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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet med detta examensarbete var att utforska hur patienter med substansbrukssyndrom 

upplever bemötande och attityder från vårdpersonal. 

Bakgrund: Patienter med substansbrukssyndrom upplever ofta stigmatisering i samhället. Tidigare 

forskning visar att patienter med andra stigmatiserade diagnoser upplever att de inte känner sig 

tillräckligt delaktiga i vården.  

Metod: Litteraturöversikt baserad på kvalitativa studier. 

Resultat: Inkluderade studier analyserades med innehållsanalys och resulterade i fyra kategorier: 

Stigmatisering, auktoritärt och kontrollerande bemötande, oengagerad och oförstående personal samt 

positiva upplevelser. Patienter upplever att de kan ha svårt att lita på vårdpersonal samt att 

vårdpersonal tillämpar ett auktoritärt bemötande, vilket får patienter att känna sig förminskade. 

Patienter upplever att vårdpersonal kan uppfattas som oengagerade och oförstående, men även 

positiva upplevelser så som engagerat och gott bemötande existerar. 

Slutsats: Litteraturöversiktens resultat visar både positiva och negativa upplevelser av bemötande 

och attityder från vårdpersonal gentemot patienter. Sjuksköterskor bör ha goda kunskaper om hur 

patienter med substansbrukssyndrom upplever bemötande, samt beakta dessa upplevelser i 

omvårdnaden av dessa individer. Utvecklingsarbete med fokus på etiska frågor och bemötande är 

viktigt. Mer forskning krävs då området är sparsamt beforskat.   

 

Nyckelord: Patientupplevelser, substansbrukssyndrom, omvårdnad 

  



 

 

ABSTRACT 

Aim: The aim of this study was to explore how patients with substance use disorder experience 

attitudes from health care staff. 

Background: Patients with substance use disorder may experience stigmatization in the society. 

Previous research shows that patients with illnesses that could be seen as stigmatized experience a 

lack of involvement in their health care. 

Method: Literature overview including studies with qualitative design. 

Result: The included studies were further analyzed using content analysis and resulted in four 

categories: Stigmatization, authoritatively and controlling attitude, uncommitted and 

uncomprehending staff and positive attitude. Patients experience a lack of trust in health care 

personnel and that staff treat patients in an authoritatively way, which makes patients feel diminished. 

Patients also experience that health care staff are uncommitted and uncomprehending, but positive 

experiences such as empathetic and engaged treatment exists. 

Conclusion: The results of the literature review show both positive and negative experiences of 

attitudes from health care staff towards patients with substance use disorder. Nurses should have good 

knowledge about how patients with substance use disorder experience staff attitudes and consider 

these experiences in their nursing actions. Focusing on attitudes and ethical matters are important for 

nurses in development work. More research in this subject is needed.  

 

Key Words: Patients experience, substance related disorders, nursing care 
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BAKGRUND 

Ett substansbrukssyndrom uppträder när en individ drabbas av en kliniskt signifikant 

funktionsnedsättning och lidande på grund av att hen brukar en substans på ett icke-

ändamålsenligt sätt (Heilig, 2016). Det rör sig om alkohol och narkotiska preparat såväl 

legala, det vill säga narkotikaklassade läkemedel som brukas på ett icke-föreskrivet sätt, 

och illegala som till exempel heroin och amfetamin. Det är vanligtvis dessa som 

förorsakar kontakt inom den psykiatriska vården. Dessutom har en stor del av de som har 

substansbrukssyndrom ett multipelt substansbrukssyndrom vilket innebär att personen till 

exempel kan använda sig av både narkotika, alkohol och/eller beroendeframkallande 

läkemedel (Wiklund Gustin, 2010). 

 

DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är en diagnostisk manual 

som innehåller olika psykiatriska diagnoser och sammanställer begrepp och symtom för 

att skapa ramar och utgångspunkter för diagnostik. Den har givits ut i ett flertal utgåvor 

och den senaste är DSM-5 (Heilig, 2016). Denna utgåva ersätter missbruks- och 

beroendediagnoserna med ett nytt begrepp (Socialstyrelsen, 2015) för substansberoende 

vilket är “substance use disorder”. Den närmaste svenska översättning för detta begrepp 

är ”substansbrukssyndrom”. Begreppet “Substance Use Disorders” eller 

“Substansbrukssyndrom” används i DSM-5 för att fånga in olika nivåer av 

substansbrukssyndrom, från låggradiga och måttliga till svåra. Epidemiologiska data 

demonstrerar att diagnoskriterier som tidigare i DSM-IV var diagnoskriterier för 

"beroende" nu är ersatt av de "måttliga" och "svåra" nivåerna av substansbrukssyndrom. 

Det tidigare begreppet "riskbruk" som tidigare fallit utanför DSM-diagnoserna är numera 

ersatt av nivån "låggradig". Dessa nivåer av substansbrukssyndrom inkluderar alltså så 

väl substansbruk som inte kräver behandling i nutid, men som utgör en risk för framtiden 

som bruk som kräver behandling. Begreppet innefattar därmed ett spektrum av drog- och 

alkoholrelaterade problem (Heilig, 2016). 

 

Enligt Världshälsoorganisationen (2015) är det globalt sett 3,3 miljoner dödsfall årligen 

som sker till följd av ett skadligt alkoholbruk. Detta motsvarar i sin tur 5,9 % av samtliga 

dödsfall. Det skadliga bruket av alkohol är dessutom orsaken till fler än 200 stycken 

sjukdomar och skadetillstånd. År 2008 låg siffrorna på mellan 155 till 200 miljoner 

personer i åldrarna 15-64 år som brukade andra psykoaktiva substanser. Dessa var 
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exempelvis amfetamin, cannabis, opioider och kokain. Den substans av dessa som 

används mest frekvent runt om i världen är cannabis, därefter kommer amfetamin, kokain 

och opioider (WHO, i.d.). 

 

I Sverige beräknades under åren 2009-2011 att omkring 780 000 vuxna personer över 18 

år var beroende av alkohol. Av dessa är det inte alla som söker vård för sin problematik. 

När det kommer till problematisk narkotikaanvändning låg antalet personer på cirka 

29500 stycken med sådan problematik (Socialstyrelsen, 2015). Risken för att drabbas av 

substansbrukssyndrom är högre om personer börjar i unga år och det finns det en 

inneboende rädsla hos personer med substansbrukssyndrom att söka hjälp från sjukvård. 

Detta på grund av den stigmatisering som finns kopplat till dessa tillstånd. Personerna 

kan vara rädda för omgivningens reaktioner (Wiklund & Gustin, 2010). 

 

Stigmatisering 

Socialpsykologen Ervin Goffman myntade begreppet stigmatisering, och han beskriver 

tre stycken olika sorters stigmatisering. Den första innefattar kroppsliga stigman, där 

olika kroppsliga deformiteter inkluderas. Den andra är karakteristiska stigman där till 

exempel substansbrukssyndrom, kriminalitet och arbetslöshet inkluderas och den tredje 

är gruppstigman där etnicitet och religion inkluderas (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015). 

Grupperna baseras alltså på exempelvis kön, sexualitet, hudfärg, handikapp, etnicitet, 

övervikt och psykisk sjukdom. Dessa grupper upplever statusförlust och diskriminering 

som ett resultat av att de blir stereotypiserade. De blir särbehandlade vilket leder till att 

de blir sämre bemötta, nekade arbeten och får sämre vård (Link & Phelan, 2001). De 

människor som har dessa egenskaper eller attributer får det alltså svårare att accepteras 

av samhället, då de avviker från de samhälleliga normerna (Angelöw et al., 2015). 

 

I samhället finns det en tydlig stigmatisering gentemot personer med 

substansbrukssyndrom. Det är ett känsligt ämne att tala om och många människor är ofta 

negativt inställda och har fördomar mot dessa personer (Lilja & Hellzén, 2014). Detta är 

på grund av att de samhälleliga normerna inte är förenliga med substansbrukssyndrom 

och bidrar till att människor med denna diagnos upplever lidande (Angelöw et al., 2015). 

Personer med substansbrukssyndrom kan även uppleva fördomar och stigmatisering från 

närstående. Att leva med en person som har substansbrukssyndrom kan bidra till att 

närstående upplever lidande, vilket kan resultera i att de avskärmar sig från personen 
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ifråga. Detta gör att personen med substansbrukssyndrom känner sig övergiven när de är 

i stort behov av hjälp och stöd. För att förhindra detta är det viktigt att både denna person 

och de närstående får det stöd som behövs för att kunna underlätta rehabilitering och 

behandling (Wiklund Gustin, 2010). 

 

Det har poängterats att även om kompetensen hos vårdpersonalen inom psykiatrisk vård 

är god, kan själva vårdformen resultera i att patienter upplever stigmatisering. Patienter 

lägger märke till hierarkiska roller hos vårdpersonal och upplever sig själva ha 

”patientrollen”. Detta kan även förändra de förutsättningar de har socialt till det negativa 

(Repstad, 2016). 

 

Patienters upplevelser av psykiatrisk vård 

 

Enligt en rapport från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (2016) upplever endast 

7 av 10 svenskar att personal inom den allmänna sjukvården gjort att patienter känner sig 

delaktiga i sin vård. Patienter upplever även att svensk vårdpersonal har dåliga 

medicinska kunskaper om den enskilda patienten, att personalen är dåliga på att ta tid för 

patienterna samt att informera kring deras vårdsituation. Dock upplever patienter 

generellt att vårdpersonal bemöter dessa på ett vänligt sätt och att de känner sig 

respekterade. 

 

Patienters upplevelser inom psykiatrisk vård har studerats inom flera kontexter. 

Exempelvis upplever patienter med diagnoserna schizofreni, anorexia nervosa och 

bipolärt syndrom att det är viktigt med delaktighet i vården (O'brien, 2001; Schneider, 

Scissons, Misurelli, Benson, Arney, Derry, Lucas, Nickerson, & Sunderland 2004; Sly, 

Evans, Mountford, Sawer, Morgan & Lacey 2014; Stegink, van derHooft, van derVoort, 

Kupka, Goossens, Beekman & van Meijel 2015). Patienter med schizofreni anser det vara 

viktigt att bli förstådd för att få möjlighet till delaktighet i sin vård. Patienter upplever att 

de blir förstådda, men att det finns en brist avseende delaktighet i vården relaterat till 

deras sjukdomstillstånd (O'brien, 2001). Patienter med diagnosen anorexia nervosa 

upplever bristande delaktighet i början av behandlingen. De får till exempel sällan vara 

med och välja sitt kostupplägg (Sly et al., 2014). Patienter med diagnosen bipolärt 

syndrom upplever att det är viktigt att ha någon som lyssnar och stöttar. Dessa aspekter 

anses vara de mest väsentliga i relationen mellan patient och vårdpersonal och många 
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patienter upplever en brist avseende detta (Stegink et al., 2015). I en studie där patienter 

med schizofreni deltog poängteras att det är viktigt med god information gentemot 

patienterna då patienterna då får lättare att acceptera och leva med sin diagnos (Schneider 

et al., 2004). Patienter med diagnosen anorexia nervosa upplever att de har en god relation 

till den vårdpersonal de träffar oftast och några upplever en dålig relation med 

vårdpersonalen (Sly et al., 2014). I en studie framgår att patienter med samma diagnos 

upplever att vårdpersonal inte litar på dem (Bezance & Holliday, 2013). 

 

I en studie som granskade hur patienter med HIV, ett tillstånd som också kopplas till 

stigmatisering, upplevde vårdpersonal framkom det att patienter kände sig ignorerade av 

vårdpersonal. Patienter upplevde att de blev förminskade och fick nedsättande 

kommentarer. Vårdpersonal upplevdes också ge patienter nonchalant vård och nekade 

flera vård för att de upplevde deras livsstil kopplades till upplevelsen av stigmatisering 

(Chambers et al., 2015).  

 

Sjuksköterskans profession och etiska förhållningssätt 

Enligt Hälso-och sjukvårdslagen (HSL) 2§ (SFS 1982:763) är målet för hälso- och 

sjukvården en god vård och god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska 

vara grundad på respekt för patientens självbestämmande och integritet samt respektera 

alla människors lika värde. Den ska även främja för goda kontakter mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient. Enligt International Council of Nurses' etiska kod för 

sjuksköterskor (2014) är sjuksköterskans grundläggande ansvarsområden att förebygga 

sjukdom, främja hälsa, lindra lidande och återställa hälsa. I vårdens natur ligger rätten till 

egna val och värdighet samt att bli bemött med respekt. Att visa respekt för kulturella och 

mänskliga rättigheter är centralt i vårdandet (ICN, 2014). Sjuksköterskan måste i 

omvårdnaden av patienten ta hänsyn till sociala, själsliga och fysiska behov som patienten 

har. Detta kräver att sjuksköterskan har ett helhetsperspektiv och fokuset ska inte enbart 

ligga på patientens substansbrukssyndrom, utan även på patientens lidande. 

Det är viktigt att skapa en god professionell relation till patienter som har 

substansbrukssyndrom, där såväl patienten som sjukvårdspersonalen kan känna tillit till 

varandra för att underlätta diagnostik och behandling (Wiklund Gustin, 2010). Att tillit 

finns är en förutsättning för att patienten ska våga öppna upp och berätta om privata tankar 

och känslor. Tilliten utvecklas genom engagemang, ett vänligt bemötande och 



5 

 

kontinuerlig kontakt (Skärsäter & Arvidsson, 2006). En sådan god relation bygger bland 

annat på att ställa öppna frågor och samtidigt lyssna på patienten så att hen känner sig 

hörd. Det är väsentligt att tänka på att ha en öppen, utforskande hållning och att inte agera 

dömande. Att ta patientens egna perspektiv på allvar är viktigt för att kunna förstå hur 

patienten själv tänker när det kommer till bruk av substanser, detta för att kunna gå vidare 

i återhämtningsprocessen. Med hjälp av dessa metoder kan patienten komma till insikt 

om sitt eget substansbrukssyndrom och vid ett senare skede utveckla motivation till att 

förändra sin livsstil i en mer positiv riktning (Wiklund Gustin, 2010). Ett exempel på 

denna metod kan vara motiverande samtal, vilket forskning visar har haft en god effekt 

för att kartlägga patienters bruk av substanser och även motivera dessa till en förändrad 

livsstil (Heilig, 2016). 

 

Teoretisk referensram 

Dorothea Orems egenvårdsteori betonar betydelsen av patientens egenvård och 

möjligheter till självständighet. Hon betonar begreppet egenvård vilket är när patienten 

själv har möjlighet att påverka och kan ta egna initiativ för sin vård. Vården är frivillig 

och till för att bevara välbefinnande och hälsa (Kirkevold, 2000). Att identifiera och 

utveckla patientens förmåga till egenvård är sjuksköterskans skyldighet (Berbiglia & 

Banfield, 2014). Begreppet egenvård är centralt i omvårdnaden och behandlingen av 

personer med substansbrukssyndrom. Dorothea Orem definierar egenvård som ett inlärt 

beteende som är frivilligt och som en individ utför för att behålla sin hälsa. Detta beteende 

är även någonting som påverkas av kommunikationen med andra.  Att lära ut sådana 

handlingar som berör egenvård bör sjuksköterskan utföra när hen bedömer detta vara 

nödvändigt. Det kan vara när en patient exempelvis har fysiska eller psykiska 

begränsningar eller brist på praktisk kompetens när det kommer till att utöva egenvård. 

Enligt Orem (2001) påverkas upplevelsen av egenvård och utvecklingen av denna av 

bland annat interaktioner med vänner, arbetskollegor och familj men även av 

mognadsgrad, samhällsnormer och självbild. 

 

För att kunna förändra sin livsstil krävs motivation. För att patienten med 

substansbrukssyndrom ska kunna utveckla motivation till en hälsofrämjande livsstil krävs 

att hen känner att hen själv kan påverka sin situation samt att dessa förändringar är 

frivilliga. Psykiskt kan dessa förändringar förbättra patientens relation till sig själv 
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eftersom substansbrukssyndrom ofta är relaterat till skam. Fysiskt kan det minska risken 

för att utveckla sjukdomar relaterade till substansbrukssyndrom. Miljön runt omkring 

patienten kan även den förbättras, då relationen till anhöriga kan ta skada av att patienten 

har substansbrukssyndrom. Det är viktigt att som vårdpersonal känna till 

egenvårdsbegreppet och att ha ingående kunskap om varför det är viktigt för personer 

med substansbrukssyndrom att känna delaktighet i vården. Med dessa kunskaper kan 

vårdpersonal få en bättre inblick i hur personen upplever vården (Wiklund Gustin, 2010). 

 

Problemformulering 

I omvårdnaden av personer med substansbrukssyndrom är ett gott bemötande centralt för 

att stärka patientens upplevelse av att vara inkluderad i vården. Brister i bemötandet kan 

försämra personens motivation och inställning till vården. Tidigare forskning visar att 

personer med andra psykiatriska diagnoser upplever att de inte känner sig tillräckligt 

delaktiga i vården samt att de upplever stigmatisering. Det är därför av vikt att 

sjuksköterskor har kunskap om personer med substansbrukssyndroms upplevelser av 

bemötande av sjukvårdspersonal. 

 

Syfte 

Syftet är att utforska hur patienter med substansbrukssyndrom upplever bemötande och 

attityder från vårdpersonal. 

 

    METOD 

Design 

För att besvara syftet valdes litteraturöversikt som metod (Forsberg &Wengström, 2016). 

 

     Sökstrategi 

Urval: 

De databaser som valdes för denna litteraturöversikt är PubMed och CINAHL, då dessa 

innehåller studier inom omvårdnad och medicinsk vetenskap. Åtta sökningar 

genomfördes i PubMed och två i CINAHL. I tabell 1 visas artikelsökningen. Där 

redovisas databas, sökord, begränsningar, utfall och utvalda artiklar. Cirka 400 rubriker 

från vetenskapliga artiklar lästes, varav ungefär 70 av dessa artiklars abstract lästes. 30 
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vetenskapliga artiklar lästes sedan i sin helhet där sammanlagt 18 artiklar valdes ut utifrån 

inklusions- och exklusionskriterier. 

 

Inklusionskriterier: 

I sökningarna inkluderas kvalitativa vetenskapliga originalartiklar. Övriga 

inklusionskriterier är studier med fokus på substansbrukssyndrom, vuxna patienter (över 

18 år) samt att artiklarna är skrivna på svenska eller engelska och publicerade mellan åren 

2007-2017. För att de vetenskapliga artiklar som framkom i utfall skulle bli utvalda, 

krävdes det att de uppfyllde inklusions- och exklusionkriterierna.  

 

Exklusionskriterier: 

Exklusionskriterierna var studier med deltagare under 18 år och artiklar som var mer än 

10 år gamla vid söktillfället. 
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Tabell 1. Artikelsökning 

Databas Sökord Begränsningar Utfall Utvalda 

PubMed Alcohol-related disorders AND 

professional-patient relations 

AND nursing 

Engelska 

10 år 

44 2 

PubMed Substance-related disorder 

AND professional-patient 

relations AND attitude AND 

patient experience 

Engelska 

 

10 år 

25 1 

PubMed Attitude of Health Personnel 

AND substance-related disorder 

AND motivation AND 

perception 

Engelska 

 

10 år 

5 1 

PubMed Opioid-related disorders AND 

methadone treatment AND 

patient satisfaction AND opioid 

treatment 

Engelska 

 

10 år 

60 1 

PubMed Substance-related disorders 

(professional-patient relations 

OR attitude) (nursing care OR 

nurses) AND patient experience 

Engelska 

 

10 år 

38 1 

PubMed Substance-related disorders 

(professional-patient relations 

OR attitude) (nursing care OR 

nurses) 

Engelska 

 

10 år 

372 2 
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PubMed Substance-related disorder 

AND patient experience AND 

nursing care 

Engelska 

 

10 år 

70 1 

PubMed Substance-related disorder 

AND patient satisfaction AND 

qualitative Research 

Engelska 

 

10 år 

58 1 

CINAHL Illicit drugs AND nurse AND 

experiences 

Engelska 

 

10 år 

9 1 

CINAHL Substance abuse AND attitude 

AND injection drug 

Engelska 

 

10 år 

75 1 

 

Etiska överväganden 

Samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien redovisas. Studier som har noggranna etiska 

överväganden eller som fått tillstånd från etisk kommitté har inkluderats. Att enbart 

redovisa de artiklar som stöder forskarens egen åsikt är oetiskt och alla resultat redovisas 

därmed (Forsberg & Wengström, 2016). 

 

Bearbetning och analys: 

Kvalitetsanalys: 

De utvalda studierna har bedömts utifrån en vald granskningsmall för kvalitativa studier. 

Trovärdighet, design och pålitlighet är kvalitetskriterier som granskas (Forsberg & 

Wengström, 2016). Samtliga frågor från granskningsmallen användes. 

Granskningsmallen innehöll 23 frågor med svarsalternativen ja eller nej. Alla frågor gav 

1 poäng för svaret ja, förutom fråga 21 som gav 1 poäng för svaret nej. Beroende på 

totalpoängen skapades tre kategorier som rangordnade studierna efter hur bedömd 

kvalitet var. Dessa kategorier var låg, medel och hög och utgick från utvalda 

procentgränser (se tabell 2). De studier som inkluderades till resultatanalysen höll medel 
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eller hög kvalitet. Totalt kvalitetsgranskades 18 studier varav 10 hade hög kvalitet och 2 

hade medel kvalitet. Sex studier som kvalitetsgranskades bedömdes hålla låg kvalitet och 

exkluderades därför från resultatanalys.12 studier inkluderades då i resultatanalysen och 

är sammanställda i Tabell 3 (se bilaga). 

 

     Tabell 2. Kvalitetskategorier för de granskade artiklarna 

Kvalitet Procent Poäng 

Hög 85-100% 19-23p 

Medel 70-84% 16-18p 

Låg  0-69% 0-15p 

 

Resultatanalys: 

Vid resultatanalys av studierna användes innehållsanalys. Innehållsanalysen innehöll 

meningsbärande enheter, kondensering, koder, subkategorier och kategorier. Resultaten 

från de utvalda artiklarna granskades och de resultat som bedömdes besvara studiens syfte 

valdes ut som meningsbärande enheter, vilka sedan skrevs om i kondenserad form på 

svenska. Dessa kodades och sorterades sedan in i subkategorier. Subkategorierna fördes 

samman till fyra kategorier och redovisas i resultatdelen av arbetet (Granskär & Høglund-

Nielsen, 2012). Ett exempel på hur analysprocessen gått till visas i tabell 4. 

 

I föreliggande arbete har upplevelser av hur vårdpersonal i allmänhet, istället för specifikt 

sjuksköterskor, utforskats. Detta då få av de studier som granskats fokuserat enbart på 

sjuksköterskor. Sjuksköterskor har funnits med som respondenter i samtliga inkluderade 

studier. 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

     Tabell 4. Exempel på innehållsanalys 

Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kod Subkategori Kategori 

Interactions with 

patients who used 

illicit drugs were 

emotionally charged 

and steeped in 

mutual feelings of 

distrust 

 

Interaktionen 

mellan patienter 

och vårdpersonal 

var laddad och 

resulterade i 

ömsesidig 

upplevelse av lågt 

förtroende. 

Dåligt 

förtroende för 

vårdpersonal. 

Dåligt 

förtroende 

Stigmati-

sering 

 

RESULTAT 

Analysen av de 12 utvalda kvalitativa studierna resulterade i 4 kategorier som beskriver 

patienternas upplevelse av vårdpersonalens bemötande och attityder. Kategorierna är 

stigmatisering, auktoritärt och kontrollerande bemötande, oengagerad och oförstående 

vårdpersonal och positiva upplevelser av bemötande. 

 

Stigmatisering 

Patienter upplever att vårdpersonal signalerar att de har lågt förtroende för patienter 

(Granerud & Toft, 2015; Hudson, Nyamathi & Sweat, 2008; Mikkelsen, Hendriksen, 

Schiødt & Rydahl-Hansen, 2015; Monks, Topping & Newell, 2013; Nordfjaern, Rundmo 

& Hole, 2010; Pauly, McCall, Browne, Parker & Mollison, 2015). Detta bidrar till att till 

att även patienters förtroende för vårdpersonal kan svikta (Monks et al., 2013; Nordfjaern 

et al., 2010). Patienter upplever att vårdpersonal inte tar deras uppfattning av den egna 

hälsan på allvar (Hudson et al., 2008). Brist i förtroende för vårdpersonal upplevs av 

patienter när vårdpersonal signalerar att de misstror patienter (Granerud & Toft, 2015). 

Patienters upplevelse av stigmatisering är främst relaterad till vårdpersonals brist på 

förtroende för patienter (Nordfjaern et al., 2010). Brist på förtroende för patienter var i 

sin tur relaterat till att bli negativt stämplad som en person med substansbrukssyndrom 

(Pauly et al., 2015). 
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Det är vanligt förekommande att patienter upplever att de känner sig negativt stämplade 

som personer med substansbrukssyndrom av vårdpersonal (Granerud & Toft, 2015; 

Nyamathi et al., 2008; Pauly et al., 2015; Vandermause & Wood, 2009). I vissa fall 

upplever även patienter att denna stämpel automatiskt gör att de stämplas som kriminella 

(Lally, Montstream-Quas, Tanaka, Tedeschi & Morrow, 2008; Pauly et al., 2015) och 

även anklagas för stöld (Pauly et al., 2015). Dock upplever patienter att det går att undgå 

dessa stämplar genom att undvika att umgås med de patienter med substansbrukssyndrom 

som redan stämplats som kriminella (Pauly et al., 2015). Andra upplevelser patienter har 

av vårdpersonal är att de är fördomsfulla (Monks et al., 2013), respektlösa (Hudson et al., 

2008), diskriminerande (Brener, von Hippel, von Hippel, Resnick & Treloar, 2010), 

nedlåtande (Granerud & Toft, 2015; Lally et al., 2008) och att de har nedvärderande och 

anklagande attityder (Mikkelsen et al., 2015). Detta resulterar ibland i att patienter väljer 

att avsluta sin vårdtid på sjukhuset (Mikkelsen et al., 2015; Pauly et al., 2015). Patienter 

känner att hela vårdsystemet som sådant bidrar till stigmatisering (Pauly et al., 2015). 

 

Auktoritärt och kontrollerande bemötande 

Vårdpersonal upplevs av patienter ha ett auktoritärt bemötande (Chorlton, Smith & Jones, 

2015; Hudson et al., 2008; Pauly et al., 2015; Vandermause & Wood, 2009). De anses 

bemöta patienter på ett forcerat, hårt, tvärt och bestämt vis (Hudson et al., 2008) och blir 

uppfattade som maktmissbrukare av de patienter som känner sig kontrollerade (Chorlton 

et al., 2015). Vårdpersonal uppfattas vara medvetna om att de besitter makt (Granerud & 

Toft, 2015). Patienter ger uttryck för en bild av sjukhusmiljön som främmande och lik ett 

fängelse där vårdpersonal är ytterst stränga med tider och rutiner (Pauly et al., 2015). 

Patienter upplever även att vårdpersonal bemöter patienterna med krävande och 

uppmanande attityd (Hudson et al., 2008; Mikkelsen et al., 2015; Nordfjaern et al., 2010). 

De känner sig övervakade (Pauly et al., 2015) och att kontrollåtgärder på patienter aldrig 

upphör (Granerud & Toft, 2015). Vårdpersonal anses också vara manipulativa i samtal 

med patienter (Hudson et al., 2008) och att de uttrycker ett överlägset bemötande vilket 

patienter upplever som att vårdpersonal vet bättre och ser sig själva som bättre än 

patienter (Hudson et al., 2008; Vandermause & Wood, 2009). Detta kan leda till att 

patienter känner sig förminskade (Vandermause & Wood, 2009) och att de upplever 

frustration och ilska (Hudson et al., 2008; Pauly et al., 2015; Monks et al., 2013; 
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Mikkelsen et al., 2015). Patienter kan även uppleva att de blir bortvisade och tystade av 

vårdpersonal (Vandermause & Wood, 2009).  

 

Oengagerad och oförstående vårdpersonal 

Patienter med substansbrukssyndrom upplever att vårdpersonals bemötande kan vara 

oengagerat (Chorlton et al., 2015; Hudson et al., 2008; Nordfjaern et al., 2010; Pauly et 

al., 2015). Vårdpersonal kan agera avfärdande och kan prioritera administration framför 

kommunikation, vilket får patienter att känna hopplöshet (Chorlton et al., 2015). 

Vårdpersonal uppfattas också som osociala och envisa samt att de inte lyssnar på vad 

patienter har att säga, vilket får patienter att känna sig mindre delaktiga i vården (Pauly 

et al., 2015). Andra tillfällen vårdpersonal uppfattas som oengagerade är när de lämnar 

avdelningen helt tom på personal under möten, vilket gör att patienter inte har någon att 

vända sig till under tiden. Vårdpersonal upplevs även mindre tillgängliga och engagerade 

under kväll- och nattetid (Nordfjaern et al., 2010). 

 

Vårdpersonal upplevs inte enbart som oengagerade utan kan upplevas ha bristande 

kliniska kunskaper angående substansbrukssyndrom (Monks et al., 2013; Nordfjaern et 

al., 2010). Vårdpersonal upplevs inte alltid betrakta substansbrukssyndrom som en 

sjukdom, vilket orsakar patienter olust att besöka en viss vårdenhet igen (Nordfjaern et 

al., 2010). Annan vårdpersonal upplevs ha ytterst begränsade kunskaper om specifika 

olagliga substanser och detta anser patienter vara en fara för deras säkerhet inom vården 

(Monks et al., 2013). Patienter upplever också att det finns vårdpersonal som är direkt 

olämpliga för yrket (Nordfjaern et al., 2010). 

 

Patienter upplever även att vårdpersonal kan vara oförstående och har svårt att sätta sig 

in i patientens situation (Chorlton et al., 2015; Hudson et al., 2008; Lally et al., 2008; 

Mikkelsen et al., 2015). Detta upplever patienter som en säkerhetsfara och gör att 

patienters känsla av bekräftelse, kontroll och identitet försämras vilket ger patienter 

känslan av att vilja avsluta behandlingen (Mikkelsen et al., 2015). Några patienter skickas 

också hem när de söker vård, trots att de själva upplever att de mår väldigt dåligt (Hudson 

et al., 2008). Det existerar också vårdpersonal som enbart upplevs behandla patienter väl 

om de inte känner till att dessa har substansbrukssyndrom (Pauly et al., 2015). 
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Positiva upplevelser av bemötande 

Patienter ger inte enbart uttryck för negativa upplevelser av bemötande från vårdpersonal, 

utan ger även uttryck för positiva sådana (Chorlton et al., 2015; Godlaski, Butler, Heron, 

Debord & Cauvin, 2009; Hudson et al., 2008; Lally et al., 2008; Mikkelsen et al., 2015; 

Monks et al., 2013; Nordfjaern et al., 2010; Nyamathi et al., 2008; Pauly et al., 2015; 

Vandermause & Wood, 2009). Genom en positiv attityd bidrar personal inom denna typ 

av vård till en god vård för patienter (Nyamathi et al., 2008; Vandermause & Wood, 

2009). Patienter upplever att när vårdpersonal visar förtroende och ärlighet i kontakten 

leder till att de får förtroende för personalen, något som har en lugnande effekt på 

patienter (Chorlton et al., 2015; Godlaski et al., 2009; Mikkelsen et al., 2015; Nordfjaern 

et al., 2010; Vandermause & Wood, 2009) och gör också att de vågar tala om aktuella 

problem. Patienter upplever det positivt när vårdpersonal tar sig tid att lyssna (Chorlton 

et al., 2015; Godlaski et al., 2009 Mikkelsen et al., 2015; Monks et al., 2013; et al., 2013) 

på vad de har att säga samt att de visar empati för att försöka kunna hjälpa patienter på 

bästa sätt (Chorlton et al., 2015; Godlaski et al., 2009; Mikkelsen et al., 2015; Monks et 

al., 2013; Vandermause & Wood, 2009). 

 

Vårdpersonal uppfattas vara bra på att låta patienter komma till tals (Godlaski et al., 2009) 

och att involvera i aktiviteter samtidigt som de visar intresse och engagemang för 

patienter (Nordfjaern et al., 2010). Patienter upplever att vårdpersonal är hjälpsam, 

accepterande och skickliga på att förstå sig på patienter. Detta leder till upplevelsen av att 

lättare kunna acceptera sig själv samt genomgå behandling (Godlaski et al., 2009). De 

upplever även att vårdpersonal behandlar patienter med respekt (Godlaski et al., 2009; 

Monks et al., 2013; Nordfjaern et al., 2010). Vårdpersonal kan också upplevas som 

trevliga och tillmötesgående (Vandermause & Wood, 2009) och att de behandlar patienter 

jämlikt vilket stärker relationen mellan patienter och vårdpersonal (Chorlton et al., 2015). 

 

Många patienter upplever rädsla för att bli dömda av vårdpersonal för att de har 

substansbrukssyndrom. Vårdpersonal som kan ge uttryck för en icke-dömande attityd och 

är skickliga i att bekräfta patienter kan stärka känslan av säkerhet hos den som vårdas 

(Godlaski et al., 2009; Mikkelsen et al., 2015). Patienter upplever även att de föredrar att 

bli behandlade som sjuka av vårdpersonal och att inte bli stämplade som misslyckade 

individer med substansbrukssyndrom (Lally et al., 2008). När patienter inte känner sig 
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dömda av vårdpersonal, menar de att de blir mer benägna att dela med sig av sina 

upplevelser (Godlaski et al., 2009; Lally et al., 2008). Patienter kan uppleva att 

vårdpersonal som själva har liknande erfarenheter som patienter har goda förutsättningar 

att ge god vård (Hudson et al., 2008). Alla dessa upplevelser tillsammans får patienter att 

känna sig välkomna och detta ger dessa en känsla av lugn och säkerhet (Godlaski et al., 

2009; Mikkelsen et al., 2015; Nordfjaern et al., 2010). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Stigmatisering 

I detta examensarbetes resultat framgår att patienter upplever att förtroendet för 

vårdpersonal kan svikta (Monks et al., 2013; Nordfjaern et al., 2010) och att vårdpersonal 

ger uttryck för bristande förtroende för patienter när de tillskriver patienter en dold agenda 

(Granerud & Toft, 2015). Forskning visar att även patienter med andra diagnoser som kan 

kopplas till stigmatisering, så som anorexia nervosa upplever att vårdpersonal uppfattar 

denna patientgrupp som oärliga till sin natur. Patienterna lägger märke till detta och 

anstränger sig för att försöka uppfattas som “perfekta” och lydiga patienter.  Detta för att 

kunna få som de själva vill under sin vårdtid (Bezance & Holliday, 2013). Det framgår i 

detta examensarbetes resultat att det är vanligt förekommande att patienter med 

substansbrukssyndrom upplever sig negativt stämplade av vårdpersonal (Granerud & 

Toft, 2015; Nyamathi et al., 2008; Pauly et al., 2015; Vandermause & Wood, 2009). 

Patienter med substansbrukssyndrom upplever också stigmatisering av samhället, där 

många människor är negativt inställda och har fördomar mot dessa personer (Lilja & 

Hellzén, 2014). Detta beror på att personer med substansbrukssyndrom bryter mot 

samhällsnormerna och detta kan göra att de upplever lidande (Angelöw et al., 2015). 

Enligt Heilig (2016) är det väsentligt att skapa en god professionell relation till patienter 

med substansbrukssyndrom där både vårdpersonal och patienter kan känna ömsesidigt 

förtroende, detta för att kunna underlätta diagnostik och behandling. Genom engagemang 

och kontinuerlig kontakt utvecklas förtroende, vilket är en förutsättning för att patienten 

ska våga vara öppen och berätta om privata känslor och tankar. Hälsofrämjande 

omvårdnad bör vara baserad på respekt och tillit (Skärsäter & Arvidsson, 2006). En sådan 

relation bygger på att bland annat lyssna på patienter så att de känner sig hörda (Heilig, 

2016). Centrala professionella värden som en sjuksköterska bör förhålla sig till stipuleras 



16 

 

i International Council of Nurses' etiska kod för sjuksköterskor (2014) som medkänsla, 

lyhördhet och respektfullhet. Vid samtal om substansbrukssyndrom och det eventuella 

lidande som är kopplat till detta är det därför viktigt att som sjuksköterska ha en öppen 

och utforskande hållning samt att vara icke-dömande (Heilig, 2016). Patienter upplever 

att vårdpersonal inte tar deras uppfattning om patientershälsa på allvar (Hudson et al., 

2008) och det är viktigt att ta patienters egna perspektiv på allvar. Detta för att förstå hur 

patienter själva tänker angående sina substansvanor och för att kunna gå vidare med det 

motiverande arbetet (Heilig, 2016). 

 

Utifrån resultat i föreliggande arbete framkommer alltså att patienter upplever att 

vårdpersonal inte litar på patienter med substansbrukssyndrom och att patienter med 

substansbrukssyndrom i sin tur inte litar på vårdpersonal (Granerud & Toft, 2015; Hudson 

et al., 2008; Mikkelsen et al., 2015; Monks et al., 2013; Nordfjaern et al., 2010; Pauly et 

al., 2015). En möjlig förklaring till ovanstående kan vara brist i kommunikationen mellan 

parterna. Förtroende utvecklas genom kontinuerlig kontakt och engagemang, det är därför 

möjligt att det är dessa aspekter i kontakten mellan vårdpersonal och patienter som brister 

(Skärsäter & Arvidsson, 2006). Enligt Wiklund Gustin (2010) bör sjuksköterskor tillämpa 

ett patientcentrerat förhållningssätt genom att lyssna och visa engagemang gentemot 

patienter med substansbrukssyndrom. Det är även viktigt att som sjuksköterska ta 

patienters uppfattning och perspektiv på allvar för att kunna förstå hur patienter själva 

tänker. Även patienter med andra psykiatriska diagnoser har upplevelser av att 

sjukvårdspersonal inte litar på patienter (Bezance & Holliday, 2013) vilket visar att dessa 

upplevelser inte är kopplade enbart till patienter med substansbrukssyndrom. Patienter 

med substansbrukssyndrom kan uppleva att vårdpersonal är fördomsfulla, respektlösa, 

diskriminerande, nedlåtande och att vårdpersonal har nedvärderande och anklagande 

attityder (Brener et al., 2010; Granerud & Toft, 2015; Hudson et al., 2008; Lally et al., 

2008; Mikkelsen et al., 2015; Monks et al., 2013). Att kunna påverka den egna situationen 

kan antas ha en positiv inverkan på patientens psykiska hälsa, alternativt uppfattningen 

om sig själv, då substansbrukssyndrom kan leda till upplevelse av skam. Attityder som 

påvisas i resultatet i detta examensarbete kan antas bidra till att öka känslan av skam hos 

denna patientgrupp (Wiklund Gustin, 2014). Resultaten visar även på att dessa attityder 

och beteenden från vårdpersonal resulterar i att patienter väljer att avsluta sin vårdtid 

(Mikkelsen et al., 2015; Pauly et al., 2015). Egenvård är väsentligt i omvårdnaden av 

patienter med substansbrukssyndrom (Orem, 2001). Egenvård handlar om känslan av att 
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göra någonting frivilligt och att skapa motivation till olika hälsofrämjande åtgärder 

(Wiklund Gustin, 2010). Även patienter med HIV, vilka också upplever stigmatisering, 

har rapporterat upplevelser av att känna rädsla för att “bli avslöjad” som HIV-positiv. 

Denna patientgrupp upplever känslor av skam, skuld och förnekelse vilka är bidragande 

faktorer till att de väntar med att uppsöka vård (Chambers et al., 2015). Då resultaten i 

föreliggande examensarbete poängterar att vårdpersonals attityder kan ledatill att 

patienter avslutar sin vårdtid, indikerar detta att stigmatiserade patientgrupper kan riskera 

atterhållasämre vård. Wiklund Gustin (2014) beskriver två olika slags skam, osund och 

sund skam. Den sunda skammen kan fungera på det sättet att den bidrar till att personen 

ändrar kurs i livet för att inte lida mer skada. Den kan potentiellt få oss att bli motiverade 

att handla i ett längre perspektiv, återupprätta en relativ värdighet och skapa revansch. 

Detta genom att till exempel sluta använda substanser. Sjuksköterskan ansvarar för att 

upplevelsen av skam och utanförskap hos patienten inte ökar. Om det inte sker är det 

mycket troligt att patienten återfaller i substansbruk för att på så sätt lindra lidandet 

(Wiklund Gustin, 2010). Detta kan tolkas som att det är sjuksköterskans uppgift att 

patientens känsla av den osunda skammen inte ska förstärkas. Eftersom patientens 

upplevelse av skam inte ska bli förstärkt bör sjuksköterskan därför ha i åtanke att försöka 

få patienten motiverad till förändring. Det är centralt att försöka förmedla att en 

förändring är möjlig, att patienten kan förändra sin situation och att ett liv utan substanser 

är möjligt. För detta krävs att sjuksköterskan och patienten har en god kommunikation. 

Ett mål är att hjälpa patienten att lägga känslor av osund skam och skuld åt sidan och 

fokusera på framtiden. Det är det av vikt att som sjuksköterska ha i åtanke att målet med 

vården inte enbart är att patienten ska vara fri från substansbruk. Patienten behöver finna 

nya strategier att leva sitt liv utan att vara påverkad. För att detta ska vara möjligt krävs 

stöd av exempelvis närstående och professionella vårdgivare, vilket kan vara exempelvis 

sjuksköterskor (Wiklund Gustin, 2010). 

 

Auktoritärt och kontrollerande bemötande 

I föreliggande examensarbete framkommer att vårdpersonal upplevs som auktoritära och 

kontrollerande (Chorlton et al., 2015; Granerud & Toft., 2015; Hudson et al., 2008; Pauly 

et al., 2015; Vandermause & Wood, 2009) i deras bemötande av patienter, vilket leder till 

att patienter känner sig förminskade (Vandermause &Wood, 2009). Detta går emot vad 

som stipuleras i den svenska Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) som poängterar 

att vården ska utövas så att patienter har ett självbestämmande. Även 
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Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) tar upp att vården ska bedrivas så att hänsyn tas 

till patienters synpunkter. Enligt ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (2014) ska 

sjuksköterskor respektera andra människors värderingar och bör arbeta för rättvisa och 

jämlikhet. Sjuksköterskor bör även visa respekt för människors vanor och värderingar. I 

omvårdnaden av patienter med substansbrukssyndrom bör även patienters åsikter och 

perspektiv respekteras. När patienter inte får uttrycka grundläggande mänskliga 

rättigheter som exempelvis att uttrycka sina åsikter kränker vården patienter och bidrar 

till vårdlidande (Sjögren, 2014). Det minskar även patientens möjlighet till egenvård, då 

patienters åsikter och perspektiv är grunden till att få motivationen till att förändra sitt liv 

och få en bättre hälsa (Wiklund Gustin, 2010). 

 

Mot bakgrund av att vårdpersonals bemötande av patienter kan uppfattas som auktoritärt 

och kontrollerande går detta emot Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763), 

Patientsäkerhetslagen (SFS, 2010:659) och ICN:s etiska kod (2014). Vårdpersonalen 

agerar på ett sätt som kan uppfattas oetiskt. Det är viktigt att kontinuerligt bedriva 

förbättrings- och kvalitetsutvecklingsarbete med fokus på etik och bemötande inom 

omvårdnad som riktar sig mot patienter med substansbrukssyndrom. 

 

Ett auktoritärt och kontrollerande bemötande från vårdpersonal gentemot patienter kan 

leda till att patienter känner sig maktlösa och förlorar känslan av kontroll i sina liv. 

Patienter kan uppleva detta som förnedring vilket resulterar i uppgivenhet (Sjögren, 

2014). Resultaten i föreliggande arbete visar att patienter tystas av vårdpersonal 

(Vandermause & Wood, 2009) vilket kan leda till en känsla av hjälplöshet samt att 

patienter isolerar sig och upplevs som apatiska som en slags strategi att hantera 

situationen. Patienter kan känna skuld då de är oförmögna att förändra situationen. Det 

blir då mer komplicerat för sjuksköterskor att etablera en god kontakt med patienter och 

det är viktigt att sjuksköterskor inkluderar patienter i vården för att de ska känna en 

gemenskap. Detta kan minska patienters känsla av hopplöshet och rädsla. För att patienter 

lättare ska kunna öppna upp sig och inkludera sig själva mer i vården är det är viktigt att 

sjuksköterskor är inkännande och tillmötesgående. Liksom att sjuksköterskor är 

tålmodiga för att hålla korrekt professionellt avstånd till patienten. Uppmärksamheten ska 

utstråla intresse och vara riktad mot patienter där deras livsberättelse inte ska relateras till 

sjuksköterskornas livsberättelse. För att kunna samtala med patienter på detta 

professionella sätt krävs ett kunnande om etiska aspekter och vårdvetenskapliga 
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värdeaspekter för sjuksköterskor (Sjögren, 2014). Att patienter inkluderas i vården och 

har möjlighet till självbestämmande är en central del i Orems egenvårdsteori (Kirkevold, 

2000). För att patienter med substansbrukssyndrom ska ha möjlighet att förbättra sin hälsa 

både fysiskt och psykiskt krävs att sjuksköterskor främjar patientens egenvård. En jämlik 

relation underlättar egenvård och inflytande i vården. Det kan få patienten att själv 

påverka sin situation till det bättre då det resulterar i att patientens motivation ökar. För 

att sjuksköterskor ska kunna främja egenvård krävs goda kunskaper om patientdelaktighet 

i vård. Att ta hänsyn till patienters värdighet bidrar också till att patienters 

självbestämmande och integritet lättare accepteras (Wiklund Gustin, 2010). Om det visar 

sig att patienters förmåga till egenvård är bristande är det sjuksköterskans ansvar att 

undervisa patienten i detta (Orem, 2001). Sjuksköterskor har ett stort ansvar att undervisa 

och arbetsleda annan personal utifrån vad som är gott bemötande. Det är viktigt att initiera 

etiska diskussioner inom personalgruppen rörande hur vården ska bedrivas så etiskt och 

patientcentrerat som möjligt. Att lyssna på patienters synpunkter på hur de anser att de 

vill bli bemötta samt deras tankar om delaktighet i vården kan möjliggöra en god relation 

mellan vårdpersonal och patienter. Detta för att förhindra att patienter känner sig 

förminskade eller kränkta.           

 

Resultaten från de granskade artiklarna i denna studie visade att patienter kan reagera på 

vårdpersonals auktoritära och kontrollerande beteende med frustration och aggressivitet 

(Hudson et al., 2008; Pauly et al., 2015; Monks et al., 2013; Mikkelsen et al., 2015). Detta 

kan förklaras genom att patienter lägger märke till det ojämna maktförhållandet och att 

vårdpersonal försöker kontrollera patienter, vilket kan bidra till att patienter vill avsluta 

sin vårdtid. Vårdpersonal kan ibland använda destruktiva strategier vid konfliktfyllda 

situationer med till exempel hot om sanktioner. Detta försämrar relationen ytterligare och 

markerar tydligt vårdpersonals maktposition över patienter. Känslan av aggression hos 

patienten övergår senare till känsla av irritation och maktlöshet (Sjögren, 2014). Ansvaret 

för att en odemokratisk relation inte ska uppstå ligger hos sjuksköterskor. Det är därför 

viktigt att sjuksköterskor arbetar för att vård baserad på makt och hierarki inte bedrivs. 

Sjuksköterskor bör istället etablera en god relation med patienter byggd på närvaro, 

inlevelse och ödmjukhet (Bergh & Pilhammar, 2012). För att patienter ska uppleva att 

sjuksköterskor samtalar med dessa grundat på ett etiskt förhållningssätt, krävs det att 

sjuksköterskor ger patienter utrymme att berätta om sitt psykiska mående. När både 

patienter och sjuksköterskor upplever att den andre lyssnar på en, blir relationen mer 
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jämlik. För att få patienter som upplever maktlöshet att känna sig jämlika i relationen 

krävs ett gott förnuft och god moral. Dessa aspekter förhindrar att en odemokratisk 

relation med patienter uppstår (Eide & Eide, 2009). 

 

Patienter med HIV upplever i likhet med patienter med substansbrukssyndrom att de blir 

förminskade av vårdpersonal (Chambers et al., 2015; Vandermause &Wood, 2009). Både 

HIV och substansbrukssyndrom är medicinska tillstånd som i detta fall kan ses som 

relevanta att jämföra, eftersom dessa patientgrupper stigmatiseras av samhället. Denna 

jämförelse påvisar att patientgrupperna upplever auktoritärt bemötande från 

vårdpersonal. Att vårdpersonal förminskar dessa patienter kan antas bero på en hierarkisk 

maktordning på vårdavdelningar där vårdpersonal har mer makt än patienter. Det kan 

antas leda till att vårdpersonal inte inser allvaret i patienters tillstånd och situation. Flera 

resultat i de granskade artiklarna i föreliggande examensarbete beskriver liknande 

upplevelser (Chorlton et al., 2015; Hudson et al., 2008; Pauly et al., 2015; Vandermause 

& Wood, 2009) vilket är avsaknad av inflytande i behandlingen. Detta skadar relationen 

mellan patienter och sjuksköterskor, då det är viktigt att sjuksköterskor har en förmåga 

att förstå patienters perspektiv. Att förstå patienters perspektiv möjliggör ett samarbete i 

vården mellan patienter och sjuksköterskor, vilket i sin tur kan ge ett bättre 

behandlingsresultat (Wiklund Gustin, 2010). Patienter med anorexia nervosa upplever 

däremot också att vårdpersonalen är beskyddande, vilket anses vara betryggande. Detta 

kunde inte ses i resultatet i föreliggande examensarbete för patienter med 

substansbrukssyndrom. Ovanstående diskrepans kan förklaras av att patienter med 

anorexia nervosa kan uppleva vårdpersonal som en modersgestalt, där vårdpersonals 

auktoritet och kontrollerande bemötande snarare upplevs positivt. Patienter med anorexia 

kan uppleva att vårdpersonal bryr sig om dem, trots att de upplevs som auktoritära och 

kontrollerande (Wright, 2015).  Detta visar att patienter kan uppleva ett mer auktoritärt 

och kontrollerande beteende på olika sätt och att upplevelsen är individuell utifrån 

patientens individuella situation.  

 

     Oengagerad och oförstående vårdpersonal 

I de granskade artiklarna framkommer det att vårdpersonal upplevs som oengagerade 

(Chorlton et al., 2015; Hudson et al., 2008; Nordfjaern et al., 2010; Pauly et al., 2015) 

och osociala av patienter med substansbrukssyndrom (Pauly et al., 2015). HSL (SFS, 

1982:763) poängterar att vårdpersonal ska utöva god vård och vara öppen för 
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kommunikation med patienter. ICN (2014) anger att en sjuksköterska ska uppvisa 

lyhördhet gentemot patienter. Vårdpersonal upplevs även ha undermåliga kliniska 

kunskaper om substansbrukssyndrom (Monks et al., 2013; Nordfjaern et al., 2010) och 

anses av patienter vara olämpliga för sitt yrke (Nordfjaern et al., 2010). Enligt ICN (2014) 

ska sjuksköterskor fortlöpande bevaka senaste forskning för att kunna ta del av ny 

kunskap, för att på bästa sätt möjliggöra en säker vård till patienter. De ska även verka 

för att kollegor ska ta del av denna kunskap. Av de granskade artiklarna framkommer 

även att patienter upplever vårdpersonal som oförstående och att de inte uttrycker empati 

för patienter (Chorlton et al., 2015; Hudson et al., 2008; Lally et al., 2008; Mikkelsen et 

al., 2015). Detta upplever patienter som en säkerhetsfara och resulterar i att patienter blir 

tveksamma om de vill fortsätta behandlingen (Mikkelsen et al., 2015). Detta går emot 

HSL (SFS, 1982:763) som stipulerar att vårdpersonal ska arbeta så patienter känner 

trygghet i vården. Vårdpersonals bemötande kan därmed antas ha en stor betydelse för 

patienters vilja att fortsätta genomgå behandling. Detta kan då i ett längre perspektiv 

resultera i att denna patientgrupp får sämre möjligheter till vård, då patienter inte är 

motiverade till att genomgå behandling. 

 

Oengagerad och oförstående vårdpersonal kan förorsaka att patienter känner sig vilsna 

och i behov av stöd. Sjuksköterskor ansvarar för att etablera en öppen och empatisk 

relation med patienter och genom denna få möjlighet att skapa sig en förståelse för 

patienters egna perspektiv. Det är väsentligt att som sjuksköterska bekräfta patienter och 

öppna upp för en gemenskap. Detta för att dessa senare ska kunna bekräfta sig själva och 

känna sig sedda och förstådda (Rehnsfeldt, 2014). När sjuksköterskan inte engagerar sig 

i patienten och uppfattas som frånvarande kan detta uppfattas som att sjuksköterskan inte 

vill etablera en kontakt med patienten. Detta i sin tur kan resultera i att patienten får en 

känsla av att vara oönskad. Det är då vanligt förekommande att patienter undviker 

kommunikation med sjuksköterskor (Carlsson, 2014). Som sjuksköterska är det viktigt 

att våga prata om patienters lidande. Det krävs då mod från sjuksköterskan eftersom 

lidande får patienter att känna hopplöshet. Det är av vikt att sjuksköterskor 

uppmärksammar den egna reaktionen på patienters lidande samt försöker undvika att ge 

patienter oönskad hjälp och råd (Skärsäter & Arvidsson, 2006). Det är viktigt för 

sjuksköterskor att inse att de inte fullt ut kan förstå en patients lidandeberättelse och därav 

undvika uttalanden som exempelvis ”jag förstår precis hur du känner”. Det kan resultera 

i att patienter känner sig kränkta eftersom endast dessa kan förstå sin egen 



22 

 

lidandeberättelse utifrån deras perspektiv (Arlebrink, 2013). Sjuksköterskor ska istället ta 

avstånd från att försöka förstå hela patientens lidandeberättelse. Genom att behandla 

patienter med lika värde och inse olikheter, samt att parallellt erbjuda engagerat och 

stöttande bemötande, kan sjuksköterskor bjuda in patienter till ett gott samtal där både 

patienter och sjuksköterskor får sin värdighet bekräftad. Det är en god grund för patienter 

ska kunna öka sin motivation till egenvård (Wiklund Gustin, 2014). I Orems 

egenvårdsteori stipuleras olika universella behov som patienter har när det kommer till 

egenvård. Ett exempel på ett sådant behov är att patienter behöver både ensamhet och 

samtal med medmänniskor samt att det är viktigt att hitta en balans däremellan. Patienter 

är även i behov av att vara delaktiga i en social gemenskap (Kirkevold, 2000). För att 

undvika att patienter drar sig undan från kontakt med sjuksköterskor är det viktigt att 

uppfylla dessa behov. Detta är ett stort ansvar för sjuksköterskor och det är viktigt att de 

utbildar och för samtal med annan vårdpersonal kring dessa frågor så all vårdpersonal har 

kunskap och får stöttning i dessa frågor. 

 

Forskning i andra vårdkontexter, i studier där patienter med HIV och anorexia nervosa 

intervjuats, stipuleras att dessa patientgrupper också upplever oengagerad vårdpersonal 

(Chambers et al., 2015; Smith et al., 2016). Betydelsen av att vara tillgänglig och visa 

stöd för patienter är då viktig att inse för sjuksköterskor. Det kräver goda kunskaper och 

erfarenheter hos sjuksköterskor för att kunna uppfatta om patienten känner ett behov av 

stöd, eftersom patienter inte alltid tydligt visar att de har ett behov att prata med någon 

(Eide & Eide, 2009). 

 

Positiva upplevelser av bemötande 

Patienter med substansbrukssyndrom upplever att vårdpersonal kan vara bra på att ta sig 

tid att lyssna på det patienterna har att säga (Chorlton et al., 2015; Godlaski et al., 2009 

Mikkelsen et al., 2015; Monks et al., 2013; et al., 2013), låta patienterna komma till tals 

(Godlaski et al., 2009) och uppvisa empatiska förmågor (Chorlton et al., 2015; Godlaski 

et al., 2009; Mikkelsen et al., 2015; Monks et al., 2013; Vandermause& Wood, 2009). 

Detta stämmer överens med ICN som nämner att sjuksköterskan ska arbeta för att främja 

människors rätt till mänskliga rättigheter och integritet samt att sjuksköterskor ska vara 

lyhörda. I HSL (SFS, 1982:763) stipuleras att vårdpersonal ska vara öppen för 

kommunikation med patienter, vilket stämmer överens med föreliggande examensarbetes 

resultat. Att vårdpersonalen lyssnar och låter patienter komma till tals kan antas öka 
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patienters egenvård, vilket då ävenkan öka deras motivation tillatt få vård (Orem, 2001). 

Det ger möjligheter för patienter att bli mer delaktiga i sin vård eftersom patienter 

upplever att vårdpersonal tar deras perspektiv på allvar.  

 

Patienter upplever också att vårdpersonal visar tillit och förtroende för patienter vilket 

leder till att patienter börjar lita på vårdpersonal. Detta resulterar i att patienter känner sig 

lugnare (Chorlton et al., 2015; Godlaski et al., 2009; Mikkelsen et al., 2015; Nordfjaern 

et al., 2010; Vandermause & Wood, 2009). Sjuksköterskor bör arbeta för att etablera en 

relation med patienter som är baserad på tillit och förtroende. Tillit och förtroende är inte 

alltid något som utvecklas på en dag utan kräver god kontakt och engagemang gentemot 

patienter (Wiklund Gustin, 2010). Ömsesidigt förtroende underlättar för behandling och 

diagnostik (Heilig, 2016). Utifrån resultatet kan då antas att vårdpersonal ökar 

möjligheterna till diagnostik och behandling.  

 

Metoddiskussion 

En styrka med litteraturöversikt som metod är att den ger en sammanställning av tidigare 

studier gjorda inom ämnet. De databaser som användes bedöms som trovärdiga och täcker 

ämnen inom medicinsk vetenskap och omvårdnad. Det kan antas vara en styrka att urvalet 

av studier har gjorts från dessa databaser då dessa är tillförlitliga samt innehåller studier 

inom det valda ämnet. Artiklarna i detta examensarbete erhöll medel eller hög kvalitet 

vid granskning inför resultatanalys. Detta innebär att denna litteraturöversikt har en hög 

tillförlitlighet. Granskningsmallen som användes kan ses som en svaghet med 

litteraturöversikten då den var subjektiv och att det inte fanns ett färdigt poängsystem för 

att avgöra studiernas kvalitet. Detta medförde att författarna utformade ett eget 

poängsystem till granskningsmallen för att kunna fastställa kvaliteten på de utvalda 

studierna. Frågor i granskningsmallen som bestod av ja- eller nej svar användes och ja-

svaren samt ett nej-svar poängsattes med ett poäng vardera. Sammanlagt kunde varje 

artikel totalt få 23 poäng. Det mest optimala sättet att beskriva individers upplevelser är 

genom kvalitativa artiklar och denna metod valdes för att besvara litteraturöversiktens 

syfte (Polit & Beck, 2013). Detta kan ses som en styrka med denna litteraturöversikt. 

Enligt SBU (2014) är dock överförbarheten av studier med kvalitativ metod låg vilket kan 

påverka överförbarheten av detta examensarbete. 
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Inläsningen av tidigare forskning i ämnet kan ha påverkat författarnas tolkning av resultat 

som framkom vid examensarbetets resultatanalys. Detta eftersom det bidrog med en viss 

förförståelse för ämnet. Författarna har dock ansträngt sig för att bibehålla en objektiv 

inställning till tidigare forskning samt under resultatanalysen vilket stärker 

trovärdigheten. Författarna har även undersökt det som avsågs att undersökas utifrån 

litteraturöversiktens syfte. 

 

Vid sökning efter studier var en svaghet att begreppet "bemötande" inte har någon exakt 

motsvarighet vid översättning till engelska. Detta innebar att ordet "erfarenheter" eller 

"experiences" användes tillsammans med andra sökord. Detta för att identifiera studier 

som patienter med substansbrukssyndroms upplevelser av bemötande och attityder från 

vårdpersonal. Sökningarna resulterade i studier som behandlade det valda ämnet och 

besvarade syftet med examensarbetet. Författarna tog hänsyn till att det i vissa studier 

fanns vårdpersonal som blivit intervjuade. Dock inkluderades enbart resultat från 

intervjuer med patienter. I flertalet av de inkluderade studierna rapporterades inte 

bemötande från sjuksköterskor separat, av den anledningen inkluderas i detta arbete så 

väl sjuksköterskor som annan vårdpersonal. Den geografiska spridningen av inkluderade 

studier kan anses vara en styrka. Artiklarna kommer från 6 olika länder med tillhörande 

olika kulturer. Upplevelser hos de patienter som intervjuats för de inkluderade studierna 

är subjektiva. Det är upp till läsaren att avgöra resultatens överförbarhet. 

 

När urvalet av studier genomfördes tog författarna hänsyn till specifikt valda inklusions- 

och exklusionskriterier. En styrka med befintligt examensarbete är att alla studier som 

valdes ut till att kvalitetsgranskas uppfyllde examensarbetets valda inklusions- och 

exklusionskriterier. Valda inklusionskriterier är studier med fokus på 

substansbrukssyndrom med vuxna personer som var 18 år och äldre samt att artiklarna 

skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Samtliga inkluderade studier är skrivna på 

engelska. Exklusionskriterierna är studier med patienter under 18 år och artiklar som är 

10 år eller äldre vid söktillfället. 

 

     Framtida forskning och kliniska implikationer 

I detta examensarbete visas att personer med substansbrukssyndrom ofta upplever negativ 

attityd och bemötande från vårdpersonal. Eftersom substansbrukssyndrom är starkt 
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förknippat med stigmatisering är det viktigt att vårdpersonal har goda kunskaper om hur 

patienter upplever bemötande för att kunna uppnå goda behandlingsresultat medicinskt 

samt kunna bedriva god omvårdnad. Etiskt förbättringsarbete kopplat till gott 

patientbemötande är också viktigt och bör finnas på varje arbetsplats för att säkerställa ett 

gott bemötande av patienter med substansbrukssyndrom. Forskning om bemötande och 

attityder av patienter med substansbrukssyndrom är sparsamt utforskat och bör därför 

beforskas ytterligare. Om sjuksköterskor utgår ifrån att främja egenvård för patienter 

bidrar det till goda möten och förbättrad vård. 

 

Slutsats  

Patienter med substansbrukssyndroms upplevelser av vårdpersonals bemötande och 

attityder beskrivs i detta examensarbete i fyra kategorier: Stigmatisering, auktoritärt och 

kontrollerande bemötande, oengagerad och oförstående vårdpersonal och positiva 

upplevelser av bemötande. Resultaten visar på såväl negativa som positiva upplevelser 

av bemötande och attityder från vårdpersonal gentemot patienter med 

substansbrukssyndrom.  När patienter med substansbrukssyndrom upplever negativt 

bemötande och attityder från vårdpersonal riskerar patienters egenvård bli bristande, 

vilket i sin tur kan minska patienters motivation till att söka vård. Mer forskning inom 

detta område rekommenderas eftersom ämnet är sparsamt beforskat. 
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Bilagor: Tabell 3. Resultattabell 

Författare, 

år, land 
Syfte Design/ 

Metod 
Undersök-

nings-

grupp 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Vandermau
se, 

R.,Wood, 

M. 2009 
USA 

Syftet med 
studien var att 

undersöka 

fenomen bland 
kvinnor med 

AUD och deras 
vårdcentrals- 

besök, hur deras 

upplevelser varit 
och förstå 

meningen med 

deras 
vårdcentrals- 

besök. 

Kvalitativ 
design/feno-

menologisk 

metod 

Kvinnor 
med 

AUD=5 

Patienterna har upplevelser av att ha hört vårdpersonal tala med 
varandra om patienterna på ett otrevligt vis. Flera hade upplevt 

att de blivit tystade, bortvisade och dåligt behandlade av 

vårdpersonal. Flera hade upplevt att 
vårdpersonalen var högfärdiga, ojämlika och att de ser sig 

själva som bättre än patienterna. Patienterna hade känt sig 
förminskade för att de brukar substanser. Erfarenheter 

associerade med självbeklagande och stigma tillsammans 

med symtom på ångest och smärta var vanliga bland 
patienterna. Alla patienterna kunde dock minnas ett möte 

med primärvården som mötte deras behov, detta minns de 

mycket väl. De hade då blivit bemötta på ett tillmötesgående och 
ärligt vis. 

Hög 

Chorlton, 

E., Smith, 

E., 

Jones, S-A. 

2015 
Storbritan-

nien 

Syftet med 

studien var att 

utforska vilka 

svårigheter 

patienter, som 
intar olagliga 

substanser eller 

höga mängder 
alkohol, 

upplever i mötet 

med personalen i 
psykiatrisk vård. 

Kvalitativ 

semistrukture

rad intervju/ 

fenomenolo-

gisk metod 

Patienter 

som intar 

olagliga 

substanser 

och/eller 
höga 

mängder 

alkohol 
samt 

har en 

psykisk 
sjuk-

dom=10 

Patienterna ansåg det vara riskabelt att utveckla relationer 

med vårdpersonal på grund av att de var oroliga för att bli 

avvisade och negativt dömda. Patienterna kände att personalen 

demonstrerade att relationen mellan patient och vårdpersonal var 

viktig genom att lyssna, fråga om deras mående eller erbjuda 
stöd. Genom att göra detta minskade patienternas rädslor.  

Patienterna kunde känna sig kontrollerade och denna erfarenhet 

var förmedlad genom vilken kommunikationsstil som 
vårdpersonalen använde med patienterna. Ibland användes 

diktatoriska stilar gentemot patienterna. Dessa personer ansågs 

vara maktmissbrukare. Vårdpersonal som delade med sig av sina 
egna liv och sårbarheter uppfattades som uppmuntrande till 

jämlikhet och detta stärkte deras relation. Relationer där de två 

parterna litade på varandra ansågs vara en förutsättning för att 
avdelningen skulle kunna anses säker. Relationer byggda på 

förtroende bidrog till att patienterna var mer öppna med 

vårdpersonalen och att de bättre följde reglerna på avdelningen. 
De upplevde då även bättre psykiskt 

välmående. Patienterna kunde därmed lita på sina 
hanteringsstrategier än på substanser. De upplevde dock att 

vårdpersonal som var stöttande utan att förstå sig på 

substansbruk var begränsade i vilken mån de kunde hjälpa till. 
De upplevde även att vissa i vårdpersonalen prioriterade 

administration framför kommunikation. Detta kunde leda till att 

patienterna kände hopplöshet och återupptog sitt substansbruk. 

 

Hög 

Brener, L., 

von Hippel, 

W., von 
Hippel, C., 

Resnick, I., 

Treloar, C. 
2010 

Australien 

Syftet med 

studien var att 

utforska hur 
patienter med 

substanspro- 

blem 
upplever 

diskriminering 

och fördomar 
från 

vårdpersonalen 

samt vilka 
attityder vård-

personal har 

gentemot 
patienterna. 

Mixad metod, 

först 

kvantitativ 
metod sedan 

uppföljt av 

kvalitativa 
intervjuer 

som metod. 

Data 
användes 

endast från 

kvalitativa 
intervjuer. 

Patienter 

som var 

under 
behand- 

ling mot 

substans-
er=13 

Vårdper- 

sonal=8 

Alla patienter rapporterade att de hade upplevt diskriminering 

tidigare, antingen var det när de deltog i substansbehandling eller 

inom andra hälsofaciliteter. Patienter hade en tendens att 
bekräfta att dessa upplevelser även var formade utifrån deras 

uppfattningar av samhällets syn på personer som brukar 

substanser. Patienter uppgav att deras uppfattningar också var 
sammankopplade med problematik med lågt självförtroende och 

att detta kunde resultera i att de var känsliga för hur de blev 

behandlade av andra människor. Det är dessa erfarenheter av 
upplevd diskriminering som ger dessa personer förväntningar om 

att de kommer att uppleva diskriminering och negativ 

behandling, både i deras nuvarande vårdmöten och framtida. 
Detta leder i sin tur till att personer med substansbrukssyndrom 

inte kontaktar eller att inte fortsätter vara i kontakt med 

sjukvården. 

Medel 

Granerud, 

A., Toft, H. 
2015 Norge 

Syftet med 

studien var att 
undersöka hur 

patienter i norska 

OMT (Opioid 
maintenance 

treatment) 

upplever sin 
delaktighet i sin 

vård. 

Kvalitativ 

semistrukture
rad intervju/ 

Grundad teori  

Patienter i 

norska 
OMT=7 

Den generella uppfattningen var att personalen var trevliga men 

att de var medvetna om att de hade makt. Det fanns en 
uppfattning om att uppföljningen inte var tillräckligt 

tillfredställande och att personalen enbart fokuserade på det 

negativa. Dessutom uttryckte patienterna missnöje med att 
kontrollåtgärderna aldrig slutade. Efter flera år kändes det som 

att misstron aldrig upphörde och att personalen trodde att de 

hade en dold agenda. Det kunde vara särskilt sårande när 
personalen hade nedlåtande attityder. Vissa patienter kände sig 

stigmatiserade och misstrodda. De kände sig som 

substansberoende personer och inte som vanliga patienter.  
 

Hög 
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Författare, 

år, land 
Syfte Design/ 

Metod 
Undersök-

nings-

grupp 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Nordfjaern, 

T., 
Rundmo, 

T., Hole, R. 

2010 Norge 

Syftet med 

studien var 
undersöka 

positiva och 

negativa 
upplevelser från 

behandlingen och 

återhämtningen 
hos patienter med 

substans-

brukssyndrom. 

Kvalitativ 

Semistrukture
rad intervju/ 

Kontextuell 

Innehålls-
analys 

Patienter 

med 
substans-

bruks- 

syndrom 
med 

erfarenhet 

av be-
handling= 

13. 

Patienterna hade uppfattningen av att de blivit behandlade med 

respekt av vårdpersonalen och att de brydde sig om patienterna. 
De var bra på att involvera patienterna i sociala aktiviteter och 

det gick bra att tala med personalen om så gott som allting. 

Patienterna blev givna en andra chans efter återfall och 
vårdpersonalen kände förtroende för patienterna. 

Positiva upplevelser av sociala relationer på faciliteterna var 

många gånger relaterat till hur mycket omsorg och respekt som 
togs emot från vårdpersonalen och handlade om den terapeutiska 

relationen mellan vårdpersonal och patient. 

Terapeuter som hade visat ett genuint intresse för den unika 
situation varje patient befann sig i lyckades etablera en god 

kontakt med patienterna. Patienterna ansåg att positiv 

återkoppling var uppskattat att få när de gjorde framsteg i 
behandlingen. De uppgav att de hade misslyckats med att 

etablera en god relation med vårdpersonalen. De hade 

uppfattningen om att förtroendet mellan parterna inte var gott. 
Stigmatisering på vårdinrättningarna var något flera uttalade sig 

om. Dessa uttalanden var främst relaterade till en brist på 

förtroende för patienternas förmågor. De upplevde 
vårdpersonalen som oärliga på grund av att de kunde säga en sak 

och därefter göra motsatsen. Patienterna upplevde att 

vårdpersonalen var inkonsekvent, lade stor press på patienterna 
för att de skulle delta i aktiviteter och att de inte fick tillräckligt 

mycket fysisk aktivitet och samtalsterapi. Detta var enligt 

patienterna på grund av bristen på lämplig vårdpersonal. De 
funderade över vilket antal från vårdpersonalen som var 

tillgängliga under kvällar och nätter samt över vilken klinisk 

kompetens de som arbetade under nätterna hade. En aspekt på 
negativ behandling var återställandet av fred och den 

långtråkighet som var under patienternas behandling. 

 

Hög 

Nyamathi, 

A., de 

Castro, V., 
McNeese- 

Smith, D., 

Nyamathi, 
K., 

Shoptaw, 

S.,Marfisee, 
M.,Khalilif

ard, F., 

Cohen, 
A. 2008 

USA 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 
personliga och 

sociala barriärer 

upplevda av 
patienter med 

metadon-

behandling när de 
söker vård för 

alkoholberoende. 

Kvalitativ 

Semistrukture

rad intervju/ 
Kontent-

analys 

Patienter 

med 

metadon-
behand-

ling=41 

Det var viktigt för patienterna att vårdspersonalen visade 

medlidande och inte såg ner på patienterna. Det var 

avskräckande för patienterna att bli stigmatiserade på grund av 
sitt substansbrukssyndrom. De sökte förändring och hade ett 

behov av förståelse och kommunikation. Genom att ha en positiv 

attityd kunde sjukvårdspersonal möjliggöra för patienterna att 
inhämta mer information och inse att de behövde söka hjälp för 

sitt substansbrukssyndrom. Det rådde generell konsensus bland 

patienterna att det var livsviktigt med motivation innan positiva 
beteendeförändringar kunde genomföras. Patienterna var 

realistiska i att känna igen att motivation inte alltid var synlig 

hos individen. Där hade 
vårdspersonal en viktig roll i form av att främja motivation 

genom stödjande aktiviteter. 

 

Hög 

Hudson, A-
L., 

Nyamathi, 

A., Sweat, 
J. 

2008 USA 

Syftet med 
studien var att 

undersöka 

bostadslösa 
ungdomars 

upplevelser av 

vårdpersonal 

Kvalitativ 
semistrukture

rad intervju/ 

kvalitativ 
metod 

Bostadslösa 
ungdomar 

(18-25 år) 

med 
substans-

bruks- 

syndrom= 
54 

Patienter som brukar olagliga substanser upplevde att de blev 
negativt stämplade och behandlade som personer med 

substansbrukssyndrom när de söker vård. Det framkom även att 

patienterna kände sig övervakade av vårdpersonalen när 
patienterna befann sig på sjukhuset. En annan upplevelse 

patienterna hade var att sjuksköterskorna inte alltid lyssnade på 

patienternas medicinska kunskap och därför kände de sig mindre 
inkluderade i vården. 

 

Hög 

Monks, R., 
Topping, 

A., Newell, 

R. 2013 
Storbritan-

nien 

Syftet med studien 
var att 

undersöka hur väl 

sjuksköterskor 
vårdar patienter 

med substans-

problem 
samt att 

undersöka 

patienternas 
upplevelse av 

sjuksköterskor- 

nas vård. 
 

 

Kvalitativa 
semistrukture

rade 

intervjuer/ 
Grundad teori 

Patienter 
under 

behandling 

mot 
substans-

er=12 

Sjuksköt-
erskor som 

tar hand om 

patienter-
na=29 

Patienter som brukar olagliga substanser upplevde att 
sjukvårdspersonalens kunskaper inom området var 

bristfälliga och patienterna såg detta som en säkerhetsfara i deras 

vård men även som en möjlighet att kunna utnyttja detta och få 
högre doser metadon än de normalt behövde. Patienterna 

upplevde också ett lågt förtroende och bristande objektivitet från 

sjukvårdspersonalen. Dock menade patienterna att några få 
sjuksköterskor visade intresse och såg dessa som individer 

snarare än personer med substansbrukssyndrom. 

Hög 
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Författare, 

år, land 
Syfte Design/ 

Metod 
Undersök-

nings-

grupp 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Mikkelsen,  

M-R., 
Hendriksen, 

C., Schiødt 

F-V., 
Rydahl-

Hansen, 

S. 2015 
Danmark 

Syftet med 

studien var att 
undersöka hur 

patienter med 

alkoholinducerad 
leversjukdom 

upplevde de 

nuvarande och 
potentiella fysiska 

och psykiska 

problemen i 
samråd med 

vårdpersonal och 

anhöriga. 

Kvalitativa 

semistrukture
rade 

intervjuer/ 

Grundad teori 

Patienter 

med 
alkohol-

inducerad 

leversjuk-
dom =11 

Patienter upplevde en trygghet när vårdpersonal hade en god 

attityd och var positiva, då det fick patienterna att känna sig 
välkomna på sjukhuset. Ibland upplevde patienterna dock att de 

blev bemötta med misstro från vårdpersonalen och att de kände 

att vårdpersonalen såg ned på patienterna. De flesta patienterna 
upplevde ändå att de hade förtroende för vårdpersonalen och det 

gjorde att de kände en säkerhet. Dock fanns det patienter som 

upplevt brist på artighet och stöttande attityd från 
vårdpersonalen. 

Hög 

Godlaski, 

T-M., 

Butler, 
L., Heron, 

M., 

Debord, 
S., Cauvin, 

L. 2009 

USA 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 
kvinnliga 

patienter med 

substansbruks-
syndroms 

upplevelser av 

behandlings-
programmet de 

var med i. 

Kvalitativa 

semistrukture

rade 
intervjuer/ 

kvalitativ 

metod 

Kvinnor 

med 

substans-
bruks-

syndrom 

som är 
under be-

hand- 

ling=12 

Patienternas upplevelse av vårdpersonalen under deras 

vårdtid var god då patienterna kände att personalen behandlade 

patienterna med respekt och att de var duktiga på att lyssna på 
patienterna. Patienterna upplevde även att vårdpersonalen var 

accepterande och icke-dömande. 

Hög 

Lally, M-

A., 
Montstream

-Quas, SA., 

Tanaka, S., 
Tedeschi, 

S-K., 

Morrow,  
K-M. 2008 

USA 

Syftet med 

studien var att 
undersöka 

personer som 

brukar 
injektionssub-

stansers 

upplevelser, 
åsikter, känslor 

och kunskap för 
att kunna öka 

förståelsen kring 

detta fenomen. 

Kvalitativa 

Semi-struktu- 
rerade  

intervjuer/ 

Kvalitativ 
metod 

Kvinnor 

som brukar 
Injektions-

substan-

ser=20 

Patienterna upplevde ofta stigma inom vården, där doktorer 

målades upp som den grupp som inte behandlade patienterna 
med respekt och värdighet. Patienterna menade också att flera av 

doktorerna inte var bekanta med att beroende är en sjukdom och 

att detta resulterade i att patienterna ibland inte återkom till de 
doktorerna. 

Hög 

Pauly, B-

B., McCall, 

J., Browne, 
A-J., 

Parker, J., 

Mollison, 
A. 2015 

Canada 

Syftet med studien 

var att få en 

förståelse av vad 
som utgör 

kulturellt säker 

vård för personer 
som använder 

eller har använt 

olagliga 
substanser 

 

Kvalitativ 

design/ 

Etnografisk 
metod 

Patienter 

som 

använder 
eller har 

använt 

olagliga 
substanser=

15 

Sjuksköters
kor som 

jobbade 

med 
patienterna

=19 

Patienter som brukar olagliga substanser upplever att de blir 

stämplade och behandlade som personer med 

substansbrukssyndrom när de söker vård. Det framkom även att 
patienterna kände sig övervakade av vårdpersonalen när 

patienterna befann sig på sjukhuset. En annan upplevelse 

patienterna hade var att sjuksköterskorna inte alltid lyssnade på 
patienternas medicinska kunskap och därför kände de sig mindre 

inkluderade i vården. 

Medel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


