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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Substansberoende är ett växande folkhälsoproblem som kräver allt större resurser 

i dagens hälso- och sjukvård. Detta leder till att dagens sjuksköterskor möter personer med 

substansberoende i större utsträckning än tidigare. Sjuksköterskeutbildningen omfattar oftast 

inte kunskap om substansberoende och studier visar att bristande kunskap kan påverka 

personalens attityder till olika patientgrupper vilket i sin tur kan påverka både den givna 

vården och vårdmötet. Syfte: Syftet med studien var att belysa vilka attityder sjuksköterskor 

kan ha till att vårda personer med substansberoende inom somatiska vårdmiljöer. Metod: 

Studien är en litteraturöversikt, som utifrån tidigare forskning, belyser sjuksköterskors 

attityder till att vårda personer med substansberoende. Översikten är baserad på sju 

vetenskapliga kvalitativa och kvantitativa artiklar, som både kvalitetsgranskats och 

analyserats. Resultat: De artiklar vi fann pekade på en negativ attityd hos sjuksköterskor till 

att vårda personer med substansberoende i somatiska vårdmiljöer. De mest framträdande 

attityderna är att det är en krävande patientgrupp, och att det inte känns meningsfullt att vårda 

dem. Diskussion: För att kunna uppnå bättre vårdkvalitet och förbättra vårdmötet till patienter 

med substansberoende behövs det enligt resultatet en attitydförändring hos sjuksköterskor. 

Kunskap, erfarenhet och en känsla av mening i vårdandet av patientgruppen verkar vara 

viktigt och diskuteras enligt Antonovsky´s KASAM teori.       

 

Nyckelord: Sjuksköterskor, Attityder, Substansberoende  
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Abstract 
 

Background: Substance dependence is a growing health problem. As a result, nurses 

encounter people with substance dependence to a greater extent than before, while the nursing 

education has only limited focus on substance dependence. Studies show that a lack of 

knowledge can have an impact on nurses‟ attitudes towards different patient groups, which 

also seems to affect the care provision and the nurse-patient encounter. Purpose: The aim of 

this study was to illuminate nurses‟ attitudes in caring for people with substance dependence 

in somatic healthcare settings. Method: The study is a literature review, based on, in all, 

seven qualitative and quantitative empirical studies. The studies were quality assessed and 

analyzed. Results: The results indicate that nurses in somatic healthcare settings generally 

have a negative attitude towards caring for people with substance dependence. The most 

prominent attitudes were that it is a difficult group to care for, and that caring for them does 

not feel meaningful. Conclusion: In order to provide a high quality care for this group, a 

change of attitudes is required. Knowledge, experience and a sense of meaning in caring for 

this group, seems essential, and is discussed in the light of Antonovsky‟s theory, Sense of 

Coherence.    

 

Keywords: Nurses, Attitudes, Substance Dependence 
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BAKGRUND 

Det senaste decenniet har substansberoende blivit ett växande folkhälsoproblem i Sverige 

(SoS, 2012). Alkoholkonsumtionen har de senaste femton åren ökat, och trots att det i 

slutenvårdens verksamhet har setts minskningar, har antalet sjukhusvårdade personer med 

sjukdomar som orsakas av alkohol eller narkotika blivit allt fler (SoS, 2012). Dessa sjukdomar 

har blivit något som kräver allt större resurser i dagens hälso- och sjukvård (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering, 2001), vilket betyder att vårdpersonal idag möter patienter som 

lider av substansberoende oavsett var inom hälso- och sjukvården de arbetar (Wiklund Gustin, 

2010).  

 

Substansberoende är ett brett begrepp men i detta arbete avgränsas substansberoende till 

substanserna alkohol och narkotiska preparat, såväl illegala (t.ex. heroin) som legala, det vill 

säga narkotikaklassade läkemedel som används på ett icke föreskrivet sätt. Andra former av 

beroende, såsom koffein och nikotin som också påverkar hjärnans funktion (Wiklund Gustin, 

2010), omfattas alltså inte. Begreppet beroende förväxlas ofta med begreppet missbruk och 

enligt Wiklund Gustin (2010) kan orsaken till detta vara att personer med 

beroendeproblematik ofta benämns som ”missbrukare”. Enligt de internationellt vedertagna 

kriterierna i DSM IV
1
 finns det en skillnad mellan ”missbruk” och ”beroende”, där missbruk 

diagnostiskt är mer otydligt än beroende och kan tolkas som ett förstadium till beroende. I 

detta examensarbete fokuseras omvårdnad vid beroende av olika substanser (för definition se 

bilaga 1). För att diagnostisera ett beroende enligt DSM IV (APA, 2002) ska bland annat 

symtom som tolerans, abstinens, kontrollförlust, återfall och att försumma annat betydelsefullt 

som familj och vänner, för att skaffa substanser, finnas. Wiklund Gustin (2010) menar att 

substansberoende är ett komplext problem, som innefattar såväl kroppsliga, själsliga, 

andliga/existentiella och sociala aspekter. Hon menar vidare att komplexiteten kan identifieras 

i de diagnostiska kriterierna i DSM-IV för substansberoende. Den kroppsliga/fysiska 

dimensionen avspeglar sig i aspekter som abstinens och tolerans genom att substanserna 

påverkar det så kallade belöningssystemet i hjärnan. Den själsliga eller psykologiska aspekten 

handlar om att personen kan vara medveten om substansens skadliga påverkan men klarar inte 

av att begränsa intaget på ett adekvat sätt. Även den sociala aspekten syns i diagnoskriterierna 

genom att livet i allt högre grad kretsar kring substansen och att aktiviteter som tidigare varit 

                                                           
1
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4

th
 Ed, 1994. Washington D.C: American Psychiatric 

Association. 
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viktiga försummas (ibid). Totalt finns det sju kriterier för substansberoende och för att 

diagnostiseras krävs det att tre av dessa är uppfyllda under det senaste året (APA, 2002). Med 

tanke på att det räcker med tre av sju kriterier för att diagnostiseras, finns det förmodligen en 

rad olika kombinationer av symtom vilket medför att ett substansberoende kan ge sig i uttryck 

på många olika sätt.  

 

Goldberg (2010), menar att det är viktigt att har en förståelse för personer med 

substansberoende, vilket i sin tur kan påverka mötet med patientgruppen. Han beskriver att 

det är viktigt att bemöta personer med substansberoende på ett sätt som inte bekräftar deras 

redan negativa självbild. Han menar att flertalet av dessa personer har blivit stämplade under 

hela sitt liv och att det oftast har startat redan under deras barndom. Det finns enligt Goldberg 

fyra olika faser av stämpling; föräldrars stämpling, samhällelig stämpling, sekundär avvikelse 

och den s.k. avvikelsespriralen. Teorin beskriver hur föräldrar är ansvariga för att barn får en 

negativ självbild, vilken följer med även under skolåren och i kontakten med samhället. Den 

negativa självbilden finns även närvarande under vuxenlivet och blir då mer etablerad och 

underbyggd och styr i sin tur de handlingar som individen gör. Det vill säga, trots att personen 

är medveten om att de val och handlingar som han/hon utför strider mot samhällets normer, så 

utförs de ändå. I det sista fasen, den s.k. avvikelsespriralen, är vanligtvis individens beteende 

avvikande på mer än ett område, det kan handla om; narkotika, stölder, prostitution, 

arbetslöshet etc. Det avvikande beteendet gör att personer med substansberoende utsätts för 

negativa reaktioner från många olika håll i samhället, vilket föranleder ännu mer stämpling 

(ibid). Därmed sjunker självbilden ytterligare vilket ger upphov till mer sekundär avvikelse, 

exempelvis i form av fler misslyckanden, ytterligare stämpling och mer normstridiga 

beteenden, det vill säga en negativ spiral skapas.   

 

Enligt Ford, Brammer och Becker (2008) är kunskap om  patienternas livsvärld en viktig del i 

vårdandet och något som kan påverka  attityderna
2
 till denna patientgrupp. Rush och Cook 

(2006) menar att sjuksköterskan, genom sina attityder, kan påverkar hur patienten kommer att 

uppleva både omvårdnaden och mötet och Nåden och Eriksson (2004) poängterar att 

sjukvårdpersonalens värderingar och attityder är vägledande i mötet med patienten. I 

kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor (SoS, 2005) omfattar endast en av 

                                                           
2
 Begreppet attityd används i detta arbete som ett samlingsbegrepp för ”medveten eller omedveten föreställning, 

inställning eller känsla som kan vara avgörande för någons beteende eller handling” (Altmann, 2008) 
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punkterna sjuksköterskans attityder i form av att de ska kunna kommunicera på ett lyhört, 

respektfullt och empatiskt sätt. Dock innefattar Socialstyrelsen attityder i sin definition av 

kompetens: ”Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och 

färdigheter” (SoS 2005, sid 7) där de menar att innebörden i ordet förmåga är detsamma som 

erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter, medan ordet vilja 

omfattar attityd, engagemang, mod och ansvar (ibid). Detta visar på att exempelvis förståelse 

för och attityder till olika patientgrupper är en viktig grund i sjuksköterskans kompetens och 

en viktig faktor i vårdandet av olika patientgrupper.    

 

För att sjuksköterskan ska kunna förbättra både attityd och omvårdnadens genomförande, är 

en förståelse för patientens livsvärld en grundförutsättning (Rush & Cook, 2006; Kim, 2000; 

Birkler, 2007; Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Detta gäller i hög grad patienter som har 

varit utsatta för lidande (Nåden & Eriksson, 2004), vilket således skulle kunna gälla patienter 

med olika former av substansberoende. Omvårdnadsteoretikern Kim (2000) poängterar vikten 

av att ta reda på bakomliggande orsaker till patientens situation som grund för att skapa en 

förståelse för patientens livsvärld. Denna förståelse kan, enligt Kim (2000), uppnås genom det 

fysiska och emotionella mötet mellan patient och sjuksköterska där interaktionen och utbytet 

av information står i centrum. Även Stryhn (2007) och Schuster (2006) betonar vikten av att 

visa intresse för patientens livsvärld för att kunna närma sig honom/henne och skapa 

förståelse. De menar vidare att kommunikation således inte bara handlar om ett 

informationsutbyte, utan även om intresse. Den kunskap och förståelse för patientens livsvärld 

som uppkommer i mötet kan bidra till att tillit och förtroende skapas. På så vis kan 

sjuksköterskan få ännu mer information om patientens behov, tillstånd och sårbarhet 

(Santamäki Fischer & Dahlqvist, 2009). Även om det kan vara svårt att möta patienter som 

lider av substansberoende, så kan ett positivt möte skapa förståelse för patientens svårigheter 

samt öka kunskapen kring vilken betydelse beroendet har i patientens liv (Wiklund Gustin, 

2010). Därmed kan också sjuksköterskans attityder förändras, vilket kan leda till att patienten 

upplever trygghet och förtroende men också värdighet och respekt (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2007; Nåden & Eriksson, 2004).  

 

Sammanfattningsvis visar kunskapsunderlaget att antalet sjukhusvårdande personer med 

beroenderelaterade diagnoser blivit allt fler, vilket kan innebära att sjuksköterskor oavsett var 

de arbetar kan möta patienter som lider av substansberoende. Enligt Statens offentliga 
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utredningar (SOU 2011:35) finns det en bristande kunskap om substansberoende i den 

svenska sjuksköterskeutbildningen och möjligheten till specialutbildning inom området är 

alltför begränsade. Tidigare forskning visar att brist på adekvat kunskap kan leda till negativa 

attityder. Det är därför viktigt att ta reda på vilka attityder som förekommer hos 

sjuksköterskor inom somatiska vårdmiljöer, eftersom patienter med substansberoende idag 

inte enbart vårdas inom psykiatrisk vård.   

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa vilka attityder sjuksköterskor kan ha till att vårda personer 

med substansberoende inom somatiska vårdmiljöer.  

 

METOD  

Design 

Studien är en litteraturöversikt, som utifrån tidigare forskning, belyser sjuksköterskors 

attityder gentemot att vårda personer med substansberoende (Friberg, 2006). Översikten är 

baserad på ett systematiskt urval av vetenskapliga artiklar, som kvalitetsgranskats och 

analyserats (ibid).  

 

Urval & Datainsamling 

Vetenskapliga artiklarna söktes utifrån studiens syfte i databaserna PubMed, Cinahl och 

PsycINFO. Databasen PubMed är en databas inom medicin, omvårdnad och odontologi och 

databasen ger referenser med abstracts till artiklar ur cirka 3500 tidskrifter från uppemot 70 

länder. Cinahl är en databas som täcker alla områden inom omvårdnad och vårdvetenskap och 

omfattar omkring 550 tillgängliga omvårdnadstidsskrifter. Databasen PsycINFO har 

psykologi och närliggande områden som utgångspunkt och ger referenser med abstract från 

cirka 1800 tidskrifter (Högskolan Kristianstad, 2012). De valda databaserna är, enligt Polit 

och Beck (2012), lämpliga att använda när man söker vetenskapliga studier inom omvårdnad 

och vårdvetenskap. I databassökningen användes följande inklusionskriterier; de valda 

artiklarna skulle svara mot syftet och således vara artiklar beskrivna ur sjuksköterskans 

perspektiv, patientgruppen skulle ha ett substansberoende, det skulle vara artiklar som är 

skrivna mellan åren 2000 och 2012 och de skulle vara vetenskapligt granskade (peer 

reviewed). De sökord som användes var: substance use, substance misuse, substance abuse, 



9 

 
 

illicit drug, illicit drug user, drug user, alcohol use, alcoholic, nurse, staff, health care worker, 

health care, attitudes, experience, och perception. De olika sökorden kombinerades i de valda 

databaserna för att hitta relevanta artiklar till det valda syftet. För att få med de mest relevanta 

begreppen i artiklarna användes även den booleska operatorn and mellan varje enskilt sökord. 

För att minimera risken att exkludera någon användbar artikel samt få med olika böjningar av 

utvalda sökord, användes även trunkering. Totalt valdes 18 artiklar ut och beställdes i fulltext. 

Utifrån de inkluderade artiklarnas referenslistor gjordes även manuella sökningar som 

resulterade i ytterligare 9 artiklar som även dem beställdes i fulltext. Efter granskning av 

kvalitén, i enlighet med Friberg (2006), valdes till slut 7 artiklar (markerade med siffrorna 1-7 

i referenslistan) ut som svarade mot syftet (för sökschema och artikelöversikt se bilaga 2 & 3). 

De exklusionskriterier som användes vid artikelurvalet var följande; artiklarna var skrivna ur 

patientperspektiv, andra yrkeskategorier än sjuksköterskor där det inte går att urskilja 

sjuksköterskan från annan personals attityder i resultatet, sjuksköterskans attityd till eget 

substansanvändande, artiklarna beskriver både den psykiatriska och somatiska vården och det 

finns en svårighet i att utläsa vilka av resultaten som speglar respektive vårdinrättning.  

 

Analys och kvalitetsbedömning 

De valda artiklarna delades upp mellan författarna för att granskas oberoende av varandra. För 

att bedöma artiklarnas kvalitet, styrkor och svagheter användes Fribergs granskningsmall 

(2006) (bilaga 4). Artikelgranskningen innefattade både en kvalitativ och en kvantitativ mall 

för att gradera artiklarna i hög, medel och låg kvalitet. I granskningsmallen fanns frågor som 

besvarades för att kunna gradera artiklarna. I den kvantitativa mallen fanns det totalt 14 frågor 

och för att gradera dem behövde en viss procentsats uppnås, för hög kvalitet behövde 100-75 

% vara besvarade, för medel 75-50 % och för låg 50 – 0 % av frågorna. I den kvalitativa 

mallen fanns det totalt 13 frågor och samma graderingssystem användes även där. 

Granskningen diskuterades sedan och sammanställdes i en artikelöversikt (bilaga 3). Därefter 

genomfördes en manifest innehållsanalys i syfte att identifiera olika mönster  och reducera 

texten för att göra den mer hanterbar (Friberg, 2006). Utifrån de valda artiklarnas resultat 

identifierades sedan meningsbärande enheter som kategoriserades (Olsson & Sörensen, 2011). 

Allteftersom kategorierna blev fler sorterades de in i olika teman som bildade 

huvudkategorier. Resultatet presenteras  i fyra huvudkategorier varav två av kategorierna även 

omfattar två, respektive tre subkategorier. . 
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Etiska överväganden  

Merparten av författarna till artiklarna gjorde noggranna etiska överväganden före och under 

studierna vilket framgår i respektive artikels etiska avsnitt. Fanns det inget specifikt etiskt 

avsnitt i artikeln togs det hänsyn till om det fanns etiska överväganden nämnda i artikeln. En 

del av artiklarna har även blivit etiskt godkända. Eftersom lagstiftningen för etisk prövning 

skiljer sig åt mellan olika länder krävs inte alltid etiskt godkännande av studier som omfattar 

sjukvårdspersonal. I lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 

2003:460) omfattas exempelvis inte denna kategori och etikprövning i Sverige krävs alltså ej. 

Vi har därför valt att inte utesluta studier som inte har genomgått etisk granskning. Vi har inte 

heller uteslutit artiklar som inte gick att finna i fulltext.     

 

RESULTAT 

 

Figur 1. Sjuksköterskans attityder till att vårda personer med substansberoende inom somatiska 

vårdmiljöer. Resultatet är indelat i fyra huvudkategorier baserat på 7 artiklar (n=650).    

De ska inte prioriteras  
Baseras på artikel  

1, 2, 3, 4, 5, 6 
 

* Det är skillnad på dem och         
andra 
* De borde vårdas någon 
annanstans 
* De tar resurser från andra 

 

De går inte att lita på 
Baseras på artikel  

1, 2, 4, 5, 6 
 
* De är manipulativa 
* De är oberäkneliga  

De är en krävande grupp 
att vårda 

Baseras på artikel  

1, 2, 3, 4, 5 

Att vårda dem känns inte 
meningsfullt  

Baseras på artikel  

1, 2, 4, 7 
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Resultatet bygger på totalt sju vetenskapliga artiklar, varav fyra är kvalitativa (n=138) och tre 

är kvantitativa artiklar (n=512). I figur 1 ovan presenteras resultatet i huvudkategorier med 

tillhörande subkategorier. Kategorin De ska inte prioriteras baseras på sex artiklar, De går 

inte att lita på och De är en krävande grupp att vårda baseras båda på fem artiklar och 

kategorin Att vårda dem känns inte meningsfullt baseras på fyra artiklar.     

 

De ska inte prioriteras 

I studierna framkommer tre olika aspekter av att patienterna inte ska prioriteras ”det är 

skillnad på dem och andra”, ”de borde vårdas någon annanstans” och ”de tar resurser från 

andra”.  

 

Det är skillnad på dem och andra 

I en studie gjord av Henderson et al (2008) beskrivs det att personer med substansberoende 

ofta blir bortprioriterade enbart på grund av sin sociala tillhörighet. En annan deltagare 

beskriver att patienter med substansberoende inte får återbesök i lika stor utsträckning som 

andra patientgrupper. Deltagaren uppger att personalen inte är lika påstridiga att boka in 

återbesök till dessa patienter eftersom de sällan dyker upp på inbokade tider (ibid). Till 

skillnad från vad som tidigare beskrivits menar en del deltagare i studien av McLaughlin, 

McKenna, Leslie, Moore och Robinson (2006) att patientgruppen bör prioriteras istället för att 

diskrimineras. Dessa åsikter kan enligt Natan et al (2009) resultera i att vården som ges till 

patienter med substansberoende blir högre, då positiva attityder påverkar den givna vården. 

Patienter med substansberoende får enligt studierna en sämre vårdkvalitet jämfört med andra 

patientgrupper (Henderson, Stacey & Dohan, 2008; Peckover & Chidlaw, 2007; Kelleher & 

Cotter, 2009; Natan, Beyil & Neta, 2009). Enligt en studie av Natan et al. (2009) kände en del 

sjuksköterskor, trots erfarenhet och kunskap av att vårda personer med substansberoende, sig 

ändå inte bekväma i att vårda dem. Det bidrog, enligt sjuksköterskorna, till att dessa patienter 

fick en bristfällig vård (ibid; Kelleher & Cotter, 2009). Även Peckover och Chidlaw (2007) 

beskrev att personer med substansberoende diskrimineras och får en kortare och mer 

uppgiftsorienterad vård till följd av sin sociala tillhörighet. 

 

De borde vårdas någon annanstans 

En återkommande attityd i tre av studierna visar att sjuksköterskor anser att patientgruppen 

borde vårdas någon annanstans än på somatiska vårdavdelningar (McLaughlin et al, 2006; 
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Henderson et al, 2008; Ford, 2011). Även om en del sjuksköterskor, som i studien av 

McLaughlin et al (2006), beskriver att de vill vara involverade i arbetet med personer med 

substansberoende så är det få som anser att de hör hemma på en somatisk vårdavdelning 

(ibid). De anser att vården borde utföras av specialister, som både har mer tid och mer 

erfarenhet. De flesta sjuksköterskorna uppgav dessutom att de inte ville ge vård till 

patientgruppen, varken själva eller med hjälp av specialister. Denna typ av attityd kunde även 

observeras i studien av Henderson et al (2008) där det blev tydligt att personal undvek 

patientgruppen i hopp om att andra skulle ta hand om dem. Sjuksköterskor, i studien av Ford 

(2011), uttryckte att patientgruppen inte passade in på somatiska vårdavdelningarna, och 

beskrev hur de ibland fick skydda andra patienter från övergrepp och våldsamt beteende. En 

sjuksköterska beskriver att det förekommer situationer då personalen måste kompromissa och 

väga in sin egen och andra patienters säkerhet mot att ge efter för orimliga krav från 

missbrukaren. En annan sjuksköterska beskriver att det finns bättre möjligheter till god 

omvårdnad för dessa patienter på specialistavdelningar, eftersom det dels finns mer resurser 

och dels färre patienter (ibid).   

 

De tar resurser från andra 

En del sjuksköterskor var frustrerade över att patienter med substansberoende hade ett stort 

vårdbehov, eftersom de tog tid och resurser från andra sjuka patienter (Ford, 2011). Liknande 

attityder gick även att finna i studien av Henderson et al (2008), där sjuksköterskor ansåg att 

personer med substansberoende tog för mycket tid i jämförelse med andra patientgrupper. 

Enligt observationer som gjordes på en akutmottagning, hade sjukvårdspersonal en 

uppfattning om att personer med beroendeproblematik använde akutmottagningen som en 

viloplats och ett ställe att få mat på, vilket ledde till konflikter dem emellan. En sjuksköterska 

beskriver att en patient som är substansberoende tar upp mycket resurser och att deras diffusa 

symptom ökar längden på sjukhusvistelsen, vilket är ett extra stort problem för en 

akutmottagning med lite resurser och begränsat antal sängplatser. En annan sjuksköterska 

beskriver att sjukvårdspersonal ofta konfronterar denna patientgrupp, då de stjäl personalens 

uppmärksamhet och energi, som behövs till andra medicinska akutfall (ibid).          

 

De går inte att lita på  

I studierna framkommer två olika aspekter av att de inte går att lita på, ”de är manipulativa” 

och att ”de är oberäkneliga”.  
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De är manipulativa 

I merparten av studierna är sjuksköterskor av uppfattningen att personer med 

substansberoende har ett manipulativt beteende och inte går att lita på (McLaughlin, et al 

2006; Ford, 2011; Natan et al, 2009; Henderson et al, 2008). I citatet som följer blir det tydligt 

att sjuksköterskan känner att hon inte kan lita på dessa patienter; “They say they want to get 

off it [drugs] and the first chance they get they go outside and get a hit from their „friends‟… 

they lie to me and play me for a fool”(…) (Ford, 2011). Sjuksköterskor uppger att en direkt 

konsekvens av manipulativt beteende är att trovärdigheten för denna patientgrupp minskar 

och påverkar vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient (Ford, 2011). Manipulationen är 

något som främst visar sig vid medicinering och behandling då sjuksköterskorna är rädda för 

att bli lurade, vilket försvårar den givna omvårdnaden av patientgruppen (ibid). Patienterna 

beskrivs som listiga och drivna av ett ”drogsökande” beteende (McLaughlin et al, 2006; Ford, 

2011). Enligt Ford (2011) kan det visa sig genom att patienten ändar beteende från att vara 

verbalt otrevlig till att bli trevlig och tillmötesgående i syfte att få det de vill ha. En del 

sjuksköterskor, i studien av Henderson et al (2008), tvivlar på att patienterna besöker 

sjukhuset i annat syfte än att införskaffa droger. 

 

De är oberäkneliga 

Förutom attityden att det inte går att lita på personer med substansberoende, framkommer det 

även attityder om att personer med substansberoende kan vara farliga, aggressiva och 

våldsamma (Ford, 2011; Natan et al, 2009; Peckover & Chidlaw, 2007; Henderson et al, 

2008) speciellt om de var under påverkan av olika substanser (Ford, 2011) eller om de inte får 

de läkemedel som de efterfrågar (Peckover & Chidlaw, 2007). Denna syn bidrar enligt 

Peckover och Chidlaw (2007) till att sjuksköterskor ser vårdandet, av patienter med 

substansberoende, som en risk snarare än en grupp som är i behov av vård. Även om det bland 

sjuksköterskor finns en medvetenhet och förståelse för att patienter med substansberoende är 

en sårbar grupp som behöver vård (ibid) ses våldet som ett hinder i att vårda patientgruppen 

(ibid; Ford, 2011). Våld, aggression och hotfullhet medförde att många sjuksköterskor kände 

sig otrygga och utsatta samt att de fruktade för sin egen säkerhet (Ford, 2011; Peckover & 

Chidlaw, 2007).  

 

I studien av Henderson et al (2008) beskriver sjuksköterskor dock att inte alla personer med 

substansberoende är aggressiva och våldsbenägna, även om det var ovanligt att de inte 
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upplevde minst en våldsam episod under ett arbetspass. I studien av Ford (2011) uttrycker 

sjuksköterskor en frustration över att inte kunna resonera med en aggressiv patient, eftersom 

det då finns risk för potentiella och faktiska övergrepp. Detta bidrog till att de inte kunde 

utföra sitt arbete som önskat. I likhet med Ford (2011) visar även Henderson et al (2008) att 

sjuksköterskor ansåg det vara svårt att arbeta med en patientgrupp som dagligen utsatte dem 

för övergrepp. Det som ytterligare förstärkte den hotbild som sjuksköterskorna i studierna gav 

uttryck för var att patienterna kunde ha smittsamma sjukdomar. Enligt Natan et al (2009) 

uttryckte sjuksköterskor stor oro för att bli smittade med sjukdomar som exempelvis hepatit 

och HIV.   

 

De är en krävande grupp att vårda 

I merparten av studierna fanns det en uppfattning om att personer med substansberoende är 

krävande att vårda (McLaughlin et al, 2006; Kelleher & Cotter, 2009; Natan et al, 2009; Ford, 

2011). Det kunde också ses en ovilja i att vårda dem, i en av studierna beskriver en deltagare 

det på följande vis;  

 

”I would prefer to run a mile rather than, they‟re not exactly the type of patient that you would want to 

accept onto your list, because generally speaking there is a perception that there is going to be a lot of 

hard work with them (…)” (McLaughlin et al, 2006).  

 

Denna uppfattning kan även delas av de tillfrågade sjuksköterskorna i studien av Kelleher och 

Cotter (2009) som även dem beskriver en ovilja till att behandla patientgruppen. Men trots att 

patienter med substansberoende ansågs vara svåra att vårda menade hälften av 

sjuksköterskorna att interaktionen med dessa patienter fungerade bra (ibid). Det skiljer sig 

dock från vad sjuksköterskorna beskriver i studien av Henderson et al (2008), som menar att 

det finns svårigheter i mötet med dessa patienter. Förutom att det är ett svårt klientel att 

behandla anser sjuksköterskor även att substansberoende patienter kräver mycket 

omvårdnadstid eftersom de hela tiden ringer på “klockan” och söker uppmärksamhet (Ford, 

2011). På grund av att patienterna får en ökad uppmärksamhet anser sjuksköterskorna att de 

stör gällande rutiner (Natan et al, 2009). 
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Att vårda dem känns inte meningsfullt 

En återkommande attityd hos sjuksköterskor är att det inte tjänar någonting till att vårda 

patienter med substansberoende. Det ger hos en del sjuksköterskor en känsla av hopplöshet 

och uppgivenhet i vårdandet av patienterna (Ford, 2011; Vargas & Luis, 2008; McLaughlin et 

al, 2006). Även om sjuksköterskor i studien av Henderson et al (2008) uppger att de kan 

känna sig motiverade till att hjälpa patienter med substansberoende så kommer de ofta till en 

punkt då de ger upp. En deltagare i studien uttrycker sig på följande vis; “You‟re pushing this 

stone up and you kind of maybe see a light and you seem like you‟re making an impact and 

then it rolls back down” (Henderson et al, 2008). Vid dessa tillfällen beskriver 

sjuksköterskorna hur tilltron till patientgruppen minskar (ibid). Även sjuksköterskor i studien 

av Ford (2011) beskriver en minskad tilltro till patientgruppen. De menar att det inte finns 

någon mening i att fortsätta vårda patienterna på sjukhus efter att de fått tillåtelse att träffa 

sina vänner utan tillsyn, då de med största sannolikhet intagit någon typ av substans.  I likhet 

med Ford (2011) uppger sjuksköterskorna, i studien av Vargas och Luis (2008), att de känner 

liten tilltro till att patienten ska kunna bryta sitt substansberoende. Deras uppfattning är att 

dessa personer har en liten chans till nykterhet efter en avgiftning.    

 

” ... Sometimes they arrive here completely disoriented, and they go out physically well, we know this 

is something momentary, he will soon have another alcoholic drink (…) I am sure the first thing they 

do after they get better it to cross the street, get into a bar and drink some more (…) “ 

(Vargas & Luis, 2008)  

 

Patienter med substansberoende beskrivs sällan lyssna på sjuksköterskan och acceptera den 

vård som erbjuds, vilket bidrar till att sjuksköterskor känner att det inte tjänar något till att 

vårda patienterna (McLaughlin et al, 2006). En annan aspekt av att det inte kändes 

meningsfullt att vårda personer med substansberoende är att de inte kan ta ansvar för sin hälsa 

(Ford, 2011). Det finns även uppfattningar om att de beter sig både oansvarigt och ohälsosamt 

(Henderson et al, 2008; Vargas & Luis, 2008). Detta kan, enligt sjuksköterskor i studien av 

Henderson et al (2008), ge sig i uttryck genom att de inte dyker upp på bestämda möten, att de 

inte slutför sin behandling eller tar sina föreskrivna läkemedel. Sjuksköterskorna beskrev hur 

de ibland kände att de var mer intresserade av patienternas hälsa än vad patienterna själva var 

(ibid).  
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DISKUSSION  

Metoddiskussion  

Den valda designen för fördjupningsarbetet var en litteraturöversikt, dels för att skapa en 

översikt över ett begränsat område (Friberg, 2006), dels för att få kunskap om vilka attityder 

sjuksköterskor har till att vårda personer med substansberoende på somatiska 

vårdavdelningar. Totalt baserades resultatet på 7 studier. För att öka bredden och 

tillförlitligheten i resultatet användes både kvalitativa (n=4) och kvantitativa studier (n=3) 

(Polit & Beck, 2012). De kvalitativa studierna gav en mer djupgående bild av personliga 

upplevelser, medan de kvantitativa studierna gav en mer övergripande bild av vilka attityder 

som fanns i vårdandet för ett större antal deltagare (jfr Forsberg & Wengström, 2008). En 

svårighet som vi har stött på under analysfasen med de kvantitativa artiklarna är att deras 

resultat är något svårtolkat. Vi har därför varit extra uppmärksamma under analysen av dessa 

artiklar för att minska risken för att resultatet inte skulle misstolkas. Litteraturöversikten 

omfattade totalt 650 deltagare, varav 138 ingick i de kvalitativa studierna och 512 ingick i de 

kvantitativa studierna. Vi är medvetna om att attityder, som vi har valt att undersöka, kan vara 

svåra att mäta. I de artiklar som är av kvantitativ karaktär, har någon form av attitydskala 

använts för att undersöka sjuksköterskornas attityd till att vårda den valda patientgruppen. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan tillförlitligheten i dessa studier ha varit svår att 

upprätthålla då det finns en uppenbar svårighet i att mäta attityder på ett tillförlitligt sätt. 

Därför har det varit en styrka att både kvalitativa och kvantitativa artiklar har använts, då 

möjligheten att belysa flera olika perspektiv ökar (jfr Granskär & Höglund- Nielsen, 2012). 

Polit och Beck (2012) poängterar att en kombination av kvalitativa och kvantitativa studier 

ökar bredden och tillförlitligheten i ett resultat.  

  

För att få med så mycket relevant forskning på området som möjligt gjordes 

litteratursökningen i tre databaser: Cinahl, PubMed och PsycINFO. Även om de valda 

databaserna anses vara relevanta för att hitta studier som svarade på vårt syfte kan vi ha 

missat studier i andra databaser. Vid de olika sökningarna återkom dock de valda studierna i 

de olika databaserna, vilket kan tyda på att de valda databaserna var relevanta utifrån studiens 

syfte. För att kontrollera att de sökord som användes var relevanta gjordes även 

kontrollsökningar genom att använda MESH-termer, vilket inte genererade några ytterligare 

studier. Även manuella sökningar genomfördes från de utvalda studiernas referenslistor och 
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visade att de utvalda studierna även hade refererat till varandra, vilket visar på den begränsade 

forskning som finns inom området. Vi är medvetna om att vi har ett begränsat antal artiklar, 

Friberg (2006) menar dock att det är bättre med en fördjupad analys med ett begränsat antal 

artiklar, än att göra en ytlig analys på ett större antal artiklar. Även om litteraturöversikten 

bygger på ett begränsat material anser vi ändå att tillförlitligheten av vårt resultat är 

förhållandevis hög. 

 

Vi valde att begränsa våra sökningar i databaserna till artiklar publicerade efter år 2000, 

eftersom vi främst var intresserade av aktuell forskning på området. Det kan ha bidragit till att 

artiklar som varit värdefulla för vårt resultat har utelämnats från litteraturöversikten, vilket 

kan ha påverkat resultatet. Ytterligare något som kan ha påverkat resultatet är att endast 

artiklar på engelska inkluderades, vilket kan ha medfört att artiklar på andra språk som svarat 

på syftet har förbisetts. En del viktig information kan dessutom feltolkats eller gått förlorad 

vid översättning av studierna. För att minska risken för feltolkning läste båda författarna 

igenom studierna var för sig för att därefter plocka ut och översätta meningsbärande enheter. 

För att minska risken för att förlora den ursprungliga betydelsen av citat, har vi valt att inte 

översätta dessa (Polit & Beck, 2012). Det är dock viktigt att komma ihåg att intervjuerna, som 

flera av artiklarna baserar sig på, är genomförda på andra språk (exempelvis hebreiska), vilket 

innebär att det finns en risk att delar av innebörden i deltagarnas ursprungliga berättelser kan 

ha gått förlorad redan i översättningen till engelska.               

    

Tre av de valda studierna är utförda i Europa (UK och Irland), en i Nordamerika (USA), en i 

Sydamerika (Brasilien), en i Australien och en i Mellanöstern (Israel). De utvalda studierna 

kommer från hela världen och har därmed gett vårt resultat en stor bredd. En risk med att ha 

en så stor spridning på studierna är att kulturella och religiösa skillnader kan ha påverkat 

resultatet i någon riktning. Även om samhällsstrukturen i de länderna som studierna gjorts i är 

relativt lika, kan sjukvården se olika ut i respektive land, vilket kan påverka sjuksköterskornas 

attityder och därmed också vårt resultat. En styrka är dock att liknande resultat kunde ses i 

samtliga av de utvalda studierna, oavsett i vilket land de utförts, vilket stärker överförbarheten 

av vårt resultat.  

 

Författarnas förförståelse kan, enligt Granskär och Höglund- Nielsen (2012) påverka resultatet 

genom att subjektiva tolkningar görs utifrån en läst text. För att reducera risken att vår 



18 

 
 

förförståelse har påverkat resultatet i någon riktning, har vi genom hela arbetsprocessen därför 

varit noga med att framställa texternas verkliga innehåll för att öka resultatets tillförlitlighet. 

Även i analysfasen granskades innehållet enligt Fribergs (2006) granskningsmall (bilaga 4). 

Kvaliteten graderades från hög till låg utifrån granskningsmallen (bilaga 3). Graderingen 

skedde utifrån vår tolkning av i vilken omfattning mallens frågor kunde besvaras, vilket 

naturligtvis innebär att andra skulle kunna göra en annan bedömning. Något som stärker 

tillförlitligheten är dock att vi under hela arbetsprocessen varit två bedömare, vilket även har 

bidragit till att vi har haft olika infallsvinklar på det material vi har arbetat med.   

 

I de valda studierna är det främst kvinnors attityder som presenteras, vilket medför att båda 

könen inte är lika representerade. Eftersom det främst är kvinnor som är sjuksköterskor kan 

ändå studiepopulationen anses vara representativ, vilket styrker överförbarheten av resultatet. 

Dessutom är olika åldersgrupper, erfarenhet av yrket samt olika kulturer representerade i de 

valda studierna, vilket ytterligare stärker överförbarheten av studiens resultat.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa vilka attityder sjuksköterskor har till att vårda personer med 

substansberoende inom somatiska vårdmiljöer. I resultatet framkommer att sjuksköterskor 

främst har negativa attityder till patientgruppen, att patientgruppen är svår och krävande att 

vårda och att de inte anser att det är meningsfullt att vårda dem. I diskussionen kommer dessa 

attityder att diskuteras utifrån tänkbara orsaker och vilka konsekvenser dessa attityder kan ha i 

vårdmötet och dess betydelse för vårdkvaliteten. Studier av Foster och Onyeukwu (2003) 

samt Pinikahana, Carta och Happell (2002) visat att det finns ett samband mellan attityder och 

vårdkvalitet, och menar att positiva attityder leder till en högre vårdkvalitet. Attityderna kan 

alltså därmed vara direkt avgörande för den vården som ges.  

 

Resultatet visar att sjuksköterskornas attityder till personer med substansberoende främst är 

negativa och att fördomar är vanligt förekommande. Resultatet visar även att sjuksköterskorna 

anser att personer med substansberoende får en sämre vård än andra patientgrupper och att 

patienternas sociala tillhörighet beskrivs ligga till grund för den ojämlika vården. Enligt Lock, 

Kaner, Lamont och Bond (2002) kan en av orsakerna till att patientgruppen får en ojämlik 

vård vara att sjuksköterskorna har bristande utbildning och kunskap om substansberoende och 

personer med beroendeproblematik. Detta styrks även av Lovi och Barr (2009) som menar att 
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bristande utbildning kan medföra negativa attityder och därmed även en sämre vård. Det 

framgår i en rad studier att sjuksköterskors bristande kunskap om substansberoende är ett 

problem och att sjuksköterskor själva efterlyser mer utbildning inom området (Ford et al, 

2008; Raeside, 2003; Wadell & Skärsäter, 2007; Geirsson, Bendtsen & Spak, 2005). 

 

Sjuksköterskors bristande kunskap kan i sin tur leda till osäkerhet. I studier av Hapell och 

Taylor (2001) samt Neale, Tompkins, och Sheard (2008) beskriver sjuksköterskor även att 

deras bristande kunskap påverkar omvårdnadsmötet med patienterna negativt. Detta är i linje 

med resultat från Tsai (2008) som beskriver att bristande kunskap påverkar sjuksköterskans 

förmåga att sätta sig in i patientens livsvärld, vilket i sin tur påverkar mötet med patienterna. 

En rad olika studier beskriver hur utbildning bidrar till att ge sjuksköterskor en ökad trygghet i 

att vårda patienter med substansberoende genom att de dels får ökad kunskap och dels ökad 

kännedom om patientens livsvärld (Clutterbuck et al, 2008; Vadlamundi, Adams, Hogan, Wu 

& Wahid, 2008; Holleman & Thornby, 2000; Ford et al, 2008; Selleck & Redding, 1997). 

Ökad kunskap om personer med substansberoende verkar således ha en positiv inverkan på 

vårdmötet mellan sjuksköterskor och patientgruppen genom en ökad trygghet i vårdandet, en 

ökad kännedom om patienten och dennes livsvärld samt ett bättre bemötande i vårdandet. 

Men flera studier indikerar att ökad kunskap förmodligen inte är tillräckligt för att förändra 

vårdmötet. Flera författare (exempelvis Ford et al, 2008) poängterar vikten av att även få 

direkt stöd i vårdandet. I en studie av Happell och Taylor (2001) utvärderades stöd till 

sjuksköterskor i form av kontakt med en specialistklinik som kunde kontaktas vid behov. 

Studien visade att vid de tillfällen denna möjlighet utnyttjades, kunde ett bättre vårdmöte 

skapas. Ökad kunskap verkar däremot ha en postiv effekt när det gäller förändrade attityder 

till patientgruppen (Happell, Carta & Pinikahana, 2002; Richmond & Foster, 2003; 

Pinikahana et al, 2002; Holleman et al, 2000). Sammanfattningsvis tyder flera studier på att 

kunskapsbrist kan vara en viktig faktor när det gäller negativa attityder till patientgruppen 

vilket verkar höra samman med ett ökat intresse för patientens livsvärld. Detta i sin tur 

påverkar vårdmötet som helhet.   

 

Det framgår tydligt i resultatet att sjuksköterskor anser att personer med substansberoende är 

en krävande grupp att vårda. Patienterna beskrivs som våldsamma, farliga, manipulativa och 

som en resurskrävande patientgrupp som istället borde vårdas inom psykiatrisk vård. 

Resultatet visar även att patientgruppen diskrimineras, får sämre vårdkvalitet, färre återbesök 
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och en mer uppgiftsorienterad vård än andra patienter. Sjuksköterskor inom den somatiska 

vården verkar emellertid inte vara ensamma om att tycka att personer med substansberoende 

är en krävande grupp att vårda. Exempelvis Neale et al (2008) beskriver att apotekare och 

socialarbetare har liknande attityder. I studien intervjuades även personer med 

substansberoende som beskrev att de, trots diskriminering och negativa attityd inom olika 

instanser, generellt sätt hade mötts av mer positiva attityder inom den psykiatriska vården 

(Neale et al, 2008). Flera andra studier visar att attityderna till personer med substansberoende 

är mer positiva inom den psykiatriska vården än vad de är inom den somatiska vården (Tsai, 

2008; Neale et al, 2008; Lovi & Barr, 2009; Gilchrist et al, 2011; Pinikahana et al, 2002). Det 

finns begränsad kunskap om vad som skiljer de båda vårdformerna, men det är rimligt att anta 

att det handlar om kunskap kring den aktuella patientgruppen och den problematik som hör 

samman med deras beroende. Detta styrks i en studie av Lovi och Barr (2009) som visar att 

sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin har bättre kunskap om patientgruppen och även en 

mer positiv attityd till dem. Lovi och Barr (2009) menar vidare att kunskapen dessa 

sjuksköterskor har underlättar förståelsen om bakomliggande orsaker till beroendet och de 

konsekvenser som beroendet kan medföra. Det verkar således som om den kunskap och de 

attityder som finns inom en speciell vårdkontext, i detta fall psykiatrisk vård, påverkar 

vårdmötet i positiv riktning. Inom psykiatrisk vård har man även en annan erfarenhet och 

trygghet i att vårda denna patientgrupp. Det stöds exempelvis av resultatet i en studie av 

Holleman et al (2000) som visade att sjuksköterskor med längre erfarenhet av att vårda 

personer med substansberoende uppvisade mer positiva attityder, jämfört med sjuksköterskor 

som hade mindre erfarenhet. En anledning till att sjuksköterskor inom somatisk vård anser att 

gruppen är krävande kan alltså, förutom begränsade kunskaper, vara att de inte har någon 

vana av att möta gruppen och därmed distanserar sig och ”önskar” att de hade vårdats någon 

annanstans.     

 

Resultatet visar även att sjuksköterskor inom somatisk vård inte anser det meningsfullt att 

vårda personer med substansberoende. De uttrycker en låg tilltro till patientgruppen och 

menar att det inte ”tjänar något till” att vårda dem, eftersom de upplever att patienterna inte 

tar ansvar för sin hälsa och att de beter sig både oansvarigt och ohälsosamt. Richmond och 

Foster (2003) menar att negativa attityder gentemot en patientgrupp även påverkar hur 

meningsfullt det känns att vårda dem. Bristen på meningsfullhet i att vårda denna 

patientgrupp återfinns även i studier som är genomförda inom psykiatrisk vård (Lovi & Barr, 
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2009; Wadell & Skärsäter, 2007) och i studier genomförda inom både akut- och psykiatrisk 

vård (Tsai, Tsai, Lin, Weng, Chen & Chen, 2010). I studien av Tsai et al (2010) beskriver 

sjuksköterskor att den bristande motivation att förändra sin livsstil som de ser hos patienter 

med substansberoende, påverkar deras vilja att vårda dem. Studien visar även, i likhet med 

fynden i denna litteraturstudie, att bristen på ”mening” i vårdandet påverkades av att 

patienterna med största sannolikhet skulle fortsätta med sitt substansberoende när de lämnat 

sjukhuset. I studien av Lovi och Barr (2009) framkom även att sjuksköterskorna inte ville 

vårda patientgruppen eftersom de såg deras sjukdomstillstånd som självförvållat och som en 

direkt följd av deras substansberoende, och vårdandet var därför inte meningsfullt. 

Sjuksköterskans syn på patientens ansvar för sin egen livssituation kan därmed vara direkt 

avgörande för hur vården av patienten kommer att utformas (Brickman, Rabinowitz, Karuza, 

Coates, Cohn & Kidder, 1982). Diskussioner om patientens ansvar för sitt hälsotillstånd 

återfinns dock även inom andra områden. Flera studier (Vartanian, 2010; Berger, Kapella & 

Larson, 2011) visar att sjukvårdspersonal anser att personer som drabbats av sjukdomar till 

följd av övervikt och rökning, själva är ansvariga för sitt sjukdomstillstånd, vilket bidrar till 

att dessa patienter behandlas annorlunda och möts av mer negativa attityder än andra 

patientgrupper. Men, samtidigt som det uppenbart verkar finnas främst negativa attityder till 

vissa patientgrupper, däribland personer med substansberoende, är det en sjuksköterskas 

skyldighet att vårda patienter på lika villkor, i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen 

(Raadu, 2012). Enligt människovärdesprincipen som ska ligga till grund för de prioriteringar 

som görs inom hälso- och sjukvården ska vårdpersonal varken prioritera insatser eller 

kvaliteten på den givna vården utifrån vem som vårdas (SOU, 2001:8). Den stora frågan är 

dock hur synen på patientgruppen kan förändras, så att vård och omvårdnad ges på lika villkor 

till alla patienter, oavsett hur ett sjukdomstillstånd har uppstått.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att sjuksköterskornas attityder kan påverka och påverkas 

av i var mån de känner begriplighet, kan hantera vårdmötet och anser att det är meningsfullt 

att vårda dem. Detta är i linje med det som Antonovsky beskriver som Känslan av 

sammanhang (KASAM). Enligt Antonovsky (1987) är graden av begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet avgörande för hur vi hanterar olika situationer. Begriplighet har att göra 

med hur en person upplever omvärlden och hur den bilden samverkar med förnuftet. Utifrån 

studiens resultat blir ordet kunskap ett nyckelbegrepp och ett viktigt verktyg för att förnuftet 

ska samverka med den rådande uppfattning som finns gällande personer med 
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substansberoende. Hanterbarheten har att göra med hur en person känner att han/hon har 

resurser för att möta yttre påfrestningar. Erfarenhet och vana av att vårda patientgruppen kan 

alltså vara en sådan resurs. Den tredje och sista komponenten i KASAM är meningsfullhet och 

omfattar betydelsen av att finna mening i situationer som vi befinner oss i, och ställs inför. 

Enligt Antonovsky (1987) kan känslan av mening betraktas som en motivationskomponent, 

och beskrivs som en viktig del i att kunna skapa begriplighet och hanterbarhet. Det kan med 

andra ord vara av stor vikt att sjuksköterskor känner en mening med, och en motivation till, 

att vårda personer med substansberoende.  

 

SLUTORD          

För att sjuksköterskor inom den somatiska vården ska kunna ändra sin attityd till personer 

med substansberoende, tyder resultatet i vår studie på att det krävs mer kunskap om 

substansberoende och om den problematik som beroendet skapar, mer erfarenhet av att möta 

gruppen samt motivation till att vårda dem. Det verkar dock finnas en stor kunskapslucka när 

det gäller sjuksköterskors attityder till att vårda personer med substansberoende och det krävs 

ytterligare forskning för att förändra och förbättra vården för dessa personer.   
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Bilaga 1 Kriterier för substansberoende enligt DSM-IV-TR  
 

Diagnosen ställs om man använder en substans på ett sätt som inte är ändamålsenligt och detta 

leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning eller lidande. Detta ska komma till uttryck i 

minst tre av följande kriterier under loppet av ett år: 

 

 

1. Tolerans, som definieras som antingen 

a) ett ökat behov av substansen för önskad effekt, eller  

b) effekten av samma dos blir påtagligt mindre med tiden 

 

2. Abstinens, som visar sig som 

a) abstinenssymptom 

b) samma eller liknande substans tas för att lindra eller undvika abstinenssymptom. 

 

3. Kontrollförlust, dvs. man tar mer av substansen, och/eller tar den under längre tid än 

man tänkt sig. 

 

4. Upprepade vita perioder; det finns en varaktig önskan om, eller misslyckande försök, 

att minska eller kontrollera intaget. 
 

5. Mycket tid går åt att till att skaffa och konsumera substansen, och/eller till att 

återhämta sig från dess effekter. 
 

6. Viktiga aktiviteter inom socialt liv, yrkesliv och/eller fritidsliv försummas pga. 

substansberoendet.  
 

7. Trots att man är medveten om att fysiska eller psykiska besvär man lider av sannolikt 

orsakats eller förvärrats av substansen fortsätter man att använda den.  
 

Vidare specificerar man vid diagnos om beroendet är fysiskt eller inte genom att se om 

kriterierna 1 och/eller 2 föreligger. Det räcker här med att enbart tolerans eller abstinens 

förekommer för att man ska tala om fysiskt beroende.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: American Psychiatric Association (APA) (2002). Mini-D IV. Diagnostiska kriterier 

enligt DSM-IV-TR. Danderyd: Pilgrim Press 



  

 

 Bilaga 2 Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

 

Datum Databas Sökord och boolesk 

operator (and, or, not) 
Begränsningar Typ av 

sökning  

Antal 

träffar 

Motiv till exklusion av artiklar Utvalda 

artiklar  

15/11 

 

PubMed Attitude*(and) staff* (and) 

drug user* 

Human  

English  

2000-2012 

Title/abstract 20 Studier är skrivna ur patient perspektiv (7) 

eller andra yrkeskategorier (5), patient har 

samsjuklighet (4), utvärdering av 

mätinstrument (2), psykiatrisk avdelning 

(1) 

1 

15/11 

 

 

PubMed Illicit drug* (and) nurse* Human 

English 

Peer reviewed 

2000-2012 

Abstract 31 Studier är skrivna ur 

sjuksköterskestudenters perspektiv (3), 

patient har samsjuklighet (4), gravida 

patienter (7), sjuksköterskan lider av 

substansberoende (1), andra 

yrkeskategorier (1), annan sjukdom (6), 

utvärdering av mätinstrument (6), 

psykiatrisk avdelning (2)   

1 

15/11 

 

 

Cinahl Substance use* (and) 

nurse* (and) attitude* 

Human 

English 

2000-2012 

peer reviewed 

Abstract 15 Studier är skrivna ur 

sjuksköterskestudenters perspektiv (1), 

patient har samsjuklighet (4), utbildning 

(1), sjuksköterskan som missbrukare (2), 

kunskap om alkohol hos sjuksköterskor 

(2), review (1), studentperspektiv (1), 

psykiatrisk avdelning (2)  

 

 

 

1 



  

 

Bilaga 2 Sökschema för datorbaserad litteratursökning 

 

 

 

 

 

16/11 

 

PubMed Substance misuse* (and) 

nurse* (and) experience* 

Human 

English 

2000-2012 

Title/Abstract 11 Studier är skrivna ur 

sjuksköterskestudenters perspektiv (1), 

annan sjukdom (3), sjuksköterskan som 

missbrukare (1), patientperspektiv (1), 

andra yrkeskategorier (3), psykiatrisk 

avdelning (1) 

1 

 

16/11 Cinahl Nurse* (and) attitude* 

(and) alcoholism* 

Human 

English 

2000-2012 

Peer reviewed 

Abstract 2 Studierna undersöker annan sjukdom (1) 1 

16/11 PubMed Illicit drug user* (and) 

perception* 

Human 

English 

2000-2012 

Title/abstract 8 Studier är skrivna ur studentperspektiv (1), 

patientperspektiv (1), utvärdering av 

mätinstrument/metod (1), samsjuklighet 

(2), sjuksköterskans egen inställning (2) 

1 

16/11 PsycINFO Stigma* (and) substance 

use* (and) health care* 

(Not) HIV (Not) mental 

health care*  

2000-2012 Abstract 20 Studier är skrivna utifrån andra 

yrkeskategorier (2), studentperspektiv (1) 

patienter har andra sjukdomar (12), 

utvärdering av mätinstrument/metod (4) 

1 



  

 

Bilaga 3 Artikelöversikt 

 
Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Ford R. 

 

Australien  

 

2011 

 

 

 

 

 

Interpersonal 

challenges as a 

constraint on 

care: The 

experience of 

nurses care of 

patients who 

use illicit 

drugs 

Att undersöka 

inställningen 

till att vårda 

personer med 

substans 

missbruk. 

Denna studie är en del 

av en stor studie med 

totalt 1605 deltagande. 

Urvalet togs från en 

databas med uppgifter 

om registrerade 

sjuksköterskor. Det 

totala urvalet den här 

studien var 311 

respondenter.      

 

Datainsamlingen 

gjordes med hjälp av ett 

frågeformulär med en 

öppen fråga som 

skickades ut.  

 

 

 

Det frågeformulär som skickades ut 

innefattade en öppen fråga som 

handlade om vilka faktorer som 

spelade roll i omvårdnaden av 

patienter med beroendeproblematik. 

Respondenternas svar utgjorde 

vidare en uppdelning av resultatet 

som formades till två olika studier, 

den här studien är en av dem två 

och handlar enbart om de 

utmaningar som sjuksköterskor 

ställs inför med mötet av personer 

med beroende-problematik.   

 

Materialet analyserades tematiskt 

med hjälp av NVivo, en datoriserad 

kodnings system som främjar 

noggrannhet i hämtning och 

kodning av data. Det tillsattes steg i 

kodningen för att öka 

trovärdigheten i det insamlade 

materialet. Från data identifierades 

kategorier och subkategorier. Tre 

sjuksköterskor från urvalet fick ta 

del av materialet och fick 

oberoende av varandra godkänna 

titeln på subkategorierna.     

Det framkom tre tydliga teman i studien;  

Våld; i denna kategori framgick det att 

urvalspersonerna rapporterat att de kände 

sig utsatta i sitt arbeta med missbrukare. 

Att de hade en känsla av att de var 

våldsamma och aggressiva och att det 

kunde leda till en hotfull stämning. 

 Manipulation; Många sjuksköterskor 

rapporterade att patienternas 

manipulerande beteende i förhållande till 

medicinering och behandlings-regimer 

var ett stort hinder i deras förmåga att ge 

omvårdnad.  

Ansvarslöshet; Sjuksköterskor 

rapporterade att patienter inte tog ansvar 

för sin egen hälsa, vilket bidrog till att de 

hindrade sjuksköterskan i omvårdnaden. 

De framgick att det var frustrerande och 

tidsödande att arbeta med patient-

gruppen. Sjuksköterskorna tyckte även 

de var jobbigt att de inte kunde ta hand 

om de andra patienterna när de även hade 

med missbrukande patienter att göra. De 

sa att de läggs för mycket tid på 

missbrukarna. Patienternas beteende 

orsakade stress för sjuksköterskorna.  

Hög 



  

 

Bilaga 3 Artikelöversikt 

Författare 

Land 

År 

Titel Syfte  Urval 

Datainsamlingsmetod 

Genomförande  

Analys 

Resultat Kvalitet 

 

Henderson, S., 

Stacey, C L. & 

Dohan, D 

 

USA 

 

2008 

 

 

 

 

Social stigma 

and the 

dilemmas of 

providing care 

to substance 

users in a 

safety-net 

emergency 

department   

Syftet med 

studien var att 

förstå vilken 

erfarenhet och 

inställning som 

fanns bland 

omvårdnads-

personal, som 

behandlade 

patienter med 

beroende-

problematik.    

Studien genomfördes på ett 

allmänt sjukhus i en medelstor stad 

i Kalifornien. Deltagarna i studien 

arbetade på akut-mottagningen och 

mötte i stor utsträckning patienter 

med beroendeproblematik. Totalt 

observerades ca 75 stycken ur 

omvårdnadspersonalen.  

 

Datainsamlingen genomfördes 

med hjälp av observationer på 

akutmottagningen mellan åren 

2003 och 2005. Det var två av 

författarna som deltog som 

observatörer. Dessutom 

genomfördes 11 semi-

strukturerade intervjuer för att 

verifiera observationsfynd och öka 

reliabilitet och validitet.   

 

 

Observationerna varade mellan fyra och 

fem timmar åt gången och 

observationsdagarna och tiderna 

varierade. Inledningsvis noterades all 

omvårdnad som gavs till personer med 

substansberoende och fort-sättningsvis 

när författarna hade bildat sig en 

uppfattning kring hur substansberoende 

passade in i mottagningen specificerades 

observationerna, exempelvis 

substansberoende och triagen, 

substansberoende som förekom ofta på 

mottagningen etc. Flera tusen 

interaktioner mellan patient och 

omvårdnadspersonal gjordes totalt 318 

utav dem var fokuserade observationer 

(beskrivet ovan). För att verifiera det som 

observerats och öka både validitet och 

reliabilitet utfördes dessutom 11 stycken 

semistrukturerade intervjuer. De varade 

mellan 45 och 90 minuter var, de spelades 

in och var senare transkriberade. 

Analysen var både deduktiv och induktiv. 

Alla observationsanteckningar fördes in i 

en kvalitativ databas, NVivo, där alla 

dokument kodades. Nyckelfynden 

utgjorde koderna som vidare gjordes om 

till tema genom att identifiera upprepade 

mönster av interaktioner.   

Författarna identifierade fem tema 

relaterade till de dilemma som finns 

i att vårda patienter med 

substansberoende.  

1) omvårdnadspersonal ger vård till 

personer som är sårbara och sämre 

behandlade, vilket de uppgav att 

den valda patientgruppen var 

2) omvårdnadspersonalens 

interaktioner med patient-gruppen 

kan vara utmanande, en svårighet 

var när patienten var aggressiv och 

våldsam. Det förekom även att 

patienten spottade, slogs och svor åt 

personalen. Vilket gjorde att 

personal undvek patienterna 

3) personalen visste inte om 

patienterna gav korrekta medicinska 

historier, vilket kunde försvåra 

diagnostisering och medicinering 

etc. 

4) personalen var bekymrad kring 

om patienten sökte vård för att de 

behövde hjälp eller ville få tag i 

”droger” 

5) Svårigheter att som personal 

balansera bristande resurser på 

mottagningen med de krävande 

behov som personer med 

substansberoende uppvisade.      

Hög 
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Kelleher, S.,  

Cotter, P 

 

Irland  

 

2008 

 

 

 

 

A descriptive 

study on 

emergency 

department 

doctors‟ and 

nurses‟ 

knowledge 

and attitudes 

concerning 

substance 

use and 

substance 

users 

Syftet med 

studien var 

att utreda 

akutläkare 

och 

Akut-

sjukskötersko

rs kunskaper 

och attityder 

gällande 

droganvändar

e och 

problematiskt 

användande 

av droger. 

Deltagarna arbetade 

på tre universitetssjukhus i 

Irland. Totalt blev 145 stycken 

läkare och sjuksköterskor 

tillfrågade om att delta i 

studien. Totalt ingick 66 

stycken (57 kvinnor och 9 män) 

och ingick i studien. Av 

deltagarna hade 74 % aldrig 

deltagit i någon specifik träning 

gällande alkohol och droger.  

 

Datainsamlingen gjordes med 

hjälp av ett frågeformulär. 

Frågeformuläret behandlade 

bland annat personalens 

nuvarande kunskapsnivå 

gällande droganvändning och 

patienter med missbruks-

problem samt attityder 

gentemot dessa patienter.  

 

Etiska aspekter belyses. 

Formulären delades ut på 

arbetsplatsen och sedan hade 

deltagarna fyra veckor på sig att 

skicka in formuläret. Formuläret 

byggde på ”Substance abuse attitude 

survey”.  

 

Materialet analyserades tematiskt 

med hjälp av SPSS, som gav 

resultatet i olika skalor och diagram. 

Därefter jämfördes data och delades 

in i subkategorier.     

Merparten av deltagarna (73 %) 

angav att de tyckte patienter 

med missbruksproblem blev 

inadekvat behandlade. 

Anledningen uppgavs vara att 

personalbrist (44 %) och att 

patienterna själva var svåra att 

hantera (32 %). Nästan alla 

ansåg även att patienter med 

missbruksproblem i 

kombination med somatisk 

sjukdom var svåra att hantera 

(97 % ). Majoriteten av 

sjukvårdspersonalen uppgav att 

de mycket sällan tog anamnes 

av patientgruppen gällande 

droganvändning. Ca 97 % 

respektive 96 % av deltagarna 

ansåg att drogberoende 

respektive alkoholberoende är 

behandlingsbara sjukdomar. 

Hög 
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McLaughlin 

D., 

McKenna 

H., Leslie J., 

Robinson J. 

& Moore K. 

 

Irland 

 

2006 

 

 

 

Illicit drug 

users in 

Northern 

Ireland: 

perceptions 

and 

experiences of 

health and 

social care 

professionals 

Att undersöka 

uppfattningar 

och kliniska 

erfarenheter av 

vård och 

omsorg bland 

personal mot 

missbrukare. 

Totalt ingick 35 personer, varav 32 

stycken var i fokusgruppssamtal (n=6) 

och tre i djupintervjuer (eftersom de 

inte kunde medverka under 

gruppsamtalen).  De som valdes ut 

arbetade som hälso- och sjukvårds-

personal i primärvården.  De hade 

klinisk erfarenhet av att arbeta med 

missbrukande patienter. Författarna 

valde själva ut deltagarna genom att 

titta på var de arbetat och om de kunde 

bidra i diskussionerna, detta gjordes i 

enlighet med Polit & Beck (2004). 

Forskarna samlade in material genom 

dels fokusgrupps-samtal (n= 32) och 

dels genom djupintervjuer (n= 3) 

(vilket enligt författarna förmodligen 

inte påverkade resultat nämn-värt 

eftersom svaren var väldigt likt övriga 

svar från grupp-samtalen, de menar 

dock att det kan ha bidragit till 

annorlunda svar vid djupintervjuerna). 

Etiska aspekter belyses. 

Innan intervjuerna 

genomfördes en pilotstudie 

för att testa sina 

intervjufrågor och därefter 

utformades den slutgiltiga 

intervjumallen. 

Diskussionerna spelades in 

och transkriberades och 

analyserades därefter 

utifrån tematisk 

innehållsanalys med 

Burnards (1991) riktlinjer, 

dvs. ur det transkriberade 

materialet organiserades 

materialet in i olika teman, 

för att sedan dela upp 

resultatet.   

Resultatet visade att de flesta hade 

negativa attityder gentemot denna 

patientgrupp, de ansåg att de 

saknade erfarenheter och kunskap 

och ville få bort missbrukarna från 

primärvården. Medan några andra 

var positivt inställd till att arbeta 

med patienterna. Deltagarna ville 

inte vara involverade i arbetet med 

missbrukare ansåg att det endast 

skulle vara specialiserad personal 

som skulle ta hand om dem. De 

ansåg även att patientgruppen var 

manipulerande och krävande. En 

del uttryckte även att det inte var 

”lönt” att arbeta men dem eftersom 

de varken lyssnar och bara är ute 

efter droger. Några av de utfrågade 

var även av åsikten att de inte ville 

ha mer erfarenhet och kunskap för 

det skulle på så sätt locka till sig 

fler personer av den patientgruppen. 

Medel 
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Natan, M., 

Beyil, V., & 

Neta, O.  

 

Israel  

 

2009 

 

 

 

 

Nurses‟ 

perception 

of the 

quality of 

care they 

provide to 

hospitalized 

drug 

addicts: 

Testing the 

Theory of 

Reasoned 

Action 

Syftet med 

studien var att, 

undersöka 

sjuksköterskors 

attityder och 

subjektiva 

normer, utifrån 

den avsedda och 

faktiska  

omvårdnaden 

gentemot 

patienter med 

drogberoende, 

genom att 

använda sig av 

TRA (Theory of 

Reasoned 

Action). 

Alla deltagare var anställda på 

medicinkliniker i Israel, 

eftersom de som arbetade där 

hade stor sannolikhet att möta 

patienter med beroende- 

problematik. I studien deltog 

totalt 116 kvinnor och 19 män. 

Medelåldern var 38 år och de 

hade i genomsnitt 15 års 

arbetslivserfarenhet av 

omvårdnadsyrket.  

 

Totalt delades 200 fråge-

formulär ut till sjuksköterskor 

som arbetade på tre olika 

centrala Israeliska medicinska 

mottagningar. Tillsammans med 

frågeformuläret fanns det ett 

extra blad bifogat som 

förklarade betydelsen av och 

syftet med studien samt 

information om att de när som 

helst kunde avbryta sitt 

deltagande. Totalt returnerades 

135 frågeformulär vilket gav en 

svarsfrekvens på 68 %.       

 

Etiska aspekter belyses. 

 

För att undersöka, sjuksköterskors 

attityder och subjektiva normer, utifrån 

den avsedda och faktiska  

omvårdnaden gentemot patienter med 

drogberoende, utvecklades ett fråge-

formulär av författarna. Ett utkast av 

frågeformuläret testades av 

omvårdnadspersonal (n=20) och därefter 

korrigerades formuläret och frågor med 

liten varians blev inte inkluderade i den 

slutgiltiga versionen av formuläret. Det 

slut-giltiga formuläret innehöll totalt 82 

frågor och de flesta var slutna frågor. De 

flesta frågor utgjordes av skalor där 

deltagarna själva skulle skatta sin attityd, 

sitt beteende och förmodat beteende på en 

sex gradig skala, där 6 betydde ”definitely 

yes” eller absolute agreement” och 1 

betydde ”definitely not” eller ”absolute 

disagreement”.     

 

Deskriptiv statistik (medelvärde och SD) 

användes för att beskriva data på varje 

studerad variabel. Innan den övergripande 

hypotesen av studien testades, användes 

Pearsons korrela-tionskoefficient för att 

beräkna samband mellan variablerna. När 

de empiriska sambanden var fastställda 

utfördes en regressionsanalys.    

Sjuksköterskorna hade en blygsam negativ 

attityd till personer med drogberoende. 

Flertalet beskriver även att den omvårdnad 

som ges till patienter med drogberoende är 

sämre gentemot andra patienter, även om 

flertalet ansåg och hade som ambition att 

behandla dem likvärdigt. De flesta 

respondenterna menar även att personer 

med drogberoende har rätt till god 

omvårdnad men att det är en svår 

patientgrupp att behandla. En del uttrycker 

även att de känner rädsla inför att behandla 

patienter som använder droger eftersom de 

kan bli våldsamma och manipulera dem, 

och uttryckte dessutom en ovilja att 

behandla dessa patienter. De allra flesta 

uttrycker dock att arbetet med dessa 

patienter är tillfredställande och att de har 

tillräckliga kunskaper för att göra det. De 

känner dock ett obehag över att behandla 

dem då de är oroliga över att bli smittade av 

HIV och hepatit.       

Ett annat fynd var att ju starkare intention 

sjuksköterskan hade att ge god omvårdnad 

till patienter med drogberoende desto mer 

positiv attityd gentemot patientgruppen 

fanns det.  

Hög 
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Peckover, S. 

& Chidlaw, 

R G. 

 

UK 

 

2007 

 

 

 

Too 

frightened to 

care? 

Accounts by 

district 

nurses 

working 

with clients 

who misuse 

substances 

Syftet var att 

undersöka 

distriktsjuk-

sköteskors 

förståelse och 

praxis i relation 

till diskrimin-

ering och 

ojämnlikhetsfråg

or 

Studien genomfördes på två 

primärvårds mottagningar i en 

stad i norra England. Mottag-

ningarna valdes ut eftersom de 

i stor utsträckning tog hand om 

utsatta grupper. Alla distrikt-

sjuksköterskor (n=22) som 

arbetade på mottagningarna 

bjöds in att delta i studien. 

Efter att ha informerat om 

studiens syfte valde 18 stycken 

att delta.  

 

Datainsamlingen gjordes 

genom semistrukturerade 

intervjuer, som spelades in och 

senare transkriberades.  

 

Etiska aspekter belyses. 

Den kvalitativa metoden genom 

semistrukturerade intervjuer tillät 

författarna att få en djupgående insyn 

i distriktsjuksköterskornas 

uppfattning kring ojämnlikhetsfrågor.     

De identifierad meningsbärande 

enheter i sina data. Studiens syfte 

från början gällde all diskriminering 

och ojämlikhetsfrågor, men i studien 

rapporteras endast detta relaterat till 

patienter med missbruksproblem. 

Detta var inte bestämt från början 

men uppkom som ett viktigt tema 

under analysen.   

 

Distriktsjuksköterskorna 

uttryckte attityder, mot personer 

som har ett substansberoende 

vilka var förknippade med 

stigmatisering. De uttryckte att 

stigmatiseringen medförde 

att vårdkvaliteten av dessa 

vårdtagare blev sämre, kortare 

och mer uppgiftsorienterad.  

De uttryckte i stor utsträckning 

rädsla för patientgruppen p.g.a. 

att de hade tendenser till att vara 

aggressiva och farliga. En del 

uttryckte att det var en ”risk” att 

behandla dessa patienter och att 

de kände sig sårbara när de 

behandlade patienterna. Flera av 

respondenterna ville att det 

skulle bli känt att det fanns 

bristande kunskap och 

erfarenheter av att arbeta med 

patientgruppen för att försäkra 

att patientgruppen i framtiden 

skulle få en mer jämlik vård och 

holistisk omvårdnad. De tror 

också att det skulle bidra till att 

de hade känt sig säkrare i sin 

profession.       

Medel 
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Vargas D 

Luis M 

 

Brasilien  

 

2008 

 

Alcohol, 

alcoholism and 

alcohol 

addicts: 

Conceptions 

and attitudes 

of nurses from 

district basic 

health centers 

Ta reda på och 

lära känna de 

föreställningar 

och 

inställningar 

som 

sjuksköterskor 

har mot 

alkohol, 

alkoholism 

och alkolister 

 

Tre vårdcentralsdistrikt valdes 

ut till studien. Anledningen till 

att vårdcentralerna valdes ut 

var för att de var bra tekniskt 

utrustade, hade hög standard.  

Av dessa tre distrikt valdes 

sedan totalt 10 stycken 

sjuksköterskor ut. De valde ut 

sjuksköterskor som arbetade 

både morgon, dag och kväll för 

att få en rättvis bild.  

 

Datainsamlingen genomfördes 

med hjälp av semi-

strukturerade intervjuer som 

innehåll tre guidande frågor, 

”vad tycker du om alkohol, 

alkoholberoende och 

alkoholister”.  

 

 

 

Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Vidare gjordes en 

innehållsanalys som en teoretisk ram. 

Under data analysen delades 

innehållet in i olika tema. Därefter 

urskildes varje enskild sjuksköterskas 

åsikter från varandras för att få en 

bild vilka attityder varje enskild 

sjuksköterska hade.  

Det visade sig att de 

sjuksköterskor som inte 

konsumerade alkohol hade en 

mer negativ inställning. De hade 

lite hopp om missbrukarna, att 

de bara hade en sak på hjärnan. 

Det framkom även att de tyckte 

de var oansvariga. De ansåg att 

alkoholism var en sjukdom men 

många gånger ett hopplöst fall 

och att de många gånger 

handlade om att de inte ville 

sluta dricka. De beskriver hur 

”de beroende” återkommer gång 

på gång.  

Medel 

 



  

 

Bilaga 4 Granskningsmall 
 

För att betygsätta artiklarna användes Fribergs (2006) granskningsmall, de betygsattes enligt följande; Låg, Medel och Hög.  

Hög = 100 – 75 % av frågorna, Medel= 75 – 50 % av frågorna och Låg = 50 – 0 % av frågorna. 

Granskningsmall för kvantitativa studier  
 

Granskningsmall för kvalitativa studier  
 

 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta i så fall 

formulerat och avgränsat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall 

formulerade?  

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i 

bakgrunden? Hur är denna i så fall beskriven?  

 Vad är syftet? Är det klart formulerat? 

 Hur är metoden beskriven?  

 Hur bär undersökningspersoner beskrivna?  

 Hur analyserades data?  

 Hur hänger metod och teoretiska utgångspunkter ihop?  

 Vad visar resultatet?  

 Hur har författarna tolkat studiens resultat?  

 Vilka argument förs fram?  

 Förs det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. 

vårdvetenskapliga antaganden?  

 

 

 Finns det ett tydligt problem formulerat? Hur är detta is å fall 

formulerat och avgränsat?  

 Finns teoretiska utgångspunkter beskrivna? Hur är dessa i så fall 

formulerade?  

 Finns det någon vårdvetenskaplig teoribildning beskriven i 

bakgrunden? Hur är denna i så fall beskriven?  

 Vad är syftet? Är det klart formulerat?  

 Hur är metoden beskriven?  

 Hur har urvalet gjorts (t.ex. antal personer, ålder, inklusions- 

respektive exklusionkriterier)? 

 Hur analyserades data? Vilka statistiska metoder användes? Var 

dessa adekvata?  

 Hänger metod och teoretiska metoder ihop? I så fall hur hänger de 

ihop?  

 Vad visar resultatet? 

 Vilka argument förs fram? 

 Förs det några etiska resonemang?  

 Finns det en metoddiskussion? Hur diskuteras metoden i så fall, t.ex. 

vad gäller generaliserbarhet?  

 Sker en återkoppling till teoretiska antaganden, t.ex. 

vårdvetenskapliga antaganden?  
 

  



  

 

 

 


