, 2014). 

Sjuksköterskor beskrev att patienterna kunde vara aggressiva och potentiellt hotande 

vilket ansågs ge sjuksköterskorna en logisk grund till ett negativt bemötande (Neville & 

Roan, 2014). Vidare framkom det hur både de och läkarna anklagade patienten för 

situationen de var i och stigmatiserade dem. Om de blev inlagda för magsår eller 

leverskada ansåg personalen att det var självförvållat (Ortega & Ventura, 2013). 

Vårdpersonal i en studie beskrev hur de helst minimerade interaktionen med patienter 

med missbruk samt distanserade sig mot dem. Detta ledde, enligt vårdpersonalen, till 

konflikter då patienterna märkte av distansen (Monks et al., 2012). 

 

Skyldigheter i det professionella mötet 

Några artiklar beskriver vårdpersonalens upplevelse av vad de bör göra och hur de bör 

agera vid mötet med patienter med missbruksproblematik, enligt sina professionella 

skyldigheter (Natan et al., 2009; Neville & Roan, 2014; Nilsen, Stone & Burleson, 

2013; Raeside, 2003; Warren et al., 2012). 

I de kvantitativa studierna uppgav 94 % (n=50) av sjuksköterskorna att de kände en 

skyldighet som vårdpersonal att skydda och förespråka dessa patienter inför sina 

kollegor (Raeside, 2003). Vidare ansåg flertalet sjuksköterskor att det var deras 

professionella skyldighet att ta reda på drogbakgrund samt att rådge patienten om detta 

(Nilsen, Stone & Burleson, 2013). Det framkom i Natan et al. (2009) studie att 

sjuksköterskor kände sig självsäkra i att förmedla vård till patienter med missbruk samt 

att behandla de problem som missbruk kunde leda till. De ansåg också att de gjorde sitt 

bästa för att lösa de medicinska problemen (a.a.). Både läkare och sjuksköterskor i en 

studie ansåg att patienter som intoxikerat med alkohol skulle vårdas med respekt 

(Warren et al., 2012). I en kvalitativ studie förklarade sjuksköterskorna att de kände 

skyldigheter att ge bra vård till patienter med missbruk trots att de kände svårigheter 

med det eftersom patienterna ansågs aggressiva och okontrollerbara (Neville & Roan, 

2014). 

Faktorer som bidrar till ett positivt möte 

I denna huvudkategori belyses de faktorer vårdpersonalen ansåg leder till positiva 

möten med patienter med missbruk, och vad det var som påverkade detta. I kvantitativa 
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artiklar framkom det att de sjuksköterskor som skattade sin självkänsla som hög hade 

också en bättre eller mer neutral attityd mot patienter med missbruk (Chu & Galang, 

2013; Willaing & Ladelund, 2005). I Chu och Galang (2013) studie beskrevs det att de 

sjuksköterskor som kände stöd från arbetsplatsen också hade en mer neutral attityd mot 

patienterna (a.a.). Äldre sjuksköterskor såg alkoholism som en sjukdom enligt en studie, 

och ansåg att vårdpersonal inte skulle bemöta dessa patienter med hopplöshet (Crothers 

& Dorrian, 2011). I en annan studie ansåg 98,4 % (n=66) av vårdpersonalen att de inte 

utgick från stereotyper, till exempel att patienter med missbruk kunde vara vem som 

och se ut hur som helst (Kelleher & Cotter, 2008).  

 

I de kvalitativa artiklarna framkom det att sjuksköterskor uppgav att de kände ett 

starkare behov av att stötta och hjälpa unga patienter med missbruksproblem. De kände 

oro och stress inför patientens framtid och ville hjälpa dem att förstå att de borde ta 

hand om sig själva (Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskans personliga erfarenheter 

av alkoholism spelade signifikant roll i en studie av Monks et al., (2012), då de hade en 

mer positiv attityd jämfört med de som inte hade personliga erfarenheter. 

Sjuksköterskorna ansåg att denna erfarenhet gav ett insider perspektiv som användes i 

det professionella förhållningssättet (a.a.). En sjuksköterska beskriver hur hen kunde 

uppmärksamma när patienter blev abstinenta, då de blev lättirriterade och lättretliga. 

Det uppmärksammades också efter att allmäntillståndet påverkades. Hen ansåg att det 

fanns ett stort behov av att kombinera psykiatrisk och medicinsk vård för att optimalt ta 

hand om dessa patienter (Ortega & Ventura, 2013). 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med denna litteraturöversikt var att undersöka vårdpersonalens erfarenheter av att 

möta patienter med missbruk eller beroendeproblematik inom den somatiska 

slutenvården. Metoddiskussionen utgår från Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp som 

är tillförlitlighet, verifierbarhet, pålitlighet samt överförbarhet. Att studien är tillförlitlig 

betyder att det som avsågs att undersökas faktiskt var det som undersöktes. Det är 

viktigt att ställa frågan om resultatet svarar på syftet samt om datainsamlingen är 
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tillförlitlig. Vidare beskrivs det att tillförlitligheten höjs om det har funnits utomstående 

kollegor som agerat som kritiska vänner och bedömt arbetet, gett förslag på 

förändringar samt sett till att det inte begåtts metodfel. Verifierbarhet grundar sig i att 

studien är så väl beskriven så att den kan upprepas av andra forskare och att resultatet 

skulle bli likvärdigt. För att kunna göra studien igen krävs det att metoden och analysen 

är väl beskriven. Att bedöma pålitlighet innebär att granska valet av artiklar och hur den 

egna förförståelsen kan ha influerat studien. Pålitligheten stärks om det framgår att 

författarna har reflekterat över sin förförståelse för att undvika att den påverkar arbetet. 

Det höjer även pålitligheten om någon utomstående har varit med och granskat, precis 

som vid bedömning av tillförlitligheten, men i detta fallet handlar det om granskningen 

av analysen. Det sista trovärdighetsbegreppet som är överförbarheten innebär att 

kontrollera om resultatet kan överföras till andra situationer eller människor. För att 

kunna göra detta så måste studiens kontext vara beskriven samt att abstraktionsgraden 

inte är för hög eller för låg. Då är det svårt att överföra till andra kontexter (a.a.).  

  

Tillförlitlighet 

Relevanta databaser användes som inriktar sig på omvårdnad och hälsovetenskap. Breda 

blocksökningar har gjorts på de bärande begreppen i syftet samt synonymer till dessa. 

Något som kan sänka tillförlitligheten är att det endast hittades en artikel av 12 i 

databasen PsycINFO. Detta kan ha berott på att sökorden inte fungerade i denna databas 

eller att databasen inte hade fler artiklar som matchade syftet. En förklaring kan vara att 

PsycINFO framför allt inriktar sig på psykologi och har inte lika stort fokus på 

omvårdnad som CINAHL och PubMed.  

Då de begrepp som hade under 1000 träffar togs bort kan det ha lett till att 

tillförlitligheten sänktes då artiklar som till exempel handlar om spicemissbruk inte 

kommit med fastän de svarade på syftet. För att höja tillförlitligheten gjordes dock en 

testsökning. Slutligen hittades 12 artiklar, varav fem hittades via manuella sökningar. 

Varför det är så pass många artiklar som inte hittades vid blocksökningen beror 

troligtvis på att sökblocket för vårdpersonal inte var tillräckligt utvecklat. Ordet “staff” 

fanns med i flera av de artiklarna som hittades manuellt. Om detta ord hade funnits med 

i sökningen hade troligtvis de artiklar som hittats manuellt istället hittats i 

blocksökningen och stärkt sökningens tillförlitlighet. Sökningarna begränsades till 

artiklar som publicerats efter 2000. Detta för att få en så uppdaterad information som 
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möjligt. Det visade sig att åtta av 12 artiklar är från 2011 och framåt. Detta höjer 

tillförlitligheten, då det är mer uppdaterad information. 

Samtliga artiklar som ingick i litteraturstudien var antingen godkända av etisk kommitté 

eller har fört ett etiskt resonemang vilket höjer tillförlitligheten. Författarna var under 

arbetets gång medvetna om vikten av att artiklarna beskrev informanternas samtycke. 

Vidare arbetade författarna med att visa respekt för artikelförfattarna och deras resultat. 

Genom att inte utesluta artiklar som motsade sig författarnas förförståelse blev studiens 

resultat mer rättvist. Dock var artiklarna skriva på engelska vilket kan ha lett till 

feltolkningar. För att göra en så tillförlitlig studie som möjligt har studien granskats på 

olika seminarium, handledningstillfällen och av andra kurskamrater under arbetets gång. 

Författarna har gjort mestadels av studien tillsammans och bara små textstycken har 

gjorts var för sig, dock har det alltid diskuterats och bearbetats tillsammans därefter. 

Detta har gjort att risken för metodfel har minimerats så mycket som möjligt vilket har 

höjt studiens tillförlitlighet.  

Kategorierna matchar syftet då de svarar på och beskriver vårdpersonalens erfarenheter 

av mötet med patienter med missbruk. För att stärka tillförlitligheten har författarna gått 

igenom resultatet ett flertal gånger för att försäkra att de passar in i rätt kategori samt 

gått tillbaka och granskat rådatan för att undvik tolkningsfel. 

 

Verifierbarhet  

Litteratursökningen är väl beskriven i text samt i bifogade sökscheman vilket gör det 

möjligt för läsaren att göra om sökningarna. Dock var det flera av artiklarna som 

hittades genom manuella sökningar vilket kan göra det svårt att hitta dem en andra 

gång. Å andra sidan är det beskrivet hur de manuella sökningarna gjordes, det vill säga 

att de hittades i referenslistor i de utvalda artiklarna. Något som höjer verifierbarheten 

är att analysen är väl beskriven både med text samt en figur som beskriver 

händelseförloppet. 

Pålitlighet  

I litteraturstudien är förförståelsen beskriven vilket höjer pålitligheten. Båda författarna 

har liknande bakgrund med yrkeserfarenhet inom psykiatrin, detta kan ha påverkat valet 

av syftet. Något som visar att förförståelsen inte fått styra alldeles för mycket är att det 

finns både positiva och negativa resultat. I resultatet var det mestadels negativa fynd, 
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men vad som överraskade författarna var att det fanns mer positiva fynd än vad som var 

väntat. Detta visar på att förförståelsen inte har påverkat resultatet avsevärt.   

I den inledande fasen i analysen lästes resultaten i artiklarna igenom var för sig, samt att 

författarna markerade allt som matchade syftet. Sedan diskuterade författarna fynden 

och delade tillsammans in allt i skillnader och likheter. Att mer än en person 

genomförde analysen höjer pålitligheten. Under arbetet med resultatet har författarna 

även här återvänt till rådatan för att på så sätt minska risken för tolkningsfel.  

Då litteraturstudien innefattar både kvalitativa och kvantitativa artiklar gavs inte alla 

artiklar lika mycket plats då de kvantitativa resultaten ofta summerats i kortfattad 

statistik. Författarna eftersträvade hela tiden att låta det kvantitativa resultatet tala för 

sig själv och låta det kvalitativa resultatet göra en mer djupgående beskrivning. Monks 

et al. (2012) och Ortega och Ventura (2013) var de två artiklarna som har fått mest plats 

i studien. Detta berodde på att det var intervjuer och innehöll mycket som svarade på 

studiens syfte. Studien gjord av Monks et al. (2012) har undersökt vårdpersonalens 

möte med patienter med missbruk ur både patient- och sjuksköterskeperspektiv. Delar 

av patientperspektivet har presenterats i litteraturstudiens bakgrund, detta skulle kunna 

sänka tillförlitligheten då det finns delad mening om samma artikel kan användas i både 

bakgrund och resultat. Å andra sidan svarar inte det som tagits med i bakgrunden på 

litteraturstudiens syfte och kan därför användas på båda ställena.  

 

Överförbarhet 

De artiklar som ingår i resultatet är från tio olika länder. Den artikeln som fått mest plats 

är en kvalitativ studie gjord i Chile. Studien hade sex deltagare vilket kan ses som få. 

Detta kan påverka överförbarheten då det är få deltagare samt att den är gjord i ett land 

där det är en speciell drog- och alkoholsituation. Å andra sidan har artiklarna som är 

gjorda i andra länder kommit fram till liknande resultat, vilket kan betyda att resultatet 

även går att överföra till länder i västvärlden. Med tanke på att resultatet är insamlat 

från artiklar från många olika länder skulle detta kunna tyda på att faktorer som alkohol- 

och drogpolitik samt religion inte borde spela in på hur patientgruppen bemöts inom 

den somatiska vården. Vilket därför skulle kunna göra att resultatet även är överförbart 

till den svenska sjukvården. I två av artiklarna genomfördes undersökningarna på 

universitetssjukhus och i resterande var det centralsjukhus och liknande. Detta ger en 
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variation på storlek av sjukhus vilket troligtvis höjer resultatets överförbarhet. 

Sjuksköterskor är den yrkeskategori som är överrepresenterad i resultatet, detta skulle 

kunna sänka överförbarheten. Å andra sidan såg författarna ingen skillnad mellan de 

olika yrkesgruppernas erfarenheter av mötet med patienter med missbruk. Detta skulle 

kunna visa på att det är överförbart till samtlig vårdpersonal.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva vårdpersonalens erfarenheter av att 

möta patienter med missbruk och beroendeproblematik inom den somatiska 

slutenvården. Detta ter sig enligt resultatet vara komplext. Resultatet visar på både 

negativa och positiva erfarenheter, vilket kan kopplas till attitydbegreppet. Detta 

begrepp innefattar tre delar vilka är fördomar, diskriminering och stereotyper 

(Andersson, 2013). Fördomar är det vi känner, stereotyper står för hur vi tänker och 

diskriminering för uttrycket av känslan och effekt av det vi känner (a.a). Fynden visar 

på att det fanns mycket fördomar hos vårdpersonalen om denna patientgrupp, men det 

framkom även positiva erfarenheter. De fynden som författarna valt att diskutera är att 

vårdpersonal på olika sätt diskriminerar patienter som missbrukar, samt att det fanns en 

brist på kunskap om missbruk ute i vården. Det sista fyndet var att ha en positiv attityd 

gentemot patienter med missbruk leder till att patienten får adekvat vård. Resultatet 

diskuteras utifrån Halldórsdóttirs (1996) omvårdnadsteori som bygger på professionell 

och oprofessionell omvårdnad. För att utföra professionell omvårdnad krävs det att 

sjuksköterskan bygger upp ett förtroende hos patienten genom att vara öppen, visa 

respekt och att vara närvarande fysiskt och psykiskt i patientmötet. Detta leder till att en 

så kallad bro byggs mellan sjuksköterskan och patienten som leder till en god 

vårdrelation. Om sjuksköterskan inte ser patienten som en individ utan är okänslig och 

nonchalant byggs istället en mur som förhindrar att patienten känner förtroende för 

sjuksköterskan och kan då även uppleva vården som bristande.  

 

Vårdpersonal på somatiska slutenvårdsavdelningar och akutmottagningar diskriminerar 

patienter med missbruk. I resultatet framkom det att det fanns fördomar om patienter 

med missbruk som ledde till att vårdpersonalen minimerade interaktionen med dem. Det 

fanns en misstro gentemot patienterna då de ansågs manipulativa, vilket gjorde att 

vårdpersonalen var försiktiga med att lita på dem och tog inte dem på allvar. Ett 
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exempel är att patienter inte fick smärtlindring för att vårdpersonalen antog att de 

överdrev sin smärta.  

 

Att vårdpersonal minimerar interaktionen med patienter som anses vara svåra 

uppmärksammas även i andra patientgrupper. Joost Michaelsen (2012) fann att när 

sjuksköterskor möter patienter som de anser svåra att vårda, kan de använda en av tre 

strategier. Dessa är övertalning, undvikande och kompromiss. Att undvika patienter 

menas med att känslomässigt distansera sig mot patienten samt att till exempel inte själv 

gå in utan be en kollega, när det till exempel ringer från rummet. Detta kan beskrivas 

som en överlevnadsstrategi för sjuksköterskorna (a.a.). Denna strategi går även att hitta i 

Johansson och Wiklund-Gustin (2016) där sjuksköterskorna distanserar sig för att 

skydda sin egen sårbarhet framför allt i mötet med manipulativa patienter. 

Sjuksköterskorna som arbetade inom psykiatrin beskriver att personer som lider av 

missbruk kan leva väldigt speciella liv och att de behöver kontroll över andra för att 

överleva. Det framkom i studien att för att kunna ge god vård måste vårdpersonalen 

försöka förstå sig på det manipulativa beteendet (a.a.). Diskriminerar däremot 

vårdpersonalen patienter och inte försöker förstå det till exempel manipulativa 

beteendet så hotas vårdrelationen. Enligt Halldórsdóttir (1996) byggs murar upp när 

sjuksköterskan beter sig ignorant och kylig mot patienten. Något av det mest 

oprofessionella sjuksköterskan kan göra är att inte vara human mot patienten och se 

denne som en individ. Patienten påverkas av att sjuksköterskan distanserar sig, detta 

påverkar relationen och leder till att patienten inte känner förtroende (a.a.). Det kan vara 

enklare för vårdpersonalen att stå fast vid sina fördomar och anta att alla patienter med 

missbruk är manipulativa och därför diskriminera dem genom att distansera sig från 

dem. Det blir ett sätt att skydda sin egen sårbarhet och ett sätt att känna att de 

upprätthåller sin profession. Halldorsdottir (1996) beskriver att det är viktigt för 

vårdaren att analysera sitt eget lidande då detta kan ligga som grund för vårdarens 

negativa bemötande. Det är viktigt att lägga om sina egna sår innan det kan göras på 

någon annan (a.a.). Då vårdpersonalen diskriminerar patienterna försvåras omvårdnaden 

och mötet kan bli negativt. Det är därför av stor vikt att försöka förstå bakgrunden till 

patientens beteende så att broar kan byggas, istället för murar. 
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Vårdpersonal inom den somatiska vården har bristande kunskap om missbruk vilket 

leder till diskriminering av patienter med missbruksproblematik. Från studiens resultat 

framkom det att vårdpersonalen upplevde en brist på kunskap gällande medicinsk 

övervakning, smärtlindring av personer med hög tolerans, samt hur de skulle möta 

patienter med abstinens som kan bli våldsamma. Denna bristande kunskap ledde till 

negativa attityder om hela patientgruppen. I resultatet framkom även att viss 

vårdpersonal ansåg att de inte hade något personligt ansvar att finna kunskap på egen 

hand.  Sambandet mellan en bättre attityd och utbildning beskrivs i en studie av 

Richmond och Foster (2003) som undersökt vårdpersonalens negativa attityder mot 

patienter med psykisk sjukdom och missbruk. Där framkom det att utbildning har en 

stor påverkan på att skapa en bra attityd och att det hela tiden påverkar vårdpersonalens 

handlingar. Det beskrivs också att för att få en förbättrad attityd krävs en längre 

utbildning inom ämnet. Dock upplevdes ökad kunskap om missbruk som negativt i en 

annan studie (McLaughlin, McKenna, Leslie, Moore & Robinson, 2006). Det framkom 

att viss personal som arbetade med patienter med missbruk var rädda för att ökad 

utbildning skulle få kollegor att se dem som experter, samt att patienter med missbruk 

skulle söka sig till just dem. Detta skulle leda till en större arbetsbörda (a.a.). I en artikel 

av Ford, Bammer och Becker (2009) som undersökte sjuksköterskors negativa attityder 

mot patienter med missbruk, framkom det att enbart utbildning inte var tillräckligt. 

Sjuksköterskor behöver stöd från arbetsplatsen och kollegorna i kombination med 

kunskap för att det ska vara som mest effektivt (a.a). Problem som uppstår vid bristande 

kunskap om missbruk beskrivs ur patientperspektiv i Monks et al. (2012) där det 

framkom att det var känt hos flera personer med missbruksproblem, att vårdpersonal på 

det lokala sjukhuset saknade kunskap om abstinensbehandling och droger. 

Konsekvenser av detta var att personer undvek att söka sig dit men det fanns även de 

som kände att det var lätt att utnyttja okunskapen och få sitt behov av droger 

tillfredsställt (a.a.). Hur omvårdnaden påverkas av bristen på kunskap beskrivs i 

Halldórsdóttir (1996) teori. Om sjuksköterskan saknar kunskap kan detta uttrycka sig 

genom brister i kommunikationen med patienten samt avsaknad av respekt för 

patientens behov av information, detta bygger upp en mur mellan sjuksköterskan och 

patienten (a.a.). Bristen på kunskap försvårar mötet med patienter som har ett missbruk. 

Det leder till en sämre vårdrelation och att vårdpersonalen inte klarar av att leva upp till 

sin professionalitet. Att sjuksköterskor känner att de inte har ett eget ansvar att söka ny 
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kunskap på egen hand gör att de inte arbetar efter varken Patientlagen (SFS 2014:821) 

eller ICN:s (2012) etiska kod för sjuksköterskor. Patientlagen (SFS 2014:821, kap. 1, 

7§) säger att ”Patienten ska få sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som är av 

god kvalitet och som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet” 

vilket även förtydligas i ICN (2012) där sjuksköterskan har ett personligt ansvar över 

sin yrkesutövning och ska hela tiden utveckla sin kompetens genom att uppdatera sig 

med den senaste forskningen (a.a.). När vårdpersonalen inte innehar kunskap blir den 

redan sårbara patienten mer sårbar. Svensk sjuksköterskeförening (2012) som beskriver 

hur patienten alltid är beroende av vårdaren och av att denne har både teoretisk och 

praktisk kunskap för att kunna hjälpa patienter (a.a.). Med ökad kunskap kan 

vårdpersonalen se patienten bakom missbruket och undvika diskrimineringen och att det 

bildas en mur mellan dem. En viktig del i att överkomma muren är att vårdpersonalen 

har kunskap och inte känner sig ensamma i mötet utan har stöd från arbetsplatsen. 

  

Att ha en positiv attityd gentemot patienter med missbruk leder till att patienten får 

adekvat vård. Det centrala fyndet i resultatet var att vårdpersonal som bemötte 

patienterna utan ett stereotypt synsätt dömde inte patienterna och såg heller inte dem 

som ansvariga för sitt tillstånd. De som såg missbruk som en sjukdom hade bättre 

bemötande. I resultatet visade sig dessutom att de som hade bra självkänsla också hade 

bra attityd mot denna patientgrupp. Att se människan bakom beroendet betonas i en 

annan studie, Thorkildsen, Eriksson och Råholm (2014) beskriver vikten av att 

sjuksköterskor försöker skapa en bra relation med patienter med missbruk genom att 

vara respektfull, omtänksam och inte sätter missbruket i centrum utan ser människan 

bakom (a.a.). Omvårdnad ska, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012), vara på 

personnivå och att som yrkesutövare ta hänsyn till patientens omgivning och miljö 

(a.a.). När vårdpersonal följer stereotyper och fördomar, uppfylls inte detta. Det som 

framkom i resultatet som bidrar till ett positivt eller neutralt möte går i linje enligt ICN:s 

etiska kod (2012), Svensk sjuksköterskeförening (2012), HSL (SFS 1982:763) och vad 

Halldórdóttir, (1996) menar bidrar till ett gott möte.  

 

Enligt Socialstyrelsens (2016b) rapport började det komma fram nya droger bland 

personer med missbruk, under 2014, som vårdades under lagen om psykiatrisk 

tvångsvård. Exempel på dessa är lösningsmedel, spice och andra liknande droger som 
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går att beställa på nätet. Dessa substanser är inte alltid olagliga då det ständigt kommer 

nya kemiska sammansättningar som gör det möjligt att undgå lagen. Att missbruka 

enbart alkohol har minskat under de senaste åren (a.a.). För att kunna följa HSL (SFS 

1982:763) ska vårdpersonalen erbjuda vård och omvårdnad som bygger på respekt, 

trovärdighet och medkänsla (a.a.). Detta sätter stor press på vårdpersonalen inom den 

somatiska vården att hinna med att utveckla kunskap för dessa nya droger. Då nya 

droger tillkommer så kan ilskan och uppgivenheten hos vårdpersonalen växa, och 

diskrimineringen av personer med missbruk ökar. För att kunna utveckla detta område 

behövs ytterligare forskning i området om hur vårdpersonalen erfar att möta patienter 

med missbruk inom den somatiska vården. Vårdpersonalen i resultatet uttryckte också 

en önskan att få kunskap från specialistutbildad personal inom psykiatrin. Förslag på 

vidare forskning kan då vara om vårdpersonalen inom den psykiatriska och somatiska 

vården hade kunnat arbeta närmare varandra för att vårda patienten i helhet genom att ta 

hänsyn till både kropp och själ. 

 

 

Slutsats 

När en patient med missbruk läggs in på en somatisk slutenvårdsavdelning väcker det 

mycket känslor hos vårdpersonalen. Många känner att de har fördomar och ibland 

omedvetet diskriminerar denna patientgrupp för att skydda sin egen sårbarhet. För att 

förbättra både patientens vård men också vårdpersonalens attityder i mötet, krävs både 

utbildning och stöd. Att bara erbjuda utbildning utan stöd är inte tillräckligt. 

Vårdpersonalen bör stötta varandra och stöd från specialistutbildad personal kanske 

hade underlättat för dem. Ett positivt möte sker då vårdpersonalen inte känner sig 

ensamma och att de ser missbruk som en sjukdom, inte ett aktivt val.  

När en patient läggs in på en somatisk avdelning kan målen med vården skilja sig åt 

beroende på om det är från vårdpersonalens håll eller patientens. Vårdpersonalens mål 

är att lindra lidande och symtom genom en behandling, medan patientens sätt att lindra 

sitt lidande kan vara att ta den enkla vägen ut. Kanske handlar det om att bli frisk från 

sin somatiska åkomma men inte att sluta med missbruket. Rådande fördomar och 

diskriminering av patienter med missbruk gör att det inte kan skapas en god 

vårdrelation. Inte förrän vårdpersonalen blir allierade med patienterna kan det bli ett 

samarbete. 
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Bilaga 1- Sökschema  

Trunkering (*) efter sökord användes för att få med fler ändelser av ordet i sökningen.  

Datum Databas Sökning 

nr 

Sökord och boolesk 

operator (AND, OR, NOT) 

Begränsni

ngar/data

basfilter 

Typ av 

sökning (t.ex. 

MESH-term, 

abstract, fritext) 

Antal 

träffar 

Lästa 

Abstract 

Relevanta 

artiklar  

160923 PubMed 1 "Inpatients"[Mesh] OR 

Inpatient* OR surgical 

inpatients OR hospitalized 

patient* OR emergency 

service hospital OR 

"Emergency Service, 

Hospital"[Mesh] OR 

medical inpatients 

 

 
MESH 

Fritext 

166845 

 

  

 
PubMed 2 "Nurses"[Mesh] OR Nurs* 

OR "Licensed Practical 

Nurses"[Mesh] OR health 

personnel* OR licensed 

practical nurse OR "Health 

Personnel"[Mesh] 

 

 
MESH 

Fritext 

1100075 

 

  

 
PubMed 3 Behavior, Addictive"[Mesh] 

OR Behavior, Addictive OR 

"Alcoholics"[Mesh] OR 

Alcoholic* OR "Substance-

Related Disorders"[Mesh] 

OR Substance abuse OR 

 
MESH 

Fritext 

344959 
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"Heroin 

Dependence"[Mesh] OR 

"Amphetamine-Related 

Disorders"[Mesh] OR 

"Marijuana Abuse"[Mesh] 

OR addict* OR heroin 

addiction OR heroin 

dependence OR 

amphetamine dependence 

OR marijuana addiction OR 

marijuana abuse OR 

marijuana dependence OR 

benzodiazepine dependence 

OR benzodiazepine 

addiction OR alcoholic* OR 

alcohol dependence OR 

alcohol addiction OR heroin 

abuse OR amphetamine 

abuse OR alcohol abuse OR 

benzodiazepine abuse OR 

amphetamine addiction 

  
PubMed 4 Nurse Attitudes 

 
Fritext 42,969 

  

 PubMed 5 S1 AND S2 AND S3 AND 

S4 

2000-2016 

Skriven på 

engelska 

Ämnesord 

Fritext 

49 

 

6 2 
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*Manuell sökning på artiklarnas referenser gav 4 artiklar som matchade syftet. 

 

160929 CINAHL 1 MH "Emergency 

Medical Services" OR 

MH "Inpatients" OR 

MH "Surgical Patients" 

OR Medical patient* 

OR hospitalized 

patient* OR medical 

inpatient*  

 Ämnesord 

Fritext 

123,983   

 CINAHL 2 MH "Practical Nurses" 

OR MH "Health 

Personnel" OR Nurs* 

OR Practical nurs* OR 

Health personnel 

 Ämnesord 

Fritext 

783,224   

 CINAHL 3 MH "Behavior, 

Addictive" OR MH 

"Alcoholics" OR MH 

"Substance Use 

Disorders" OR MH 

"Alcohol-Related 

Disorders" OR MH 

"Substance Abuse" OR 

MH "Substance Abuse, 

Intravenous" OR MH 

"Substance Abuse Saba 

CCC" OR substance 

 Ämnesord 

Fritext 

69,038   
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dependence OR alcohol 

abuse OR alcohol 

dependence 

 CINAHL 4 MH "Nurse Attitudes"  Ämnesord 21,970   

 

 

CINAHL 5 S1 AND S2 AND S3 

AND S4 

2000-2016 

Skriven på 

engelska 

Peer 

reviewed 

Ämnesord 

Fritext 

20 

 

 

6 4 

*Manuell sökning på artiklarnas referenser gav 1 artikel som matchade syftet. 

160929 PsycINFO 1  ("Surgical Patients") 

OR (Surgical Patients) 

OR ("Medical 

Patients") OR (Medical 

Patients) OR inpatient* 

OR (hospitalized 

patient) OR (surgical 

inpatient) OR (Medical 

inpatient) OR 

("Emergency Services") 

OR (Emergency 

Services) 

 Ämnesord 

Fritext 

313,038   
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 PsycINFO 2  ("Nurses") OR Nurs* 

OR (Licensed Practical 

Nurses) OR (registered 

Nurs*) OR ("Medical 

Personnel") OR 

(Medical Personnel) 

 Ämnesord 

Fritext 

169,096   

 PsycINFO 3  ("Drug Abuse") OR 

(Drug abuse) OR 

Addiction OR 

("Addiction") OR 

("Alcohol Abuse") OR 

(Alcohol Abuse) OR 

("Alcoholism") OR 

Alcoholism OR 

("Substance Use 

Disorder") OR 

alcoholic* OR 

(substance use disorder) 

OR ("Drug 

Dependency") OR 

(Drug depend*) OR 

("Heroin Addiction") 

OR (heroin addiction) 

OR (Heroin depend*) 

OR (amphetamine 

abuse) OR 

(amphetamine depend*) 

OR ("Marijuana 

Usage") OR (marijuana 

usage) OR ("Drug 

 Ämnesord 

Fritext 

236,753   
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Usage") OR (Drug 

Usage) OR 

(benzodiazepine 

dependence) OR 

(benzodiazepine abuse) 

OR (benzodiazepine 

addiction) 

 PsycINFO 4 ("Therapeutic 

Processes") 

 Ämnesord 22,288   

 PsycINFO 5 S1 AND S2 AND S3 

AND S4 

2000-2016 

Skriven på 

engelska 

Peer 

reviewed 

Ämnesord 

Fritext 

39 

 

 

 

 

3 1 
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Bilaga 2 - Artikelöversikt   

 

*Enbart delar som svarar på syftet har valts med i artikelöversikterna     
Författare 
Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

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” 
England, 2012 
 

Syftet var att 

undersöka hur 

sjuksköterskor 

hanterar och vårdar 

patienter inlagda på 

medicinska 

avdelningar till 

följd av 

komplikationer av 

narkotikaanvändnin

g, samt undersöka 

erfarenheter och 

synpunkter på 

denna vård från 

patienterna. 

 

Ändamålsmässigt urval 

samt 

bekvämlighetsurval 
Inklusionskriterier: 

Sjuksköterskor på 

specifik medicinsk 

avdelning som vårdat 

patient med 

beroendekomplikatione

r under 2008 (29st). 24 

kvinnor, 5 män. Ålder 

21-58år.  
Inga exklusionskriterier 

var specificerade.  

Individuella intervjuer. 

Semi-strukturerade 

intervjuer, 25-105min. 

Intervjuerna spelades 

in samt transkriberades. 

Studien godkänd av 

etisk kommitté.  
Kvalitativ 

innehållsanalys. 
 

Studiens resultat visade att 

sjuksköterskor bemötte 

patienter med drogmissbruk 

annorlunda och beskrev 

mötet som förvirrande, 

kaotiskt och störande. 

Distansen mellan patient och 

sjuksköterska gjorde att de 

motarbetade varandra. Enligt 

sjuksköterskorna berodde 

distansen på bristande 

kunskap. 

Pålitlighet: Förförståelsen är inte beskriven, 

detta sänker pålitligheten.  
Verifierbarhet: Metoden är väl beskriven, 

detta höjer verifierbarheten dock är tiden för 

intervjuerna väldigt varierad, detta sänker 

verifierbarheten.  
Tillförlitlighet: Forskarna stämmer av fynden 

med deltagare. Väl vald metod och 

analysmetod. Detta höjer tillförlitligheten. 

Ingen pilotstudie gjordes. Ingen utomstående 

gick igenom insamlade data. Detta sänker 

tillförlitligheten. 
Överförbarhet: Kontexten är beskriven, detta 

höjer överförbarheten. Går troligtvis att 

överföra till liknande medicinska avdelningar. 
 

Morgan, B.D. 
”Nursing 

Attitudes 

Toward Patients 

with Substance 

Use Disorders 

in Pain” 
USA, 2014 
 

Syftet var att 

utveckla 

kunskapen om 

sjuksköterskors 

attityd till och 

interaktion 
med patienter med 

substansmissbruk 

som hade 

smärtproblematik, 

samt generera en 

teori som bidrar till 

ökad förståelse av 

problemet* 

Randomiserat urval. 
14st sjuksköterskor. 

Tolv kvinnor och två 

män. Ålder: 31–61 år. 
Inga exklusionskriterier 
Inga andra 

inklusionskriterier än 

sjuksköterska finns 

beskrivet. 
Inget internt eller 

externt bortfall. 
Individuella intervjuer. 

Informerat samtycke 

innan intervju start. 

Intervjuerna spelades 

in och transkriberades. 

Icke verbala uttryck 

antecknades. 

Intervjuerna fortskred 

tills saturation var 

mättad.  
Kvalitativ 

innehållsanalys med 

kodning. 

Sjuksköterskorna beskrev att 

det fanns ett samband mellan 

brist på kunskap och dåligt 

bemötande. Patienter med 

missbruk ansågs 

manipulativa och bemöttes 

med misstro. 

Sjuksköterskorna 

minimerade interaktionen 

med dessa patienter och 

beskrev svårigheter med 

övervakning och bedömning 

av medicineringsbehov.  

Pålitlighet: Förförståelsen inte beskriven eller 

reflekterad över, vilket sänker pålitligheten. 
Verifierbarhet: Metod välbeskriven, vilket 

höjer verifierbarheten. Intervjutid ej 

framskriven, sänker verifierbarheten.  
Tillförlitlighet: Väl vald metod och analys, 

samt utomstående forskare gick igenom 

insamlade data, detta höjer tillförlitligheten.  
Överförbarhet: Kontexten är beskriven, 

vilket höjer överförbarheten. Få deltagare, 

vilket sänker överförbarheten.  
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Författare 
Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Neville, K & 

Roan, N 
”Challenges in 

Nursing practice : 

Nurses’ 

Perceptions in 

Caring for 

Hospitalized 

Medical-Surgical 
Patients With 

Substance 

Abuse/Dependen

ce” 
USA, 2014 
 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskans 

uppfattning av att 

vårda inlagda 

medicin/kirurgi 

patienter med 

samsjuklighet av 

missbruk/beroende.  
 

Bekvämlighetsurval där 24 

sjuksköterskor ingick från 

5 avdelningar på ett 

medicinskt centrum i 

nordöstra USA. 23 

kvinnor, 1 man. 10st 20-

40år. 6st 41-50år. 8st 51-

55år. Inga inklusions- eller 

exklusionskriterier fanns 

beskrivna. 

Datainsamlingen gjordes 

med hjälp av två öppna 

frågeställningar som de 

fick svara på skriftligt 

Presentation på 

enskild avdelning av 

studien samt 

deltagarnas 

informerade 

samtycke. Deltagarna 

svarade på frågorna i 

ett enskilt rum. De 

hade tillgång till en 

forskare om de hade 

några frågor. Att 

svara på frågorna tog 

ca 15 min/person. 
Kvalitativ 

innehållsanalys 

Sjuksköterskorna 

ansåg det vara en 

tidskrävande 

utmaning att vårda 

patienter med 

missbruk. Patienter 

i behov av 

smärtlindring blev 

inte betrodda och 

det fanns ett behov 

av mer utbildning 

och professionellt 

stöd hos 

personalen.  

 

Pålitlighet: Förförståelse är ej 

beskriven, detta sänker pålitligheten.  
Verifierbarhet: Metod och intervjutid 

är beskriven, vilket höjer 

verifierbarheten. 
Tillförlitlighet: Väl vald metod och 

analysmetod samt gick utomstående 

igenom resultatet. Detta höjer 

tillförlitligheten. Ingen pilotstudie, 

detta sänker tillförlitligheten. 
Överförbarhet: Kontexten är väl 

beskriven, vilket höjer överförbarheten. 

Kan troligtvis överföras till andra 

medicinska och kirurgiska avdelningar 

Ortega, L.B., & 

Ventura, C.A.  
”I am alone: the 

experience of 

nurses 
delivering care to 

alcohol and drug 

users” 
Chile, 2013  

Syftet var att 

bestämma 

sjuksköterskors 

upplevelse av att 

vårda 

narkotikaberoende 

patienter på en 

medicinsk 

avdelning.  

Bekvämlighetsurval. 6 

sjuksköterskor på en 

medicinsk enhet blev 

utvalda att delta i studien. 

Ålder: 25-45 år. Alla 

kvinnor. 

Inklusionskriterierna var 

att deltagarna mötte 

patienter med ett aktivt 

beroende på avdelningen.  
Inga exklusionskriterier är 

beskrivna.  

Individuella intervjuer. 

Studien var godkänd 

av etisk kommitté och 

sjuksköterskorna fick 

skriva under 

informerat samtycke 

och därefter, 

individuellt, prata fritt 

om hur det är att 

vårda patienter med 

narkotikaberoende.  
Studien genomfördes 

under 2 månader tid. 

Kvalitativ 

innehållsanalys av 

centrala fenomen. 

Sjuksköterskorna 

beskrev att de 

tyckte att det var 

svårt att vårda 

denna patientgrupp 

och att de var rädda 

för att de skulle bli 

aggressiva. 
De ansåg också att 

patienterna ofta 

blev stigmatiserade 

och inte bemötta 

med förståelse och 

kunskap. 

Pålitlighet: Sänks då författarna inte 

beskriver sin förförståelse, dock 

beskriver de hur de ska hantera den, 

detta höjer pålitligheten. 
Verifierbarhet: Höjs då metoden är 

väl beskriven. Dock inte hur de 6 

sjuksköterskorna väljs ut vilket sänker 

verifierbarheten. 

Tillförlitlighet: Höjs då metod är väl 

vald. Ingen pilotstudie. Ingen 

utomstående som gick igenom 

resultatet.  
Överförbarhet: Kontexten är 

beskriven, detta höjer överförbarheten. 

Kan troligen överföras till andra 

sjukhus.  
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Författare 
Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Chu, C., & 

Galang, A. 
”Hospital 

nurses 

attitude 

towards 

patient with 

a history of 

Illict drug 

use”  
Kanada, 

2013. 
 

 Syftet var att 

undersöka 

registrerade 

sjuksköterskors 

attityd mot patienter 

med ett drogberoende 

som är inlagda på en 

allmän 

medicinavdelning. 
 

Bekvämlighetsurval, 102 

deltagare. Externt bortfall: 

29 personer. Medelålder: 

35år. Internt bortfall på 

demografiska frågedelen: 14 

personer vilket resulterade i 

53 kvinnor, 6 män som 

svarade. Internt bortfall på 

DDPPQ enkäten: 29 

personer vilket resulterade i 

44 personer.  

Inga inklusion- eller 

exklusionskriterier 

presenterade.  

Enkätstudie.  

Studien godkänd av etisk 

kommitté. Skrevs en notis i 

avdelningens veckobrev. 

Forskarna informerade både dag- 

och nattpersonal om studien. 

Enkäter mailades ut. 

Mätinstrument: DDPPQ- drug and 

drug problem perceptions 

questionnarie. Deltagarna fick 20 

påståenden med svarsalternativ 

som motsvarade en 7 poängskala. 

Materialet analyserades av två av 

forskare. Deskriptiv statistik eller 

median. 

Sjuksköterskorna hade 

en neutral attityd mot 

patienterna med 

drogproblematik. Dock 

var motivationsnivån till 

att hjälpa den specifika 

patientgruppen låg.  

 

Intern validitet: Höjs då 

resultatet motsvarar syftet. 
Extern validitet: Höjs då 

resultatet troligtvis går att 

generalisera till liknande 

avdelningar.  
Reliabilitet: Höjs då 

instrumentet är väl beprövat.  
Objektivitet: Höjs då 

forskarna använder sig av 

lämplig analysmetod samt 

att är metoden är väl 

beskriven. Dock ingen 

powerberäkning, detta 

sänker objektiviteten.  

 

Crothers, C.E., 

& Dorrian, J. 
“Determinants 

of Nurses’ 

Attitudes 

toward the Care 

of Patients with 

Alcohol 

Problems” 
Australien, 

2011. 
 

Syftet var  

att undersöka 

personliga 

egenskaper, attityder 

till alkoholism, 
och attityder till vård 

av patienter med 

alkoholproblem i en 
kohort av australiska 

storstads 

sjuksköterskor. 
 

 

Konsekutivt urval samt 

snöbollsurval. 

Inklusionskriterier: 

anställda, inskrivna eller 

registrerade sjuksköterskor: 

150 personer. Medelåldern 

var 39år. 138 kvinnor, 12 

män 
Externt bortfall: 99 personer. 

Internt bortfall: 2 personer. 

Vilket resulterade i 49 

deltagare. 
Enkätstudie. 

Studien godkänd av etisk 

kommitté. Enkät med 92 frågor 

delades ut. Mätinstument: The 

Marcus alcoholism questionnarie, 

The Seaman- Mannello nurses´ 

attitudes toward alcohol and 

alcoholism scale, Shortened 

alcohol and alcohol problem 

perception questionnaire 

(SAAPPQ). Påminnelse efter 2 

veckor. Svaren lämnades i en box 

på varje avdelning. 

Regressionsanalys. 

Sjuksköterskorna hade 

en relativt positiv eller 

neutral attityd gentemot 

alkohol och alkoholism. 

De fanns ett samband 

mellan sjuksköterskornas 

egna dryckesvanor och 

vilken attityd de hade till 

patienterna. De äldre 

sjuksköterskorna hade en 

positivare attityd till 

patienter med 

alkoholproblem.  

Intern validitet: Höjs då 

resultatet svarar på syftet. 
Extern validitet: Höjs då 

resultatet troligtvis kan 

generaliseras då det är från 

olika avdelningar.  
Reliabilitet: Väl testat 

instrument. Väl beskriven 

metod och analys vilket 

höjer reliabiliteten. Hade 

troligtvis kunnat göras igen 

av andra forskare.  
Objektivitet: Ingen 

powerberäkning vilket 

sänker objektiviteten. 

Använder sig av lämplig 

analysmetod. 
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Författare 
Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Kelleher,, S & 

Cotter, P. 
“A descriptive 

study on 

emergency 

department 
doctors’ and 

nurses’ 

knowledge and 

attitudes 

concerning 

substance use and 

substance users” 
Irland, 2008 

Syftet var att 

fastställa läkare 

och 
sjuksköterskors 

kunskap om och 

attityder till 

droganvändning 

och missbrukare, 

på 

akutmottagningar. 

Bekvämlighetsurval.  
Inklusionskriterier: 

Sjuksköterska eller 

läkare på tre 

akutmottagningar. Urval: 

145 personer. 

Svarsfrekvens: 66 

personer. 9 män och 57 

kvinnor. 
Inga exklusionskriterier 

beskrivna.  

Externt bortfall: 79 

Inget internt bortfall 

beskrivet.  

Enkätstudie. 

Godkänt av etisk 

kommitté. 

Frågeformulären 

lämnades ut till alla 

potentiella deltagare. 

Svaren lämnades i en 

box som var placerad 

på varje avdelning. 

Mätinstrument: 

SAAS – shortened 

alcohol and alcohol 

problems perception 

questionnarie. 

Beskrivande analys 

gjordes. 

32 %(n=21) av läkarna och 

sjuksköterskorna tyckte patienter 

med missbruk var svåra att vårda. 

95,2 %(n=60) ansåg sig ha 

tillräcklig kunskap att identifiera 

missbruk och abstinens. 73 

%(n=46) ansåg dock att det var 

problematiskt att vårda svårt sjuka 

patienter med missbruk. 98,4 

%(n=63) ansåg inte att de hade ett 

stereotypiskt synsätt. 44 %(n=28) 

ansåg att dessa patienter var en 

otrevlig grupp att arbeta med.  

Intern validitet: Höjs då 

resultatet svarar på studiens syfte. 
Extern validitet: Kan troligtvis 

överföras till andra 

akutmottagningar då 

respondenterna kommer från 3 

olika sjukhus, detta höjer den 

externa validiteten.  
Reliabilitet: Höjs då SAAT-

instrument är välbeprövat. 
Objektivitet: Höjs då 

powerberäkning är beskriven. 

Samt att metoden och analysen är 

välbeskriven. 

Natan, M.B., 

Beyil, V., & 

Neta, O. 
”Nurses’ 

perception of the 

quality of care 

they provide to 

hospitalized drug 

addicts: Testing 

the Theory of 

Reasoned 

Action.” 
Israel, 2009 

 

Syftet var att 

undersöka 

vårdpersonals 

attityder och 

subjektiva 

normer, som 

förmedlas av 

faktisk och 

avsedd 

omvårdnad av 

missbrukare, med 

hjälp av TRA - 

Theory of 

reasoned action. 

Konsekutivt urval: 200 

sjuksköterskor som 

arbetar på medicinsk 

avdelning och vårdar 

patienter med 

drogberoende på ett av 3 

sjukhus, bjöds in att 

delta. Svarfrekvens: 135 

deltagare. 116 var 

kvinnor och 19 var män.  
Ingen ålder beskriven. 
Externt bortfall: 65 
Inget internt bortfall. 

Enkätstudie. 

Deduktiv studie som 

utgår från TRA, enkät 

med 82 frågor. 

Mätinstument: The 

TRA questionnarie. 

Respondenterna 

informerades om sina 

etiska rättigheter. 

Likertskala: 1= håller 

inte med. 6= håller 

med.   
Deskriptiv statistik. 

 

 

Flertalet av sjuksköterskorna höll 

inte med om påståendet att 

missbrukare var ansvariga för sitt 

eget hälsotillstånd eller att de inte 

förtjänade högkvalitativ 

omvårdnad. De höll däremot med 

om att drogberoende patienter var 

svåra att ha att göra med. De som 

hade en stereotypisk syn på 

patienter med missbruk gav dem 

sämre vård. De ansåg även att 

dessa patienter störde dagliga 

rutiner.  

Intern validitet: Höjs då 

resultatet svarar på syftet. 
Extern validitet: Höjs då 

deltagare är från 3 olika sjukhus.  
Reliabilitet: Höjs då pilotstudie 

är genomförd samt att 

frågeformuläret är välbeprövat.  
Objektivitet: Höjs då det är en 

väl beskriven metod och analys. 

Hade troligtvis kunnat göras om 

med liknande resultat. 
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Författare 
Titel 

Land, År 

Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Nilsen, S.L., 

Stone, W.L., & 

Burleson, S.L. 
”Identifying 

medical-

surgical nursing 

staff 

perceptions of 

the drug-

abusing patient” 
USA, 2013 
 

Syftet var att 

använda resultaten 

av en undersökning 

om inställning till 

droger för att 

fastställa det 

terapeutiska 

engagemang 

medicinsk och 

kirurgisk 

vårdpersonalen 

hade gentemot 

missbrukande 

patienter. 

 

 

Bekvämlighetsurval. 135 

registrerade sjuksköterskor och 

vårdpersonal på medicinska, 

kirurgiska och onkologiska 

avdelningar. Svarsfrekvens: 70 

personer. 26 män, 35 kvinnor, 9 

övriga. Majoriteten var under 30 

år. Externt bortfall: 65 
Inklusionskriterier: Registrerad 

sjuksköterska eller annan 

vårdpersonal som arbetar på 

medicinska, kirurgiska eller 

onkologiska avdelningar. De 

frågeformulär som ej var fullt 

ifyllda exkluderades. 
Enkätstudie.  

 

Frågeformuläret 

presenterades till alla 

deltagare både 

informellt, individuellt 

och i smågrupper. 

Studien hade etiskt 

godkännande. 

Deltagandet var frivilligt 

och anonymt. Utvalda 

sjuksköterskor på 

avdelningarna ansvarade 

insamling av materialet. 

Mätinstrument: DDPPQ- 

drug and drug problem 

perceptions questionnarie 

Beskrivande statistik. 

 

 

Sjuksköterskorna hade en 

konstruktiv attityd jämtemot 

missbrukarna. De kände sig 

professionellt ansvariga att 

stötta patienter med 

missbruk, medelvärde 2,69 i 

skala 1-7, där 1- höll med 

och 7- höll inte med.  

Intern validitet: Höjs då 

resultatet svara på syftet.  
Extern validitet: Höjs då 

urvalsgruppen är deltagarna är 

från flera avdelningar. 
Reliabilitet: Sänks då ingen 

pilotstudie är beskriven dock ett 

välbeprövat instrument för att 

mäta attityder något som höjer 

reliabiliteten. 
Objektivitet: Sänks då ingen 

powerberäkning är beskriven. 

Lämplig analys och metod. Dock 

är analysen sparsamt beskriven, 

något som får objektiviteten att 

sjunka.  

Raeside, L. 

“Attitudes of 

staff towards 

mothers 
affected by 

substance 

abuse” 
Skottland, 2003 
 

 

 

Syftet var att 

undersöka 

sambandet mellan 

sjuksköterskor/ 

barnmorskor 

attityder till mödrar 

som drabbats av 

missbruk och 

personalutbildning, 

kunskap, och 

exponering för 

missbrukare. 

Bekvämlighetsurval på en 

neonatal avdelning. 

Urvalsgruppen bestod av 

barnmorskor, 

barnsjuksköterskor och 

allmänsjuksköterskor. 70 st 

valdes ut av 120 möjliga. 

Svarsfrekvens: 50 st. Ålder: 21-

59 år. 48 var kvinnor och 2 män. 

Externt bortfall på 20 personer. 
Mätinstrument: Modifierad 

version av The cocain abuse 

questionnarie.  
Enkätstudie. 

 

Sjuksköterskorna fick 

fylla i ett frågeformulär 

som var uppdelat i 4 

delar. Demografiska 

data, kunskap, attityd och 

erfarenhet. Etiskt 

godkännande från 

avdelningschef att 

genomföra studien. 

Deskriptiv statistik samt 

jämförelse analys. 

 

52 % ansåg att mödrar som 

missbrukade under 

graviditeten inte brydde sig 

om sig själve eller barnet. 54 

% var inte nöjda med 

kunskapen de hade om att 

vårda patienter med 

missbruk. 44 % angav att de 

var dömande eller omedvetet 

straffande mot patienterna. 

46 % tyckte det var svårt att 

bemöta missbrukande 

mödrar med empati och 

omsorg.  

Intern validitet: Höjs då 

resultatet svarar på syftet.  

Extern validitet: Kan 

generaliseras till andra 

neonatalavdelningar i 

Storbritannien.   
Reliabilitet: Höjs då 

frågeformuläret välbeprövat. 
Objektivitet: Ingen 

powerberäkning beskriven. 

Lämplig analysmetod. Dock är 

metoden inte tydligt beskriven 

vilken kan sänka objektiviteten. 
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Författare 
Titel 

Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat Kvalitet 
 

Warren, O.U., 

Sena, V., Choo, 

E., & Machan, 

J. 
”Emergency 

physicians’ and 

nurses’ 

attitudes 

towards 

alcohol-

intoxicated 

patients” 
USA, 2012 
 

Syftet var att 

undersöka och 

jämföra läkare och 

sjuksköterskors 
attityder till vård av 

alkoholförgiftade 

patienter, inklusive 

professionell 

tillfredsställelse, 
svårigheter i klinisk 

vård, respekt mot 

patienter, 
förberedelser för att 

ta hand om 

patienterna och 

remiss tillämpning. 

Konsekutivt urval. 140 

läkare och sjuksköterskor.   

Svarsfrekvens: 97 

deltagare. 

Kön och ålder ej 

framskrivet. 

Tvärsnittsstudie. 
Inklusionskriterier: 

Sjuksköterska på 

akutmottagning. Inga 

framskrivna 

exklusionskriterier. 
Externt bortfall: 18st 

deltog ej. Inget internt 

bortfall. 

Enkätstudie 

Enkäter delades ut 

under arbetsskiften. 

Informanterna gavs 

muntligt informerat 

samtycke i samband 

med enkätutdelningen. 

Undersökningen var 

anonym. 

Likertskala: (1=håller 

inte med, 5=håller 

med). 
Jämförelse analys och 

t-test analys. 

Både läkare och 

sjuksköterskor ansåg att 

det var svårt att utvärdera 

patienter med 

alkoholintox, läkare: 

2,37, sjuksköterskor: 2,6. 

Båda grupperna kände att 

de var professionellt 

otillfredställda med att 

vårda denna 

patientgrupp, läkare: 

3,57 sjuksköterskor: 

3,23. De ansåg att 

patientgruppen inte 

bemöttes med respekt. 

1,7. 

Intern validitet: Höjs då resultatet 

svarar på syftet. 

Extern validitet: Höjs då det var 

hög svarsfrekvens och kontexten är 

beskriven. Går troligtvis att 

överföra på läkare och 

sjuksköterskor på liknande 

akutmottagningar.  
Reliabilitet: Höjs då 

frågeformuläret är psykometriskt 

testat. Reliabiliteten sänks då det 

inte är gjord någon pilotstudie.  
Objektivitet: Höjs då 

powerberäkning finns och 

författarna använder lämplig 

analys- och metod. 

Willaing, I., & 

Ladelund, S. 
”Nurse 

Counseling of 

Patients With 

an 
Overconsumpti

on of Alcohol” 
Danmark, 2005  
 

Syftete var att 

identifiera 

sambandet mellan 

sjuksköterskors 

alkoholvanor och 

deras (a) 

självskattade 

kompetens för 

rådgivning om 

alkohol (b) attityd 

till att vårda 

patienter med en 

överkonsumtion av 

alkohol. * 

Konsekutivt utval då alla 

sjuksköterskor 

inkluderades: 734 

personer. Svarsfrekvens: 

522 personer. 485 var 

kvinnor och 37 män. Ålder 

23-70. Medelvärde: 39 år. 

Externt bortfall: 212. De 

sjuksköterskor som hade 

lite patientkontakt 

exkluderades (43 st). Inga 

specifika 

inklusionskriterier. 

Enkätstudie. 

En enkät skickades ut 

till alla avdelningar på 

ett universitetssjukhus 

samt information om 

studien och försäkring 

om sekretess. En 

påminnelse skickades 

ut efter en vecka. 

Svaret skickades in via 

ett svarskuvert som 

följde med enkäten.    

Analysen g jordes med 

deskriptiv statistik. 

46 %(n=134) av 

kirurgisjuksköterskorna 

och 29 %(n=39) av 

medicinsjuksköterskorna 

kände inte att de var 

kvalificerade att tala med 

patienter med 

alkoholproblem om att 

minska konsumtionen. 

De sjuksköterskor som 

skattade hög självkänsla 

hade en bättre attityd mot 

patienterna.   

Intern validitet: Höjs då resultatet 

svarar på syftet.  
Extern validitet: Höjs, då studien 

gjordes på flera avdelningar och har 

hög svarsfrekvens. Kan troligtvis 

överföras till andra avdelningar. 
Reliabilitet: Höjs då metoden och 

analysen är välbeskriven. Samt 

pilotstudie genomförd på ett annat 

sjukhus och mätningsinstrumentet 

välbeprövat. 
Objektivitet: Sänks då det inte 

finns en powerberäkning. Använder 

sig av lämplig analysmetod, detta 

höjer objektiviteten. 

 


