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Abstrakt 
Bemötandet från hälso- och sjukvårdspersonal upplevs både negativt och positivt av 
patienter med missbruksproblematik. De upplever sig diskriminerade och stigmatiserade 
men har också positiva erfarenheter av stöd och förståelse. De möts av stereotypa 
antaganden och upplever att de får sämre vård på grund av deras missbruk. Syftet med 
litteraturöversikten var att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att 
möta patienter med missbruksproblematik. En innehållsanalys utfördes av kvantitativa 
och kvalitativa artiklar vilket resulterade i fem kategorier; patienter med 
missbruksproblem stigmatiseras och ses som stereotyper, god vård förutsätter kunskap, 
utbildning, stöd och förståelse, brist på kunskap skapar osäkerhet i ansvaret av vården, 
motivation och engagemang saknas, samt känslan av sårbarhet och utsatthet bidrar till 
uppgiftsorientering. Resultatet visade på att hälso- och sjukvårdspersonal upplever 
mötet med patienter med missbruksproblematik på ett sätt som styrks av patienternas 
erfarenheter. Slutsatsen som kan dras av den systematiska litteraturöversikten är att 
hälso- och sjukvårdspersonal har behov av ökad kunskap och utbildning inom området 
missbruksproblematik. Med ökad kunskap ökar förutsättningarna för bättre vårdkvalitet. 
Yrkesmässig handledning och utbildning kan stärka hälso- och sjukvårdspersonals 
yrkesidentitet och motivation i arbetet med missbruksproblematik. 

Nyckelord; innehållsanalys, hälso- och sjukvårdspersonal, erfarenheter, att möta, 
missbruk, omvårdnad 
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Hälso- och sjukvårdspersonal finns tillgängliga dygnet runt inom sjukvården och kommer 

därmed ofta i kontakt med personer med missbruksproblematik (Morgan, 2006). I mötet 

mellan hälso- och sjukvårdspersonal och personer med missbruksproblem uppstår problem 

som ofta kommer att påverka den vård som ges. 

 
Missbruk är en term som används i stort men med en varierande innebörd, termen är tvetydig 

och begreppet beroende används hellre när det är tillämpbart. Missbruk innebär bruk av 

droger som inte följer rättsliga eller medicinska riktlinjer, som till exempel icke-medicinsk 

användning av receptbelagda läkemedel. Vid missbruk används droger trots kunskap om att 

sociala kontakter och arbete påverkas, och att psykiska och fysiska problem kan orsakas av, 

eller förvärras av detta missbruk. Avvikande beteendemönster visar sig tidigt bland 

missbrukare vilka även har en högre nivå av psykosocial stress och en sämre kroppslig 

funktion (Morgan, 2006).  Missbruk kan leda till beroende vilket innebär att drogen fått större 

betydelse i individens liv än tidigare vilket lett till betydande funktionsnedsättning eller 

lidande. Missbruk- och beroende diagnostiseras enligt DSM-IV vilket innebär att vissa 

kriterier ska uppfyllas för en diagnos (SBU Kunskapscentrum för Hälso- och sjukvården, 

2012). Personer med missbruk och/ eller beroende har ofta bristande insikt om sin 

problematik och förlorar därmed ofta förmågan att bedöma det egna beteendet och sin 

situation, samt utvecklar olika psykologiska förnekandemekanismer (Levander, Adler, 

Gefvert & Tuninger, 2008, s. 119-120). 

Bruk av narkotiska preparat är enligt Weiss, McCoy, Kluger och Finkelstein (2004) 

förknippat med högre sjuklighet samt ökad förekomst av infektioner, hjärtklaffsinflammation, 

hepatit och HIV.  Personer med missbruksproblematik och samtidig somatisk sjukdom har 

enligt Morgan (2006) en högre nivå av depression och psykisk påfrestning, mindre stöd, 

sämre livskvalitet samt risk för att i större utsträckning underbehandlas. Självmedicinering 

bland patienter med missbruksproblematik är också ett problem. Därför är behovet av vård 

och omsorg stort bland denna patientgrupp även om nyttjandet av vård är både sporadiskt och 

ineffektivt (Weiss et al., 2004). 

Stigmatisering är en del av ett lidande, en konsekvens av erfarenheter från missbruk, vilket är 

ett nedvärderat tillstånd i samhället. Personer med missbruksproblematik beskrivs ofta som 

farliga, oberäkneliga, osociala och galna. Stigmatisering relaterar till hinder för att söka vård, 

social utstötning, nedsatt självförtroende och social isolering (Connera & Rosen, 2008). 
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I en studie av Wiklund (2008) beskrivs upplevelsen av att leva med missbruk som en kamp 

med existentiella utmaningar, en strävan efter att möta och lösa dessa utmaningar för att lindra 

lidande. Droger och alkohol orsakar lidande samtidigt som de utgör ett medel för att hantera 

detta lidande. Patienter med missbruksproblematik har som behov att uppleva sammanhang i 

livet, en förnyad känsla av värdighet samt behovet av en känsla av gemenskap, tillhörighet, 

bekräftelse och acceptans. Förlåtelse och försoning har också identifierats som vårdbehov, 

liksom behovet av kontinuitet, begriplighet och hanterbarhet. Hälso- och sjukvårdspersonal 

bör således även tillgodose patienternas andliga behov.  

 

Personer med missbruksproblematik har behov av en vård och behandling baserad på 

kunskap, omvårdnad och humanism (McLaughlin, McKenna & Leslie, 2000). Studier 

(Morgan, 2006; Weiss et al., 2004) visar att patienter med missbruksproblematik har negativa 

erfarenheter i mötet med sjukvården. McLaughlin et al.(2000) och Morgan (2006) menar att 

personer med missbruksproblematik upplever att hälso- och sjukvårdspersonal har brist på 

förståelse, utbildning, träning och erfarenhet av missbruksvård. Hälso- och sjukvårdspersonal 

ses inte som experter inom området och anses inte ha tillräckligt med kunskap för att kunna 

identifiera problemen och remittera patienten vidare till en specialistenhet. De ser själva sitt 

missbruk som ett medicinskt tillstånd. Bristen på kunskap och förståelse hos hälso- och 

sjukvårdspersonal utnyttjas främst av dessa patienter för att få läkemedel utskrivet. Enligt 

Morgan (2006) får denna patientgrupp sämre kvalitet på vården på grund av att det råder brist 

på kunskap gällande identifiering, behandling samt dålig förståelse för det kemiska beroendet.   

En vanlig inställning bland patientgruppen är att de erhåller sämre vård på grund av att de har 

missbruksproblem. Patienter beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal får dem att känna sig 

som en dålig människa, och att de får skylla sig själva för sin situation. Erfarenheter av att 

symtom negligerats trots att dessa tytt på allvarligt somatiskt eller psykiskt tillstånd och 

uteblivna grundliga undersökningar förekommer också (Weiss et al., 2004). Enligt Morgan 

(2006) intar personer med missbruksproblematik ofta olika strategier för att få hjälp vid 

uppsökandet av vård, oavsett om de blev respekterade eller inte. En strategi som användes för 

att få hjälp var att vara tillmötesgående och uttrycka överdriven vänlighet. Önskan är att bli 

sedd som en människa. Efter försök att få sin röst hörd inom vården har det visat sig att 

personer med missbruksproblem ofta blir frustrerade. Frustrationen kan resultera i 

argumentation, hotfullt beteende, att medicinering uppsöks på andra håll, eller 

egenutskrivning mot hälso- och sjukvårdspersonalens inrådan. Dessa patienter blir sällan 
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erbjudna alternativa behandlingsmetoder. I dagens samhälle blir människor med denna 

problematik ofta förtalade och straffade istället för behandlade (Morgan, 2006). Enligt Carey, 

Purnine, Maisto, Carey och Simons (2000) är uppfattningen bland många patienter med 

missbruksproblematik att de inte har något att förlora, vilket kan undergräva motivationen till 

en positiv förändring. 

Ett hinder för god vård kan bero på att patienten är identifierad med missbruksproblem och 

det stigma diagnosen innebär (Young, Stuber, Ahern & Galeo, 2005). Bristen på respekt, att 

bli betraktade som ”idioter”, bristfällig vård, lägre prioritering än övriga patienter och längre 

väntetid är exempel på detta. Vidare upplever patienterna att de inte blir sedda som människor 

och att deras behov, rädslor och smärta blir ouppmärksammade (Morgan, 2006). Hälso- och 

sjukvårdspersonalens negativa attityder medför att medicinering, smärtmedicinering, 

undanhålls på grund av patientens missbruksanamnes. Ett hinder för adekvat medicinsk 

behandling är hälso- och sjukvårdspersonalens rädsla för att patienten ska utveckla beroende 

(Weiss et al., 2004). Patienterna möter även fördomar såsom att alla med 

missbruksproblematik är ute efter droger eller bara en plats att sova på när de söker sjukvård 

(Morgan, 2006). Vanliga erfarenheter av personer med missbruksproblematik är att de blir 

orättvist behandlade på grund av diagnosen, att andra blir rädda för dem när de vet om 

problematiken och att familj och vänner ger upp och dömer ut dem (Louma et al., 2007). Det 

finns en väldigt klar uppfattning och upplevelse bland patienter med missbruksproblematik 

om att vara avskydd av hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- och sjukvårdspersonal kan även 

uppfattas som känslokalla och hjärtlösa av patienter med missbruksproblematik, och nämnvärt 

oftare inom den allmänna sjukvården. Det uppfattas som att hälso- och sjukvårdspersonal inte 

vill ha med dem att göra, de pratar inte, föreslår inte åtgärder och visar inte något intresse av 

att remittera patienterna vidare (McLaughlin et al., 2000). 

McLaughlin et al. (2000) tydliggör att hälso- och sjukvårdspersonal är uppgivna i mötet med 

patienter med missbruksproblematik. Detta medför att patienterna med missbruksproblematik 

oftare får det de vill ha så att hälso- och sjukvårdspersonalen snabbare ska bli av med dem. 

Patienterna ser ofta på hälso- och sjukvårdspersonal som någon som kan ge dem tillträde till 

droger, och inget annat. De upplever hälso- och sjukvårdspersonal som lättlurade och det 

förekommer även att patienter med missbruk undanhåller information från hälso- och 

sjukvårdspersonal. Deras utmanande beteende är svårt för hälso- och sjukvårdspersonal att 

handskas med vilket är en erfarenhet från de flesta patienter med missbruksproblem. Patienter 

med missbruksproblematik medger att de utgör en utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal 
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som försöker bry sig om och vårda dem, vilket ger konsekvenser i vården. Det finns dock en 

vilja bland patienter med missbruksproblematik att känna empati med hälso- och 

sjukvårdspersonal.  

Patienter med missbruksproblematik beskriver positiva vårderfarenheter då de upplevt hög 

kvalitet på mellanmänskliga relationer, blivit lyssnade på, upplevt sympati och medkänsla 

från hälso- och sjukvårdspersonalen (Weiss at al., 2004). Vidare beskriver de att ett 

omtänksamt bemötande, uppmärksamhet, att ges tid och information, bli tilltalad och 

behandlad som en ”vanlig” människa, bidrar till att de känner sig bekväm i situationen. Det 

framkommer även att vissa patienter har mest positiva vårdupplevelser då hälso- och 

sjukvårdspersonal inte känt till missbruket (Weiss et al., 2004). Att vårdas med omtanke, 

upplevs och associeras enligt McLaughlin et al. (2000) till omvårdnaden och den hjälp 

personerna med missbruksproblem får av hälso- och sjukvårdspersonal. Detta är dock mer 

vanligt förekommande i vården av specialiserad hälso- och sjukvårdspersonal inom missbruk. 

Hög kvalitet på vården och behandlingen förstärker känslan av att vårdas med omtanke. Goda 

upplevelser av vården hjälper patienter med missbruksproblematik att kunna sluta med 

droger. Patienter med missbruksproblem ser positivt på vård och behandling vilken utförs av 

hälso- och sjukvårdspersonal som har tillräcklig kunskap, visar förståelse och omtänksamhet 

(McLaughlin et al., 2000) 

Hälso- och sjukvårdspersonalens omvårdnadsansvar är en etisk plikt och skyldighet gentemot 

andra (Clancy & Svensson, 2007). Denna plikt är inte alltid självvald, förberedd för eller 

förklarlig, men det är ändå ett krav som hälso- och sjukvårdspersonal måste leva med. Etiskt 

ansvar är alltid grundläggande. Att arbeta med omvårdnad innebär en stor belastning av 

ansvar, oro och brist på adekvata gränser. Hälso- och sjukvårdspersonal ska hantera sina 

känslor och sätta gränser mellan personlig närhet och engagemang å ena sidan, och 

förhållningsregler och förordningar å den andra. Att vara medveten om gränserna för 

engagemang är en aspekt av etiskt ansvar. Ett annat är att ha förmågan att "säga nej" till 

andras krav. Att ta ansvar är att våga uppleva känslor såsom hopp, rädsla, osäkerhet och 

otillräcklighet. Dessa känslor går hand i hand med vetskap om att det inte är möjligt att 

behärska alla situationer. Att vara professionell och ansvarsfull innebär att ta konsekvenserna 

av ens handlingar (Clancy & Svensson, 2007).   

 

Litteraturgenomgången visar att personer med missbruk har stora omvårdnadsbehov men 

möter hälso- och sjukvårdspersonal som inte alltid bemöter dem som unika personer med 
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speciella behov (Stanbrook, 2012). För att kunna utveckla vården för denna grupp av patienter 

är det därför viktigt att studera vilka erfarenheter hälso- och sjukvårdspersonal har av att möta 

personer med missbruk.  

 

Syftet är att sammanställa hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att möta patienter 

med missbruksproblematik.  

 
Metod 
En litteraturöversikt genomfördes eftersom att syftet med att sammanställa hälso- och 

sjukvårdspersonalens erfarenheter skulle uppnås. Litteraturöversikten syftar till att granska 

redan existerande kunskap (Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen, 2008). 

Kvalitativ innehållsanalys tillämpades för att analysera den insamlade datan (Graneheim & 

Lundman, 2004). 

Litteratursökning 

PsycINFO, PubMed och CINAHL var de bibliografiska referensdatabaser som användas i 

sökningen av vetenskaplig litteratur i denna litteraturöversikt. Den systematiska 

litteratursökningen utfördes på främst kvalitativa vetenskapliga artiklar. Sökorden vi använde 

oss av var relevanta för det syfte som formulerats. MeSH-termer och sökord i fritext i olika 

kombinationer med booleska operatorerna AND, OR och NOT användes (Polit & Beck, 

2012). Sökorden i slumpmässig ordning; Attitudes, health personnel, drug abuse, misuse, 

experiences, prejudice, Attitudes of nurses, nursing, addiction, Nurse attitudes, Alcohol abuse, 

Substance abuse, Behaviour Addictive. De inklusionskriterier som användes i 

litteratursökningen var fulltext, peer- reviewed och kriteriet att artiklarna var publicerade på 

engelska eller svenska. Artiklarna innehöll studier med urval av deltagare vilka var hälso- och 

sjukvårdspersonal såsom sjuksköterskor, läkare, psykiatriker, psykologer, psykiatrisk 

vårdpersonal, distriktssjuksköterskor och sjuksköterskestudenter. Inklusionskriterier var även 

alkohol och illegala droger.  Exkluderade artiklar var de som inte var relevanta på grund av att 

urvalet i samma studie bestod av patienter med missbruksproblematik och hälso- och 

sjukvårdspersonal, samt artiklar som tog upp bruk av andra substanser än illegala droger och 

alkohol. Litteratursökningen redovisas i tabell 1. 
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Tabell 1: Översikt av litteratursökning.  

PubMed 2012-09-06 
Sökning *) Söktermer Antal träffar Antal valda 
1 MSH Attitude Health 

Personnel  
110096  

2 MSH Behaviour, 
Addictive 

4179  

3  1 AND 2 34 0 
4 MSH Drug Users 715  
5  1 AND 4 15 3 
CINAHL 2012-09-06 
6 CH Nurse attitudes  15905  
7 CH Alcohol abuse 4379  
8 CH Substance abuse 15625  
9  6AND 7 AND 8 101  
10 FT experiences 47708  
11  6 AND 7 OR 8 

AND 10 
6 3 

PSYCINFO 2012-09-06 
12 FT Drug abuse  81871  
13 FT Attitudes of nurses 11296   
14 FT experiences 347755   
15  13 AND 14 AND 

15 
28 7 

*MSH – Mesh termer i databasen PubMed, CH – CINAHL headings i databasen CINAHL, 
FT – fritext sökning. 

 

Kvalitetsgranskning 

Granskningen av artiklarna skedde med hjälp av granskningsprotokoll som finns för 

kvalitativa, kvantitativa och översiktsartiklar (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006, s. 152-

157). För att tolka resultatet trots eventuellt olika vetenskapliga styrkor gjordes en sortering 

och rangordning av studierna. Dessa poängsattes och bedömdes efter en skala i procent som 

ökade möjligheten att jämföra de olika studierna med varandra. Denna poängsättning och 

värdering av kvaliteten bedömdes bland annat utifrån studiernas syfte, design och resultat. 

Graderingen gjordes enligt Willman et al. (2006, s. 96), Grad I 80-100%, Grad II 70-79% och 

Grad III 60-69%. Kvalitetsgranskningen utfördes av två författare var för sig och sedan 

tillsammans. Tretton artiklar valdes ut vilka samtliga motsvarade Grad I, hög kvalitet. 

Översikt och kvalitetsgranskning redovisas i tabell 2. 
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 Tabell 2: Översikt och granskning av artiklar ingående i analysen (13 stycken) 

Författare/år Typ av 
studie 

Deltagare Metod  
Datainsamling  
/Analys 

Huvudfynd Kvalite
t  
(hög,  
medel,  
låg) 

Kelleher & 
Cotter (2008) 

Kvantitativ 103  
akutsjukvårdspersonal, 
psykiatrisk 
vårdpersonal 

Enkät 
 
Deskriptiv 
statistik 

Inga stereotypa 
antaganden om missbruk 
med samtidig psykisk 
sjukdom. Optimal 
inställning till 
konstruktivt arbete med 
patienter med 
missbruksproblem. 

hög 

Gilchrist et al 
(2011) 

Kvantitativ 
 

866 yrkesverksamma 
läkare, psykiatriker, 
psykologer, 
sjuksköterskor  
 

Multi-center  
Internationell 
jämförande 
tvärsnittsstudie 
 
Deskriptiv 
statistik; 
MCRS-skala, T-
test, ANOVA, 
Scheffé  

Hälso- och 
sjukvårdspersonal uppger 
lägre status att arbeta 
med patienter med 
missbruksproblematik än 
andra patientgrupper. 
Låg hänsyn kan vara ett 
hinder för tillgång till 
behandling och påverka 
resultat negativt. 

hög 

Mota, 
Ronzani, 
Higgings-
Biddle & 
Furtado 
(2009) 

Kvantitativ  
 

609 hälso- och 
sjukvårdspersonal inom 
primärvård 

CCT. Icke-
kontrollerad 
explorativ 
studie.  
Enkät 
 
Deskriptiv 
statistik; 
inferens, x²-test, 
Spearman, 
Kruskall-Wallis, 
Mann-Whitney  

Missbruk, mest negativt 
bedömda beteendet bland 
sjukvårdspersonal. 
Hälso- och 
sjukvårdspersonal 
bekräftar att alkohol- och 
drogmissbruk är ett 
beteende de 
stigmatiserar. 
 

hög 

McLaughlin, 
McKenna, 
Leslie, Moore 
& Robinson 
(2006) 

Kvalitativ 
 

35 sjuksköterskor, 
läkare, patienter, 
farmakologer, 
socialarbetare, 
friskvårdsarbetare, 
enhetschef 

Fokusgrupper 
och intervju 
dialog 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys;  

Hälso- och 
sjukvårdspersonal var 
oförberedda och ovilliga 
att ta hand om patienter 
med missbruksproblem. 

hög 

 Lovi & Barr 
(2009) 

Kvalitativ  6 sjuksköterskor Ostrukturerad 
intervju 
 
Giorgi’s 
fenomenologisk
a metod 

Erfarenheter av stigma 
och frustration 
identifierades och 
upplevdes av 
sjuksköterskorna i 
arbetet med patienter 
med 
missbruksproblematik. 
  

hög 
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Fortsättning tabell 2. 
Författare/år Typ av 

studie 
Deltagare Metod  

Datainsamling  
/Analys 

Huvudfynd Kvalite
t  
(hög,  
medel,  
låg) 

Harling & 
Turner 
(2011) 

Kvalitativ 
 

12 
sjuksköterskestudenter 

Informella 
intervjuer, semi-
strukturerade 
intervjuer, 
fokusgrupper  
 
Grounded 
theory ; kodning 
i 3 nivåer 

Brist på utbildning och 
effektiva metoder att 
möta patienter med 
missbruksproblematik 
leder till en negativ syn 
på patientgruppen. 
Identifiering av patienter 
med missbruksproblem 
påverkas av negativa 
attityder. 

hög 

Ford, 
Bammer  & 
Becker 
(2008) 

Kvantitativ  3816 sjuksköterskor. Tvärsnittsstudie 
Enkät 
 
Multivariabel 
linjär 
regressionsanaly
s; STATA, x²-
test 

Terapeutisk hållning och 
rollstöd viktigast. 
Negativ inställning till 
narkotika hade samband 
med terapeutisk attityd. 
Sjuksköterskor kämpar 
för att ge vård till 
patienter med 
missbruksproblematik..  

hög 

Gerace, 
Hughes & 
Spunt (1995) 

Kvalitativ 
och 
kvantitativ 

 32 specialist-
sjuksköterskor 

Longitudinell 
undersökning. 
Fokusgruppinter
vjuer, 
workshops,  
Gruppmöten 
 
Analys; ISAKS 
(kunskap), 
SAAS (attityd), 
SAES 
(erfarenhet) 

Viktigt att utveckla 
professionella kunskaper 
om missbruk för att 
förbättra identifiering 
och remittering. 
Utbildning förbättrar 
kunskaper, attityder och 
förtroende . 
 

hög 

Johansson, 
Bendtsen & 
Åkerlind 
(2002) 

Kvantitativ 206, 65 läkare, 141 
sjuksköterskor från 19 
vårdcentraler 

Utbildning, 
personliga 
besök, 
frågeformulär. 
Interventionspro
gram  
 
Statistisk 
analys; Mann-
Whitney, 
Wilcoxon, 
Spearman. 

Bättre kunskap om 
identifieringsmetoder än 
rådgivning. Liten 
kunskap om missbruk. 
Sjuksköterskor anser att 
alkoholproblem är 
tidskrävande och att 
andra patienter blir 
lidande. Utbildning och 
kunskap påverkar hur 
ofta och vem som frågar 
om 
alkoholöverkonsumtion. 

hög 

Geirsson, 
Bendtsen & 
Spak (2005) 

Kvantitativ  261, 68 läkare, 193 
sjuksköterskor från 25 
VC, 14 månaders 
projekt. 

Enkät,  
 
Deskriptiv 
statistik med 
konfidensinterv
aller, Mann-
Whitney 

Mindre kunskap om 
rådgivning och 
interventioner för att 
minska 
alkoholkonsumtion än 
om övriga levnadsvanor. 
Bristande motivation, 
självförtroende och brist 
på praktisk färdighet och 
utbildning. 

hög 
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Fortsättning tabell 2. 
Författare/år Typ av 

studie 
Deltagare Metod  

Datainsamling  
/Analys 

Huvudfynd Kvalite
t  
(hög,  
medel,  
låg) 

Peckover & 
Chidlaw 
(2007) 

Kvalitativ 18 distriktssköterskor Semistrukturera
de 
bandinspelade 
intervjuer 
 
Kvalitativ 
innehållsanalys; 
Manifest och 
latent 

Patienter med 
missbruksproblematik 
diskrimineras i 
sjukvården, erhåller 
bristande insatser och ges 
mindre tid än övriga 
patienter. Negativ bild av 
patienter med 
missbruksproblem skapar 
stigma och 
diskriminering. Ovilja till 
engagemang, brist på 
kunskap och förståelse 
förekommer.  

hög 

Ford (2011) Kvalitativ 
tvärsnittsst
udie 

 311 stycken 
sjuksköterskor 

Narrativ data  
 
Kvalitativ 
innehållsanalys 

Våld och aggressivt 
beteende ses som ett 
hinder för vård. Rädsla 
för den egna säkerheten. 
Arbetet upplevs 
tidskrävande. Bristande 
engagemang. Gav efter 
för krav.  Manipulation 
och ansvarslöshet ett 
hinder för vård. 

hög 

Richmond & 
Foster (2003) 

Kvantitativ
deskriptiv 

103 
psykiatrivårdspersonal 

Enkät 
 
Deskriptiv 
statistik; Mann-
Whitney (u-
test), Kruskall-
Wallis, 
ANOVA 

Optimal inställning till 
konstruktivt arbete. 
Accepterande och 
tolerant inställning, inga 
stereotypa antaganden 
gjordes på patienter med 
missbruksproblem och 
samtidig sjukdom. 
Personlig erfarenhet från 
missbruk gav mer 
optimistisk hållning. 
Högre utbildning gav 
mindre moralistiskt 
beteende och positivare 
inställning.  

hög 

 

Analys 

Data analyseras olika beroende på forskningsfråga och val av ansats i studien (Holloway & 

Wheeler, 2010, s. 294). Innehållsanalys kan vara en lämplig metod för att analysera data i en 

litteraturöversikt (Holopainen et al., 2008). Metoden innebär enligt Downe-Wamboldt (1992) 

att forskningen blir systematisk och objektiv. Detta fungerar som stöd till att beskriva och 

kvantifiera specifika fenomen och ger användbara slutsatser från verbala, visuella och 

skriftliga data. Ord, fraser och meningar ska alltid analyseras i dess kontext och fynden ska 
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motiveras i dess rätta sammanhang. Målet med att använda sig av denna metod är; att 

förtydliga kvaliteten av slutsatserna i kategorier relaterat till det kontext i vilken data 

skapades, att ge kunskap om och förståelse för de fenomen som avslöjas under studiens gång.  

 

Den generella metoden som användes var att utifrån analysenheter skapa kategorier som 

svarade mot syftet med studien. Med manifest ansats analyserades det texten i sig själv sade, 

det synliga och uppenbara innehållet. Val av analysenhet, det vill säga det som studerades 

bestod av textdelar och ord. Vid kondenseringen förkortades texten samtidigt som kärnan i 

innehållet bevarades. Processen där kondenserad text abstraherades innebar en gruppering av 

text under samma rubriker. Textenheterna kategoriserades vilka sedan definierades och 

testades mot texten. Kategoriseringen är kärnan i innehållsanalys och en kategori är en grupp 

av innehåll som har en gemensam nämnare och ses som en röd tråd. Kategoriseringen 

beskriver innehållet i texten och indelades i ytterligare kategorier. Totalt kategoriserades 

innehållet tre gånger och resulterade i 17 underkategorier och 5 huvudkategorier. Datan och 

analysprocessen i studien ska visa på tillförlitlighet, för att bedömas som trovärdig 

(Graneheim & Lundman, 2004). I denna litteraturstudie skedde detta genom att vi under 

processens gång arbetade var för sig, sida vid sida och tillsammans diskuterade materialet 

innan beslut fattades. Denna arbetsmetod användes kontinuerligt under studiens gång.  

 

Resultat 

Tabell 3: Nedan redovisas en översikt av resultatet. 

Kategorier 
Patienter med missbruksproblem stigmatiseras och ses som stereotyp 
God vård förutsätter kunskap, utbildning, stöd och förståelse  
Brist på kunskap skapar osäkerhet i ansvaret av vården  
Motivation och engagemang saknas  
Känslan av sårbarhet och utsatthet bidrar till uppgiftsorientering 
 

Patienter med missbruksproblem stigmatiseras och ses som stereotyp 

Studier av Ford (2011) och McLaughlin, McKenna, Leslie, Moore och Robinson (2006) visar 

på att hälso- och sjukvårdspersonal inte kände empati för missbrukare och att de saknade 

respekt och förtroende för patienter med missbruksproblem. Hälso- och sjukvårdspersonal 

ansåg att konfrontationer var nödvändiga ibland, samt att konstruktivt arbete och tolerant 
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bemötande undantogs. Sämre kvalitet på vården för patienter med missbruksproblematik 

ansågs befogat (Gilchrist et al., 2011; Kelleher & Cotter, 2008). Studier (Harling & Turner, 

2012; Lovi & Barr, 2009) visade att hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att patienten bar 

eget ansvar för hanteringen av problematiken kring sitt missbruk och att de hade sig själv att 

skylla.  

Lovi och Barr (2009) fann att hälso- och sjukvårdspersonal hade stereotypa föreställningar om 

personer med missbruk och att stigmatisering förekom (Harling & Turner, 2012; McLaughlin 

et al., 2006; Peckover & Chidlaw, 2007). Patienterna tillskrevs även irrationella och 

aggressiva beteenden (Ford, 2011; McLaughlin et al., 2006). Författarna Harling och Turner 

(2012), Gilchrist et al., (2011) samt Ford (2011) visade att skillnad görs mellan patienter med 

missbruksproblematik och övriga patienter, att andra patienter prioriteras högre. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ansåg att patienterna skuldbelades i situationer där de var oskyldiga (Lovi 

& Barr, 2009) 

Missbruk moraliserades av hälso- och sjukvårdspersonal (Ford, Bammer & Becker, 2008; 

Harling och Turner, 2012; Richmond & Foster, 2003; Ronzani, Higgings- Biddle & Furtado, 

2009), och enligt Ford (2011) värnade de om medpatienters säkerhet istället för patienterna 

med missbruksproblem. Hälso- och sjukvårdspersonal valde dessutom att inte vårda patienter 

med missbruksproblem tillsammans med andra patienter på grund av att de tog tid från de 

övriga. Studier (Peckover & Chidlaw, 2007; Ronzani et al., 2009) visar att patienter med 

missbruksproblematik diskriminerades och stigmatiserades på grund av okunskap. Hälso- och 

sjukvårdspersonal såg på patienter med missbruksproblematik som en grupp och inte som 

individer (Peckover & Chidlaw, 2007).  

Syntes  

Enligt studierna ansågs okunskap om missbruksproblematik vara orsak till stereotypa 

föreställningar, diskriminering och stigmatisering bland hälso- och sjukvårdspersonal. Hälso- 

och sjukvårdspersonal ansåg att en sämre vårdkvalitet var befogad och att övriga patienter 

prioriterades högre än de med missbruksproblematik. 

God vård förutsätter kunskap, utbildning, stöd och förståelse  

Hälso- och sjukvårdspersonal med egna erfarenheter av missbruksproblem visade sig vara 

mer medgörliga men utförde färre interventioner än övrig involverad hälso- och 

sjukvårdspersonal (Richmond & Foster, 2003). Studier (Gilchrist et al., 2011; Richmond & 

Foster, 2003) visar att hälso- och sjukvårdspersonal ansåg att utbildning påverkade deras 
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attityder mot patienter med missbruksproblematik, men inte de förberedande kunskaperna för 

arbetet. Kunskap om missbruk bidrog till bättre vård (Gerace, Hughes & Spunt, 1995; 

Kelleher & Cotter, 2008; Peckover & Chidlaw, 2007) och stöd i yrkesrollen. Utbildning 

visade sig öka engagemanget i arbetet med patienter med missbruksproblematik, samt att 

hälso- och sjukvårdspersonalen ansågs ha en motiverande roll (Ford et al., 2008). Gilchrist et 

al. (2011) visade i sin studie att personal med mindre erfarenhet och praktisk kunskap av 

arbete med patienter med missbruksproblematik visade mer hänsyn än andra. Hälso- och 

sjukvårdspersonal hade i studier (Kelleher, 2008; Lovi & Barr, 2009; Richmond & Foster, 

2003) en tolerant och konstruktiv attityd mot patienter med missbruksproblematik, de gav 

patienterna stöd och förståelse och ansåg inte att patienterna var obehagliga att arbeta med. 

Patienter med missbruksproblem sågs av hälso- och sjukvårdspersonal inte som skyldiga för 

sin problematik (Lovi & Barr, 2009; Ronzani et al, 2009). Enligt Peckover och Chidlaw 

(2007) strävade hälso- och sjukvårdspersonal efter att minska fördomar om patienter med 

missbruksproblem hos andra. 

Syntes 

Studierna visar att kunskap om missbruk bidrog till bättre vård. Utbildning bidrog till ökat 

engagemang och det förekom toleranta och konstruktiva attityder gentemot patienterna. 

Hälso- och sjukvårdspersonalen var stödjande, förstående och strävade efter att minska 

fördomar om patientgruppen. Hälso- och sjukvårdspersonal med mindre yrkeserfarenhet och 

praktisk kunskap visade mer hänsyn än övriga.  

Brist på kunskap skapar osäkerhet i ansvaret av vården 

I studier (Geirson, Bendtsen & Spak, 2005; Johansson, Bendtsen & Åkerlind, 2002; Lovi & 

Barr, 2009; McLaughlin et al., 2006; Peckover & Chidlaw, 2007) framkom att det saknades 

kunskap och praktisk erfarenhet i arbetet med patienter med missbruksproblematik. Det 

förekom enligt McLaughlin et al. (2006) även en uppfattning om att ökad kunskap om 

missbruksproblematik ökar arbetsbördan och att kunskap är farligt då utbildad personal lockar 

till sig missbrukare.  

Hälso- och sjukvårdspersonal beskrev svårigheten att vårda patienter med 

missbruksproblematik utan tillräcklig information samt att patienterna även undanhöll 

information för dem (Ford, 2011; Peckover & Chidlaw, 2007).  Ford (2011) beskrev även 

hälso- och sjukvårdspersonalens svårigheter att skilja symtom och behov från suget efter 

droger. Brist på kunskap bidrog till att personalen kände sig otillräcklig i arbetet med patienter 
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med missbruksproblematik, de visste inte hur de bäst kunde hjälpa patienterna. Hälso- och 

sjukvårdspersonal uppgav att de inte kände till vad patienterna hade för uppfattning om dem 

(Ford et al., 2008; Kelleher & Cotter, 2008; McLaughlin et al., 2006; Peckover & Chidlaw, 

2007). Studier (Gerace et al., 1995; Johansson et al., 2002; Kelleher & Cotter, 2008) visade på 

att resurserna i arbetet med missbruksproblematik var otillräckliga. Hälso- och 

sjukvårdspersonal ansåg att arbetet med patienter med missbruksproblematik är en kamp, att 

det är tidskrävande och komplicerat (Ford, 2011; Ford, et al., 2008; Johansson et al., 2002; 

Kelleher & Cotter, 2008; Ronzani et al., 2009).  

Studier (Johansson et al., 2002; Kelleher & Cotter, 2008) visar att hälso- och 

sjukvårdspersonal upplevde sig osäkra över sitt ansvar gällande alkoholmissbruk men litade 

på sin egen bedömning och frågade om alkoholvanor då patientens hälsa tycktes vara 

påverkad. 

Syntes 

I studierna framkom att brist på kunskap inom missbruksproblematik bidrog till att hälso- och 

sjukvårdspersonal kände sig otillräckliga samt osäkra över sitt ansvar i arbetet. Hälso- och 

sjukvårdspersonal såg arbetet med missbruk som en komplicerad kamp vilket bland annat 

innefattade svårigheter såsom brist på tid och resurser samt otillräcklig information. 

Motivation och engagemang saknas 

I studier (Ford et al., 2008; Geirson et al., 2005; Johansson et al., 2002; Kelleher & Cotter, 

2008) framkommer att hälso- och sjukvårdspersonal saknade motivation, och att arbetet med 

patienter med missbruksproblematik inte ansågs givande, inte gav tillfredsställelse eller 

stärkte hälso- och sjukvårdspersonalens självförtroende i deras yrkesroll.  

I studier av Ford (2011) och Lovi och Barr (2009) beskrev hälso- och sjukvårdspersonal 

patienter med missbruksproblematik som ansvarslösa och att detta beteende utgjorde ett 

hinder i omvårdnadsarbetet. Vidare ansåg hälso- och sjukvårdspersonalen att dessa patienters 

umgänge hade en negativ inverkan på motivationen att sluta med droger. Ford (2011); Harling 

och Turner (2002); McLaughlin et al. (2006); Ronzani et al. (2009) beskrev att hälso- och 

sjukvårdspersonal kände pessimism inför vård och behandling av patienter med 

missbruksproblematik, och såg missbruket som en obotlig sjukdom. Att vara negativ och 

oförberedd i arbetet med patienter med missbruksproblematik inverkade negativt på 

omvårdnadsarbetet (Ford, 2011; Harling & Turner, 2002; McLaughlin et al., 2006). Hälso- 

och sjukvårdspersonal ansåg även att dessa patienter inte har förmågan att visa empati och att 
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de inte var kapabla till något annat än att försöka få tag på, samt bruka droger. Gilchrist et al. 

(2011) visar i sin studie att utbildning leder till ökad kunskap men inte till bättre attityder eller 

ökat engagemang. Att hälso- och sjukvårdspersonal inte ville ha med dem att göra och att de 

inte engagerade sig i patienterna med missbruksproblematik framkom också (Ford, 2011; 

Gerace et al., 1995; Harling & Turner, 2012; Lovi & Barr, 2009; McLaughlin et al., 2006: 

Peckover & Chidlaw, 2007). 

Syntes 

Enligt studierna saknade hälso- och sjukvårdspersonal motivation och engagemang i arbetet 

och såg på missbruk som en obotlig sjukdom där patienternas ansvarslöshet utgjorde ett 

hinder för att ge vård. Hälso- och sjukvårdspersonal såg inte sitt arbete som givande. De ansåg 

att patienter med missbruksproblematik saknar förmåga att visa empati och inte är kapabla till 

något annat än att försöka få tag på samt bruka droger.  

Känslan av sårbarhet och utsatthet bidrar till uppgiftsorientering 

Hälso- och sjukvårdspersonal hade erfarenheter av att känna sig sårbara och utsatta i mötet 

med patienter med missbruksproblem och deras anhöriga (Ford, 2011). De uppfattade arbetet 

som givande men också skrämmande. Hälso- och sjukvårdspersonal talade mer om risker än 

behov i vården av patienter med missbruksproblem, de gav efter för patienternas hot på grund 

av oro och rädsla (Ford, 2011; Peckover & Chidlaw, 2007). Arbetet med dessa patienter 

upplevdes stressande och frustrerande. Patienternas oförutsägbara och aggressiva beteende 

kunde för hälso- och sjukvårdspersonal innebära att våldsamma situationer uppstod.  Känslan 

av att patienter med missbruksproblematik inte lyssnade, ljög och var manipulativa var 

frustrerande i omvårdnadsarbetet och förstörde relationen mellan vårdare och patient (Ford, 

2011; McLaughlin et al., 2006; Peckover & Chidlaw, 2007). I studier (Gerace et al., 1995; 

Kelleher & Cotter, 2008; Lovi & Barr, 2009; Peckover & Chidlaw, 2007) ansågs 

missbruksvården bristfällig och hälso- och sjukvårdspersonalen beskrev hur de bara gjorde det 

de skulle, att de arbetade uppgiftsorienterat och att patienternas behov därmed inte blev 

tillgodosedda.  

Syntes 

Studierna visar på att hälso- och sjukvårdspersonal kände sig sårbara i mötet med patienter 

med missbruksproblem och deras anhöriga. De såg arbetet med missbruksproblematik som 

givande men även skrämmande och gav efter för patienternas hot på grund av rädsla. Hälso- 
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och sjukvårdspersonal arbetade uppgiftsorienterat och hade känslan av att vårdrelationen 

förstördes av patienternas lögner och manipulativa beteende. 

Diskussion 

Syftet med studien är att beskriva hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av att möta 

patienter med missbruksproblematik. I vårt resultat framkommer fem kategorier; patienter 

med missbruksproblem stigmatiseras och ses som stereotyper, god vård förutsätter kunskap, 

utbildning, stöd och förståelse, brist på kunskap skapar osäkerhet i ansvaret av vården, 

motivation och engagemang saknas, samt känslan av sårbarhet och utsatthet bidrar till 

uppgiftsorientering.  

Resultatet i den systematiska litteraturöversikten visar att patienter med missbruksproblematik 

stigmatiseras och diskrimineras. Stigmatiseringen av patienter med missbruksproblematik är 

enligt Lloyd (2010) sammanlänkad med sterotypbildning, diskriminering och fördomar. 

Stigma är en social konstruktion som nedvärderar människor med vissa särskiljande 

utmärkande egenskaper och medier utmålar personer med missbruksproblematik som 

våldsamma, oberäkneliga och farliga (Rao et. al., 2009). Trots att hälso- och 

sjukvårdspersonal förväntas ha ett mer öppet synsätt mot personer med missbruk så är 

stereotypa föreställningar och stigmatiserande attityder allmänt utbrett inom vården. Enligt 

Rao et al. (2009) har oaktsam användning av diagnostiska beteckningar också identifierats 

som en orsak till stigmatisering. 

Enligt Elovich och Wolfe (2002, s. 38) är missbruk och beroende, likt högt blodtryck, astma 

eller diabetes ett kroniskt återkommande tillstånd som orsakats av en kombination av 

beteendemässiga, genetiska och miljömässiga faktorer. Författarna menar att patienter med 

missbruksproblematik stigmatiseras trots beteendemässiga likheter med andra patientgrupper.  

Det finns vetenskapliga belägg för att missbruk är en hjärnsjukdom med en kronisk och 

återkommande natur (Ramos, 2002, s. 64), trots detta betraktas patienter med 

missbruksproblematik fortfarande med förakt. Enligt Finkelstein och Ramos (2002, s. 11-13) 

utgör stigma en barriär som gör mötet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient mindre 

önskvärt. Studien visar även att hälso- och sjukvårdspersonal har betydligt mer positiv 

inställning till människor som är under behandling än patienter som är i aktivt missbruk. 

 

Skinner, Feather, Freeman och Roche (2007) menar att vårdkvalitet påverkas av hälso- och 

sjukvårdspersonalens stigmatisering av patienter med missbruksproblematik. Hälso- och 
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sjukvårdspersonal jämställer rättigheten till vård med vilka som är värda vård, och patienter 

ses mer eller mindre värda god vård. Detta anser Skinner et al. (2007) vara präglat i hälso- och 

sjukvårdspersonalens utbildning och den norm som förekommer i verksamheten. Hälso- och 

sjukvårdspersonal med sympati och oro för patientgruppen ger högre vårdkvalitet, medan 

känslor av ilska och besvikelse leder till lägre kvalitet på vården. Otillräcklig kunskap om 

missbruk och föreställningen om personer med missbruksproblem i samhället, vilket speglas 

inom vården, hjälper till att skapa en stigmatiserad bild. Hälso- och sjukvårdspersonal ser 

missbruk som ett självförvållat beteende och inte som en sjukdom. Enligt Lloyd (2010) kan 

diskriminering och stigmatisering motverkas med utbildning kring missbrukets natur och dess 

orsaker. Utbildning kan även enligt Lloyd (2010) skapa en mer empatisk framtoning hos 

hälso- och sjukvårdspersonal och på sikt främja social integration och återhämtning. 

 

I denna litteraturstudies resultat framkommer det att patienter med missbruksproblematik 

stigmatiseras, diskrimineras och ses som stereotyper vilket naturligtvis är ett skrämmande 

faktum då sjukvården ska bygga på helhetssyn, respekt för människors lika värde och en vård 

på lika villkor (Hälso- och sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763). En person med ett aktivt 

missbruk ska inte uteslutas från hälso- och sjukvården. Istället måste vi som hälso- och 

sjukvårdspersonal sträva efter att fördomar och missriktade antaganden om patientgruppen 

elimineras. Brist på kunskap och praktisk erfarenhet, rädsla och fördomar hjälper till att 

förstärka den negativa bilden av en hel patientgrupp, vilka egentligen bör ses som enskilda 

människor med individuella behov. Resultatet i denna systematiska litteraturöversikt visar att 

god vård av patienter med missbruk förutsätter kunskap, utbildning, stöd och förståelse.  

 

Ford, Bammer och Becker (2009) identifierade att brist på utbildning bland hälso- och 

sjukvårdspersonal är ett hinder för effektiv vård av personer med missbruksproblem. Drog- 

och alkoholutbildning på arbetsplatser ger effekt på hälso- och sjukvårdspersonalens 

terapeutiska förhållningssätt till patienter som använder droger. Resultatet i studien av Ford et 

al. (2009) visade även på rollstöd och utbildning tillsammans påverkar hälso- och 

sjukvårdspersonalens terapeutiska attityd. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver rollstöd för 

att utvecklas i arbetet med denna utmanande patientgrupp. Enligt Finkelstein och Ramos 

(2002, s. 13) förbättras vårdkvaliteten och en ökad förståelse mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och underlättas, av att personal erhåller praktisk information och kunskap 

om vården av denna patientgrupp. Detta kan förstås som att kunskap och stöd i yrkesrollen 

ökar viljan att engagera sig i dessa patienter. Resultatet i litteraturöversikten pekar på just 
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detta, att utbildning påverkar attityder samt att rollstöd och utbildning i kombination ökar 

engagemanget bland hälso- och sjukvårdspersonal i arbetet med patienter med 

missbruksproblematik. I litteraturöversikten framkom det att god kunskap om missbruk och 

en tolerant och konstruktiv attityd mot patienter med missbruksproblem ger god vård. Enligt 

Whittington (2002) är toleransnivån hos hälso- och sjukvårdspersonal starkt associerad till 

erfarenhet av arbetet och nivån på utbrändhet hos hälso- och sjukvårdspersonalen. 

Känslomässigt utarbetad personal har svårt att få kontakt med patienterna och deras 

synpunkter vilket kan tendera att återspeglas i svårigheterna att tolerera aggressivt beteende. 

Whittington (2002) menar att erfarenheter av att ha klarat av att hantera en situation med 

aggressivt eller hotfullt beteende ökar känslan av kontroll hos hälso- och sjukvårdspersonal, 

vilket ökar möjligheten för tolerant bemötande. Denna studie pekar på samma erfarenheter 

som vi ser i vår studie där hälso- och sjukvårdspersonalen tenderar bli mer tillmötesgående i 

vården av patienter med missbruksproblematik tack vare egna erfarenheter.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att hälso- och sjukvårdspersonal är osäkra över sitt 

ansvar för identifiering av alkoholmissbruk. Cunningham och Sobell (2009) menar att det 

finns en allmän uppfattning om lämpligheten för läkare att fråga patienter om deras 

alkoholbruk, trots det för många känsliga ämnet. I vårt resultat framkommer att hälso- och 

sjukvårdspersonal ansåg det befogat att ibland konfrontera patienter med 

missbruksproblematik. Cunningham och Sobell (2009) menar dock att en konfrontativ 

inställning i bemötandet av dessa patienter kan ge oförutsedda effekter och medföra sämre 

behandlingsresultat. Detta kan undgås genom att arbeta mer motiverande istället för genom 

konfrontation.  

 

Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med patienter med 

missbruksproblematik har ett stort intresse och positiva attityder till denna patientgrupp. 

Grafhame, Matheson och Bond (2004) anser att dessa förhållningssätt ska vara i fokus när nya 

medarbetare anställs. Författarna visar i sin studie på att hälso- och sjukvårdspersonal som 

arbetar med patienter med missbruksproblematik både känner sig tillräckliga i arbetet medan 

andra upplevde sig sakna kunskap inom detta område. Hälso- och sjukvårdspersonal med mer 

specialiserad kunskap, till exempel inom missbruksenheter, har mer positiva attityder till 

patienter med missbruksproblem och mer negativa attityder fanns i icke-specialiserade 

områden såsom bland allmänsjuksköterskor. Hälso- och sjukvårdspersonal som inte aktivt 

väljer att arbeta med denna patientgrupp kan också ha dessa negativa attityder. Vårt resultat 
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visar att bristande kunskap och utbildning ofta förekommer och hälso- och sjukvårdspersonal 

har uppgett hur de känner sig oförberedda, osäkra och otillräckligt utbildade för att möta 

patienter med missbruksproblematik. Vårt resultat visar även på ett tydligt samband mellan 

okunskap inom området och negativa, missriktade förväntningar på patienter med 

missbruksproblem. Detta stöds av Finkelstein och Ramos (2002, s. 11-12 ) som menar att 

brist på kunskap och utbildning främjar negativa attityder och övertygelser samt ger upphov 

till en motståndsfull interaktion mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Detta i sin 

tur utgör hinder för att en terapeutisk relation ska utvecklas och i slutändan påverkas också 

kvaliteten på vården som patienter med missbruksproblematik erhåller.  

 

Brist på utbildning inom missbruksområdet i omvårdnads- och läkarutbildningar betonas av 

Finkelstein och Ramos (2002, s. 11) som en bidragande orsak till hälso- och 

sjukvårdspersonalens bristande kunskap. Som en följd av avsaknad av utbildning om 

missbruksproblematik minskar personalens förmåga att identifiera problemet samt att hjälpa 

dem. Genom att låta praktisk och teoretisk utbildning i missbruksproblematik ges mer 

utrymme i omvårdnadsutbildningar, tror vi sannolikt omvårdnaden av dessa patienter skulle 

förbättras och hälso- och sjukvårdspersonalen bli mer trygg i sin yrkesroll, och även ge en 

ökad känsla av ansvar. Med ökad kunskap och förståelse om patienterna och 

missbruksproblematik gynnas förutsättningarna för en god terapeutisk relation, hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient emellan och därmed även viljan och förmågan att identifiera 

och hjälpa.  

 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att hälso- och sjukvårdspersonal känner bristande 

motivation och engagemang med bristande självförtroende i sin yrkesroll. De upplever inte 

arbetet med patienter med missbruksproblematik som givande. Vikten av inre motivation 

visade Carey et al. (2000) på i deras studie, speciellt eftersom att möjligheter till att vårda 

patienter med missbruksproblem försvårades med nuvarande mer negativa inställning (Carey 

et al., 2000). Vårt resultat visar även att hälso- och sjukvårdspersonal inte alltid vill ha med 

patienter med missbruksproblematik att göra. Ford och Ryrie (2000) visar att hälso- och 

sjukvårdspersonal initialt uppger att de har tillräcklig kunskap för att hantera patienter med 

missbruksproblematik, men många ansåg dock att patienterna ändå bör behandlas av hälso- 

och sjukvårdspersonal med specialistkunskap. Negativa attityder och en ovilja att engagera 

sig i behandlingen av personer med missbruksproblem fanns trots utbildning och support för 

uppgiften. Ford, Bammer och Becker (2009) menar att oengagerad personal som saknade 
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förtroende i arbetet undvek interaktion med patienter vilket gjorde att de inte fick några 

erfarenheter av dessa patienter och fortsatte därmed att känna hot mot sin deras professionella 

självkänsla. En arbetstagares självkänsla och självförtroende är en viktig del i förmågan att 

utföra ett gott arbete . När hälso- och sjukvårdspersonal hamnar i situationer som kräver mer 

än den kompetens de besitter, och då de kliniska färdigheterna är otillräckliga, är risken stor 

att de omständigheterna leder till en negativ cykel av bristande engagemang.  

 

Denna litteraturstudie visar att hälso- och sjukvårdspersonal upplever en sårbarhet och 

utsatthet i sitt arbete. I en studie (Clements, DeRanieri, Clark, Manno & Wolcik Kuhn, 2005) 

framkom det att aggressiva handlingar i sjukvården ökar i betydande omfattning, och våld på 

arbetsplatsen ökar den underliggande känslan av otrygghet om, när, var och hur nästa 

traumatiska händelse kan inträffa. Överfall, icke-dödligt våld är fyra gånger vanligare inom 

vården jämfört med andra arbetsplatser inom privata sektorn och industrin och anses orsakas 

av det höga trycket på hälso- och sjukvården (Clements et al., 2005). Vanligast uppstår 

arbetsplatsvåld när språk eller beteende av en annan anställd, en patient, eller en besökare 

uppfattas som hotande. Risken för hot och fysiskt våld kan även distrahera anställda från att 

fokusera på andra betydande, men mindre dramatisk riskfaktorer som kan vara precis lika 

farliga. I föreliggande studie framkommer det att våld, aggressivt beteende och oförutsägbara 

situationer uppstår i omvårdnaden kring patienter med missbruksproblem uppstår. Enligt 

Clements et al. (2005), får inte hotet om våld leda till terapeutiskt tillbakadragande, utan 

snarare ska medvetenheten om detta öka prevention mot dessa situationer. Anställda som 

upplever hot om våld reagerar ofta med motstånd, ilska, rädsla och ångest och en terapeutisk 

hållning av stöd och uppmuntran måste finnas på arbetsplatsen för att hantera situationer som 

uppstått. Känslorna av sårbarhet och utsatthet som uppstår hos hälso- och sjukvårdspersonal, 

enligt resultatet i vår studie, menar Clements et al. (2005) inte bör ignoreras. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör uppmuntras att tala om vad de vet eller vad de har fått höra samt tala 

om hur de mår, vilket är vägledande. Anställda bör säkerställas att den våldsamma händelsen 

inte var deras fel, eftersom det inte är ovanligt för dem att skylla på sig själva för att inte ha 

förhindrat händelsen, trots att de inte hade kontroll eller förmåga att ingripa.  

 

I denna litteraturstudies resultat framkommer att hälso- och sjukvårdspersonal arbetar mer 

uppgiftsorienterat med patienter med missbruksproblematik på grund av rädslan men också 

tidsbrist vilket riskerar att behov inte tillgodoses, vilket leder till en bristfällig vård. I en studie 

av Sims, Kristian, Pritchard och Jones (2008) framkommer stora skillnader i hälso- och 
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sjukvårdspersonalens uppfattning om vilka patienter som förtjänar vård. Personer med 

missbruksproblem uppfattas ofta av hälso- och sjukvårdspersonal som mindre förtjänta vård. 

Negativa attityder kan bero på om missbruket har utvecklats via livsstil, på grund av missbruk 

eller till följd av ärftlighet och familjehistoria. Även om hälso- och sjukvårdspersonalens 

uppfattning är att vissa förtjänar vård mer än andra, innebär inte det att vissa blir utan vård, 

utan att vården tenderar bli mer uppgiftsorienterad.  

 

Klinisk implikation 

Hälso- och sjukvårdspersonal behöver finnas till för patienter med missbruksproblematik och 

hjälpa dem med personliga och kliniska frågor som rör vården (Ford, Bammer & Becker, 

2009). För att kunna utöva vård av god kvalitet behöver hälso- och sjukvårdspersonal 

återkommande reflektera över den vårdande rollen, bemötande och synen på patienter med 

missbruk. Det är viktigt att på arbetsplatsen, i samband med vård av missbrukare, har ett 

stödjande och inspirerande arbetsklimat. Utifrån resultatet i denna litteraturstudie är det 

tydligt att hälso- och sjukvårdspersonalen saknar motivation och engagemang i sitt arbete med 

missbruksproblematik. Vi ser det som en nödvändighet att man oavsett vårdande roll känner 

motivation inför sitt arbete. Motivation och engagemang kan stimuleras genom handledning 

och utbildning. Yrkesmässig handledning är en metod som enligt en studie (Hoge, Migdole, 

Farkas, Ponce och Hunnicutt, 2011) har flertalet långsiktiga positiva effekter, såsom minskad 

stress, ökad arbetsglädje, stärkt yrkesidentitet, förvärvad och tillämpbar kunskap. 

Handledning av hälso- och sjukvårdspersonal har enligt Hoge et al. (2011) visat sig ge bättre 

behandlingsresultat och nöjdare patienter med färre symtom. Internationellt rapporteras 

(Rassool, 2004) ett akut behov av att utveckla utbildningar för sjuksköterskor och annan 

hälso- och sjukvårdspersonal inom missbruk- och beroendevård. Utvecklingen av kurser, både 

i kvantitet och kvalitet, motsvarar dock inte ökningen av drog- och alkoholrelaterade problem. 

Målet med att ge hälso- och sjukvårdspersonal utbildning är enligt Rassool (2004) att skapa 

en ökad tilltro till att arbeta med patienter med missbruksproblematik. Utifrån resultatet 

föreslår vi att hälso- och sjukvårdspersonal får se och ta del av patientberättelser med positiv 

utgång, hur patienter har lyckats i sin behandling och återhämtat sig från sin sjukdom. Att ta 

del av patienternas erfarenheter kan öka förståelsen och bevara en god vård (Sims, Kristian, 

Pritchard & Jones, 2008). Genom att involvera patienter i yrkesutbildningsprogram kan färre 

negativa attityder utvecklas.  
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Metoddiskussion 

Material till litteraturöversikten analyserades med innehållsanalys (jfr Graneheim och 

Lundmans innehållsanalys, 2004). Metoden riskerar dock att fragmentisera materialet på 

grund av korta textenheter och där kontext riskerar att gå förlorad. För att säkerställa 

tillförlitligheten i analysen gjordes valet av textenheter noggrant så att inte kontext gick 

förlorad. Författarna återgick kontinuerligt till analysmaterialet för att inte förlora kontakten 

med ursprungsmaterialet. Översättningen från engelska till svenska kan även den innebära att 

förståelsen för den rätta innebörden förloras. Trovärdigheten i översättningen stärktes genom 

användning av olika former av översättningsverktyg, samt en diskussion mellan författarna 

tills consensus nåddes. Då två författare är involverade i analysen är vi medvetna om att fler 

än en tolkning kan förekomma. För att stärka bekräftbarheten i resultatet har vi gjort oss 

medvetna om att vår egen förförståelse påverkar processen, resultatet samt slutsatsen. Under 

arbetets gång har en diskussion förts angående överförbarheten av resultatet. Utifrån de 

artiklar vi studerat kan vi konstatera att hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter av arbetet 

med missbruksproblematik är likartat trots olika ursprungsland. 

Slutsatser 
Att lyfta hälso- och sjukvårdspersonals erfarenheter såsom känslor av obehag, utsatthet och 

sårbarhet gör att dessa inte förblir dolda och fortsättningsvis inte kan leva vidare utan att 

ifrågasättas. Genom att ifrågasätta erfarenheter som hos hälso- och sjukvårdspersonal idag ses 

som normala kan en vidare utveckling av en god vård för patienter med missbruksproblematik 

ske. Fortlöpande utbildning och yrkesmässig handledning har betydelse för bättre vårdkvalitet 

och ökad trygghet i yrkesrollen. Även kan detta förhoppningsvis öka känslan av ett mer 

tillfredsställande arbete för hälso- och sjukvårdspersonal utan obehagskänslor och känsla av 

osäkerhet. För patienterna med missbruksproblem skulle detta kunna innebära en ökad känsla 

av att bli sedd som en människa och inte utifrån en stereotypisk bild, och utan den 

stigmatisering som annars förekommer om patientgruppen. 

Ökad kunskap behövs, och detta kan nås genom fler utbildningstillfällen, redan under 

grundutbildningen för hälso- och sjukvårdspersonal. Utbildning för ledare/ chefer bör även 

den utvecklas, inom alla hälso- och sjukvårdsområden, då denna patientgrupp vårdas inom 

hela organisationen. Av tillräckligt utbildade ledare kan bättre stöd uppnås för de som arbetar 

närmast patienter med missbruksproblematik. Ytterligare forskning inom området är 

nödvändig för att skapa bättre förutsättningar för hälso- och sjukvårdspersonal och bättre vård 

av dessa patienter. 
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