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Sammanfattning 

Bakgrund: Substansbrukssyndrom innebär att en person har ett överväldigande begär av att 

använda beroendeframkallande substanser. Över 18 procent av jordens befolkning har ett 

substansbrukssyndrom. Personer med ett substansbrukssyndrom har en kortare 

medellivslängd och är i större behov av vård jämfört med den generella populationen. Det 

innebär att de flesta som jobbar inom vården kommer möta dessa patienter.    

 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva hur patienter med 

substansbrukssyndrom upplever kvaliteten på sin vård och vilka faktorer som påverkat den 

samt sjuksköterskors upplevelser att vårda denna patientgrupp. 

 

Metod: Litteraturöversikt gjord på 14 kvalitativa artiklar. För datainsamling användes 

CINAHL och Pubmed. Samtliga artiklar granskades med hjälp av SBU (2014) 

granskningsmall. 

 

Resultat: Litteraturstudiens resultat delades upp i tre teman, “Behandlad som en knarkare”, 

“Faktorer som påverkar” och “Att vårda en knarkare”. Första delen handlar om hur patienter 

med substansbrukssyndroms upplever stigmatisering från sjuksköterskor vilket leder till 

diskrimination och att dessa patienter valde att undvika vården på grund av detta. Andra 

delen handlar om vilka faktorer som patienterna upplevde påverka deras vård i positiv eller 

negativ bemärkelse. Sista delen handlar om sjuksköterskors negativa inställning till att vårda 

patienter med substansbrukssyndrom, brist på kunskap och erfarenhet samt vikten av en 

positiv relation.  

 

Slutsats: Vårdkvaliteten påverkas negativt för en patient med substansbrukssyndrom. Det 

beror dels på samhällets stigma, dels självstigmatisering och skammen kring det. 

Förbättringar kan göras inom vården för att göra den mer jämlik. Det behövs mer erfarenhet, 

forskning och kunskap kring hur sjuksköterskor på bästa sätt kan möta och vårda patienter 

med substansbrukssyndrom. 

 

Nyckelord: Jämlik vård, substansbrukssyndrom, patient, sjuksköterska, vårdkvalitet 

 

 



 
 

Abstract 

Background: To have a substance use syndrome means that a person has an overwhelming 

desire to use addictive substances. They prioritise these substances higher than previously 

important things. Over 18% of the worlds population have a type of substance use 

syndrome. People with substance use syndrome has a shorter life expectancy and greater 

need of care compared to the general population. Meaning that most healthcare workers will 

interact with these patients. 

 

Aim: The aim of this reviews is to describe how patients with substance use syndrome 

experience the quality of care, the factors that affect it and nurses experiences on how it is to 

care for these patients. 

 

Method: Review based on 14 qualitative articles. Pubmed and CINAHL were used for data 

collection. Quality analysis were made using the SBU (2014) review template. 

 

Result: The results were split into themes, “Treated like a junkie”, “Influencing factors” and 

“Nursing an addict”. The first is how patients with substance abuse syndrome experience 

stigmatization from nurses which leads to discrimination and causes the patients to avoid 

seeking care. The second is which factors have positive or negative influence on their care. 

The last is nurses negative attitude towards these patients, lack of experience, knowledge 

and importance of a positive nurse-patient relationship. 

 

Conclusion: The quality of care is negatively influenced if the patient has a substance abuse 

syndrome. It is influenced by the societies prejudice and patients self-contempt. More 

experience, research and knowledge regarding care of patients with a substance abuse 

syndrome is needed. 

 

Keywords: Equal care, substance abuse, nurse, patient, quality of care   
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Bakgrund 

Begrepp 

Vanliga begrepp som används inom vården, men också i samhället, för att beskriva problem 

personer har med narkotika, är beroende eller missbruk.  Det finns två system som används 

för att gradera ett beroende eller missbruk. International Classification of Diseases (ICD) 

framtagen av Världshälsoorganisationen [WHO] (2016) samt Diagnostics and Statistical 

Manual for Mental Disorders (DSM) framtagen av American Psychiatric Association [APA] 

(2019). DSM reviderades 2019 och slog då ihop kriterierna för beroende och missbruk och 

samlingsnamnet som används är substansbrukssyndrom. ICD använder istället begreppet 

beroendesyndrom (i Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2019).  

I detta arbete används begreppet substansbrukssyndrom. 

Substansbrukssyndrom 

Den centrala delen i ett substansbrukssyndrom är enligt WHO (i.d.) ett överväldigande begär 

av att använda alkohol, tobak eller psykoaktiv narkotika, såväl receptbelagda som icke 

receptbelagda substanser. Enligt WHO (i.d.) är substansbrukssyndrom en samling av 

psykologiska, beteende och kognitiva företeelser då användandet av en eller flera substanser 

får en högre prioritet än tidigare beteenden och handlingssätt som varit viktiga för personen. 

Antalet personer i Sverige med alkohol som substansbrukssyndrom uppskattas till cirka 310 

000. Vad gäller narkotika, receptbelagda inkluderade, har uppskattningsvis 135 000 personer 

ett substansbrukssyndrom och cirka 30 000 av dessa har ett missbruk av tyngre droger 

såsom heroin eller amfetamin (Centralförbundet för alkohol-narkotikaupplysning [CAN], 

2019) . Globalt sett är alkohol det vanligaste substansbrukssyndromet, 18,1% av jordens 

befolkning mellan 15 – 64 år beräknas ha alkohol som ett substansbrukssyndrom. Därefter 

kommer cannabis (3,8%), amfetamin (0,77%), opioider (0,37%, inkluderar receptbelagda 

läkemedel) samt kokain (0,35%), av dessa droger är det cirka 0,25% som injiceras. Ett 

relativt nytt problem globalt är nya droger, vilka består av kemiskt framställda blandningar 

där innehåll och biverkningar inte finns registrerade eller undersökta (Peacock et al., 2018). 

Substansbrukssyndrom kostar samhället stora pengar årligen i form av behandlingar, 

mediciner och förlorad arbetskraft (Frazier, Thompson, Wolff & Hunt, 2016). En riskgrupp 

för att utveckla substansbrukssyndrom och framförallt för alkohol och receptbelagda 

läkemedel, är studenter, där en stor orsak kan vara prestationsångest (Arria & DuPont, 

2010). En annan grupp där ett stort samband ses till substansbrukssyndrom är personer med 
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depression eller ångest (Goldstick et al., 2018).  Det finns dock många faktorer som spelar in 

när det gäller risken för att utveckla ett substansbrukssyndrom såsom den egna attityden till 

droger, det sociala nätverket, kön, ekonomi, religion, uppväxt och genetik (Frazier et al., 

2016). Det genetiska arvsanlaget kan påverka risken för att utveckla ett 

substansbrukssyndrom mellan 40 till 60%. Precis som med andra sjukdomar är 

sannolikheten att utveckla ett substansbrukssyndrom olika från person till person. Desto fler 

riskfaktorer en människa har omkring sig, desto större risk är det att hamna i ett 

substansbrukssyndrom (Bevilacqua & Goldman, 2009). 

Substansbrukssyndrom och hälsa 

I en studie av Stenbacka, Leifman och Romelsjö (2010) har man under 37 år följt 1705 

brukare av illegal narkotika för att undersöka deras sjukdom och dödlighet. De kunde se att 

personerna i undersökningen hade en avsevärd förkortning av medellivslängden och var i 

större utsträckning i behov av vård än den generella populationen. Sambandet mellan 

substansbrukssyndrom och somatiska sjukdomar ökar sannolikheten för att vårdpersonal ska 

möta en sådan patient (Stenbacka et al., 2010). I en forskningsrapport av Tønnesen (2011) 

har det setts att samsjuklighet som omfattar substansbrukssyndrom och somatisk sjukdom är 

ett område som kräver extra fokus. Detta då de sett att ett behov av vård från två eller flera 

specialiteter lätt leder till att patienterna hamnar i en gråzon mellan specialiteterna. Denna 

gråzon beror på att vid behandling av somatisk sjukdom har substansbrukssyndromet 

bortprioriterats och vid beroendevård har de somatiska sjukdomarna prioriterats bort 

(Tønnesen, 2011). 

 

De vanligaste orsakerna till sjukdom och dödlighet till följd av substansbrukssyndrom med 

alkohol är levercirros, cancer samt trafikolyckor. Liknande sjukdoms- och dödlighetsbild 

kan ses vid andra substansbrukssyndrom där levercirros, cancer i levern och överdos är 

vanligast. Det ses även kopplingar till hiv till följd av droger som injiceras, cirka 17,8% av 

de som injicerar droger lever med hiv (Peacock et al., 2018). 

 

Kvalitet inom vården 

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 2017:30) stadgas i 3:e kapitlet 2§ att: 

“Målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” 

Detta har beskrivits av Sveriges Kommuner och Landsting [SKL] (2016), med hjälp av ett 

antal andra organisationer och myndigheter, som att vården skall vara jämlik på så sätt att 
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den ges med tanke för alla personers lika värde och varje persons värdighet samt utan någon 

sorts diskriminering. Vården ska även vara jämlik på så sätt att den är likvärdig och 

anpassad efter patientens behov och om det finns skillnader skall dessa vara motiverade, 

annars har patienten inte fått den vård denne har rätt till.  

 

En persons värdighet inom vården beskrivs som att patienten blir sedd, trodd, lyssnad på och 

tagen på allvar (Edlund, 2012). Om något av detta inte uppfylls kan det leda till ilska och 

kränkt värdighet. Detta kan i sin tur göra att situationen känns som ett misslyckande för 

patienten och en misstro mot vården kan växa fram (Edlund, 2012). 

 

Stigmatisering 

Stigma är ett begrepp som omfattar diskriminering, fördomar och stereotypa åsikter (Major 

& O’Brien, 2005). Stigmatisering förekommer inom sjukvården. Det finns åsikter om att 

patienter med substansbrukssyndrom är farliga och våldsamma, att de är oförmögna att ta 

beslut samt att de själva är ansvariga för sitt substansbrukssyndrom (Yang, Wong, Grivel & 

Hasin, 2017). Självstigmatisering är när en person accepterar och tar åt sig av detta vilket 

leder till känslor av skam och dåligt självförtroende. En risk med självstigmatisering är att 

personen förväntar sig diskriminering eller kränkningar och då undviker att ta kontakt med 

vården eller avbryter en behandling (Hansdotter, 2014). 

 

Teoretisk referensram 

Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee utvecklade en omvårdnadsteori vilken handlar om 

mellanmänskliga aspekter inom omvårdnad. Travelbee framhäver i sin teori att för att kunna 

inse vilken omvårdnad patienten kräver och behöver måste det förstås vad som sker mellan 

patient och sjuksköterska samt hur denna samverkan mellan patient och sjuksköterska 

upplevs av bägge parter och vilka konsekvenser detta kan leda till för patienten. De 

viktigaste begreppen inom teorin är människa som individ, mening, mänskliga relationer och 

kommunikation (i Kirkevold, 2000).  

 

Utgångspunkten i Travelbees omvårdnadsteori är att varje människa är unik och inte lik 

någon annan människa samt att det aldrig funnits eller kommer finnas en annan människa 

som är lik denne. En viktig del i relationen mellan sjuksköterska och patient är enligt 

Travelbee det första mötet. Detta präglas av att båda parterna har stereotypa åsikter om 
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varandra, i denna fas är det av stor vikt att sjuksköterskan är insatt i vilka åsikter som präglar 

dennes första intryck. Sjuksköterskan måste kunna se förbi de förutfattade meningarna under 

det första mötet för att senare kunna känna empati och sympati för patienten, samt att detta i 

ett längre perspektiv gör att det finns en ömsesidig förståelse mellan sjuksköterskan och 

patienten. Om sjuksköterskan inte är medveten om detta kan det leda till bristande förmåga 

att se patienten som en individ och att det leder till störning av kommunikationen med 

patienten (i Kirkevold, 2000). En patient med ett substansbrukssyndrom som direkt möts av 

förutfattade meningar hos sjuksköterskan som möter patienten kan skapa en direkt misstro 

mot sjuksköterskan. Detta kan från sjuksköterskans håll leda till att patienten prioriteras bort 

på grund av de förutfattade meningarna eller att patienten utvecklar en misstro för vården 

och därför väljer att inte söka vård fast denne är i behov av det. Denna referensram har valts 

till detta arbete på grund av att den belyser de faktorer som är viktiga vid ett möte där 

förutfattade eller stereotypa åsikter kan finnas. 

 

Problemformulering 

Tusentals människor söker dagligen vård i Sverige. En del av dem har ett 

substansbrukssyndrom och sjuksköterskor kommer med stor sannolikhet möta några av dem. 

I samhället och inom sjukvården finns många fördomar mot dessa personer, antaganden om 

kriminalitet, våldsamhet och att situationen är självförvållad. Sjuksköterskan har ett 

omvårdnadsansvar gentemot alla patienter, även de med substansbrukssyndrom. Fördomar 

och antaganden kan påverka omvårdnaden, samt relationen med patienten. Dessa olika 

faktorer kan leda till en sämre kvalitet på vården jämfört med om personen inte haft ett 

substansbrukssyndrom, vilket leder till att patienten inte får adekvat vård. De faktorer som 

enligt SKL (2016) är viktiga för att kvaliteten på vården är jämlik är att vården ska ges på 

lika villkor, den ska ges med tanke på varje persons värdighet samt att patienten inte har 

stigmatiserats med tanke på sitt substansbrukssyndrom. Genom att sammanställa tidigare 

forskning kan sjuksköterskor och annan vårdpersonal erhålla kunskap om vilka faktorer som 

kan påverka kvaliteten på vården de utför. 

 

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att beskriva hur patienter med substansbrukssyndrom 

upplever kvaliteten på sin vård och vilka faktorer som påverkat den samt sjuksköterskors 

upplevelser att vårda denna patientgrupp.  
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Metod 

Design  

För att besvara studiens syfte gjordes en allmän kvalitativ litteraturstudie, där resultat från 

olika studier inom samma ämne sammanställts (Forsberg & Wengström, 2016).  

 

Sökstrategi 

De databaser som användes vid sökning av artiklar var CINAHL och Pubmed. För att hitta 

relevanta sökord användes svensk MeSH. Söktermerna kombinerades för att avgränsa och 

precisera utfallet av sökningarna. Sökresultat från CINAHL och Pubmed finns redovisade i 

Tabell 1. Då valet att söka efter endast kvalitativa artiklar inte finns i Pubmed har istället 

sökordet qualitative använts tillsammans med de resterande sökorden, till exempel 

sökningar efter Substance abuse utökades till Substance abuse AND qualitative. Titeln på 

artiklarna granskades.  

 

Inklusionskriterier 

I urvalet av litteratur gjordes begränsningar avseende tid mellan år 2004–2019. Fokus var på 

patienter med substansbrukssyndrom och sjuksköterskor som möter dessa patienter främst 

inom somatisk vård, men även psykiatrisk öppenvård om det skulle visa sig vara relevant för 

denna studie. Artiklarna som samlades in skulle vara skrivna på svenska eller engelska. Då 

erfarenheter studeras skulle artiklarna vara gjorda med kvalitativ design samt vara 

originalartiklar. Det skulle framgå att etiska riktlinjer följts.  

 

Exklusionskriterier 

Exklusionskriterier var studier som fokuserade på koffein och nikotin och studier gjorda 

enbart på psykiatriska slutenvårdsavdelningar. Artiklar av låg kvalitet exkluderades på grund 

av att det skulle dra ner denna studies trovärdighet och kvalitet. 
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Tabell 1. Litteratursökningsstrategi 

Databas 

Datum 

Sökord Begränsni

ngar 

Utfall Antal 

valda 

efter titel 

Antal valda 

efter läst 

abstrakt 

Antal 

granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

19-09-11 

Substance abuse AND 

stigma AND nurse 

15 år 

qualitative 

22 3 3 2 1 

CINAHL 

19-09-11 

Substance abuse AND 

stigma AND quality 

of care 

15 år 

qualitative 

24 4 3 2 1 

CINAHL 

19-09-11 

Substance abuse AND 

prejudice AND 

quality of care 

15 år 

qualitative 

4 1 1 0 0 

CINAHL 
19-09-11 

Substance abuse AND 
nurse AND quality of 

care 

15 år 
qualitative 

30 3 3 2 1 

CINAHL 

19-09-11 

Illicit drug user AND 

patient experience 

AND dignity 

15 år 

qualitative 

15 3 3 3 3 

CINAHL 

19-09-16 

Substance abuse AND 

healthcare AND 
perception AND 

patient experience 

15 år 

qualitative 

19 3 3 2 2 

PubMed 

19-09-11 

Substance abuse AND 

nurse AND quality of 

care 

15 år 

Qualitativ

e 

25 5 5 2 2 

PubMed 

19-09-11 

Substance abuse AND 

prejudice AND 

quality of care  

15 år 

qualitative 

10 3 3 3 3 

PubMed 

19-09-11 

Illicit drug users AND 

patient experience of 

care 

15 år 

qualitative 

8 2 1 1 1 

PubMed 

19-09-18 

Substance abuse AND 

dignity AND 

healthcare 

15 år  

qualitative 

30 3 2 0 0 

PubMed 

19-09-18 

Substance abuse AND 

satisfaction with care 

AND healthcare 

15 år 

qualitative 

29 5 3 1 0 
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Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Abstrakt lästes igenom på de artiklar vars titel motsvarade studiens syfte. De artiklar vars 

titel eller abstrakt inte motsvarade syftet exkluderades. De artiklar som ansågs lämpliga i 

enlighet med inklusions- och exklusionskriterierna granskades med hjälp av en 

granskningsmall för artiklar av kvalitativ design från Statens beredning för medicinsk och 

social utvärdering [SBU] (2014). För att objektivt bedöma om artiklarna hade hög eller 

medelhög kvalitet användes ett poängsystem där varje ja-svar motsvarade 1 poäng medan 

nej-, oklart- och ej tillämplig motsvarade 0 poäng. En artikel kunde som mest få 21 poäng. 

Gränsen för hög kvalitet sattes vid 18 poäng, cirka 85%, och gränsen för medelhög vid 14 

poäng, cirka 65 %. Artiklar som uppfyllde hög eller medelhög kvalitet inkluderades i 

studien. Elva (11) av artiklarna var av hög kvalitet och tre (3) var av medelhög kvalitet, se 

bilaga 1.  

 

Resultatanalys 

Artiklarna lästes igenom flertalet gånger för att bli bekant med texten. Meningar och 

stycken, relevanta för studien, togs ut. Därefter kondenserades materialet till olika koder 

eller korta meningar beroende på vad som var utmärkande, se Tabell 2. Koderna och 

meningarna samlades därefter ihop i passande teman. Därefter sammanfattades de framtagna 

temana i övergripande kategorier (Forsberg & Wengström 2016). Det var 14 artiklar som 

inkluderades och samtliga artiklar presenteras i en översiktstabell, se bilaga 1.  

 

Tabell 2. Exempel på kondensering av analysen av resultatet 

Stycke/mening Kondensation Kategori 

“Most of the nurses interviewed 

acknowledged they personally, 

and other healthcare staff, held 

negative attitudes towards patients 

who used illicit drugs.” 

Sjuksköterskor är medvetna om 

sin negativa inställning 

Negativ inställning 

 

Forskningsetiska överväganden 

Då studierna var av kvalitativ design skulle det framgå i artiklarna som valdes ut att de följer 

etiska riktlinjer. De personer som deltagit i studien måste ha gett sitt samtycke, fått 

information om vad forskningen innebär på ett sätt som de förstår samt att samtycket går att 
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dra tillbaka (Codex, 2018). Allt resultat som belyser syftet presenteras med ett objektivt 

förhållningssätt i enlighet med Forsberg och Wengström (2016). 

 

Resultat 

Studien inkluderade 14 kvalitativa artiklar. Tio av studierna genomförde individuella 

intervjuer, två studier använde sig av fokusgrupper och två kombinerade intervjuer med 

fokusgrupper. Studierna var gjorda i Australien, Danmark, Kanada, Mexiko, Storbritannien 

och USA. Sju av artiklarna utgick från ett patientperspektiv, tre av artiklarna utgick från 

vårdgivares perspektiv och fyra utgick från både patient och- vårdgivares perspektiv. I 

Tabell 3 finns en översikt över resultatets uppdelning i perspektiv, tema och kategori.  

 

Tabell 3. Resultatets indelning 

 

Kategori Tema Perspektiv 

Stigmatisering och skam Behandlad som en “knarkare” Patientperspektiv 

Diskriminering och fördomar   

Undviker att söka vård   

Tillgänglighet Faktorer som påverkar vårdkvaliteten  

Positiv relation med sjuksköterskan   

Negativ inställning Att vårda en “knarkare” Sjuksköterskeperspektiv 

Bristande kunskap och erfarenhet   

Vikten av en god relation   

 

Behandlad som en ”knarkare” - Patientperspektiv 

Vid genomgång av artiklarna framkom tre teman. Det första temat som kunde ses var 

”Behandlad som en knarkare” vilket är ur ett patientperspektiv. Temat delades därefter upp i 

tre kategorier; Stigmatisering och skam; Diskriminering och fördomar; Undviker att söka 

vård. 
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Stigmatisering och skam 

Patienter uppgav att det fanns stigma och skam kring att söka vård med ett samtidigt 

substansbrukssyndrom (Neale, Tompkins & Sheard, 2008; Pauly, McCall, Browne, Parker 

& Mollison, 2015; Paquette, Syvertesen & Pollini, 2018; Purkey & McKenzie, 2019). Vara 

en “knarkare” sågs som något skamfullt (Radcliffe & Stevens, 2008) men samtidigt beskrev 

patienter sig själva som ingenting mer än ”bara en missbrukare” (Dion, 2019). Vara i ett 

substansbrukssyndrom gav en känsla av att vara mindre betydelsefull än andra, patienterna 

såg ner på sig själva och kände sig underlägsna (Mora-Rios, Ortega-Ortega & Medina-Mora, 

2017; Pauly et al., 2015). Stigmatiseringen kunde vara så smärtsam att det inte spelade 

någon roll varför de hade sökt vård. Patienterna kunde uppleva så outhärdligt 

stigmatiserande situationer att de drog ut sina infarter och lämnade sjukhuset för att de inte 

visste hur de skulle hantera det (Purkey & McKenzie, 2019). 

Patienterna var oroliga för att deras vård skulle påverkas av stigmatiseringen (Paquette et al., 

2018; Pauly et al., 2015). De var oroliga för att sjuksköterskor och annan vårdpersonal 

skulle tycka att de inte förtjänade sin vård, slösade bort deras tid eller att de skulle få en 

sämre vård (Pauly et al., 2015). Känslorna som uppstod efter ett vårdmöte där tydlig 

stigmatisering fanns var ökad depression och ångest, detta ledde till att de sökte sig till 

drogerna för att fly den verkligheten (Dion, 2019). Stigmatisering ledde även till att 

patienterna hade svårt att öppna upp sig till sjuksköterskor eller annan vårdpersonal. De 

upplevde att de satte upp en hård mur för att skydda sig själva (Pauly et al., 2015). 

Diskriminering och fördomar  

Patienter beskrev hur de möttes av diskriminering och fördomar när det framkom att de hade 

ett substansbrukssyndrom, de blev direkt dömda och misstrodda (Pauly et al., 2015). De 

beskrev hur de möttes av dömande blickar, suckar och avståndstagande från sjuksköterskor 

(Dion, 2019; Paquette et al., 2018). De fick höra att det var deras egna fel att de var sjuka 

(Mora-Rios et al., 2017; Neale et al., 2008). Patienter rapporterade att det var svårt eller 

omöjligt att få ett vårdmöte. De vägrades inskrivning på grund av att det fanns ett rykte om 

att personer med substansbrukssyndrom ljög och försökte lura till sig receptbelagda 

läkemedel eller kanyler. Patienter hade blivit hotade med indragna recept och att de skulle 

vägras behandling om de kom. Detta upplevdes diskriminerande (Neale et al., 2008). 

Patienter oroade sig för att be om smärtstillande, även när de hade ont, av rädsla för att bli 

dömda som ”drogsökande” (Pauly et al., 2015). De möttes av åsikter om att de var hopplösa 
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fall och att det finns andra patienter som förtjänar vården mer än dem (Mora-Rios et al., 

2017). Patienter som injicerade droger fick kommentarer om detta, sjuksköterskor påpekade 

om det fanns insticksmärken och att de förstörde sina vener (Dion, 2019). Patienter hade 

blivit utslängda från sjukhuset på grund av hur de var klädda eller luktade, kommentarer och 

handlingar som dessa upplevdes kränkande (Purkey & McKenzie, 2019). Patienterna ville 

bli av med fördomen om att de skulle vara ”dåliga” missbrukare som vill lura till sig 

läkemedel, bli anklagade för stöld eller riskera sämre vård relaterat till deras 

substansbrukssyndrom. De försökte ändra de stereotypiska åsikter som fanns och ville 

framstå som trovärdiga patienter och förtjänta av vård (Pauly et al., 2015). Patienter 

upplevde att sjuksköterskor inte hade förståelse för hur sociala interaktioner, tidigare 

trauman och upplevelser kunde påverka vårdmötet (Purkey & McKenzie, 2019). De 

upplevde också att det inte togs hänsyn till deras egen kunskap eller åsikter kring sin kropp 

och hälsa (Pauly et al., 2015). 

En del av patienterna hade kroniska sjukdomar som krävde sjukhusvård under perioder då 

de inte hade sitt substansbrukssyndrom. Alla dessa upplevde att det var en stor skillnad på 

hur deras vårdkvalitet var innan och efter att de började med droger (Dion, 2019). 

Patienterna upplevde att de blev behandlade olika mot andra patienter då de hade blivit 

utskrivna för tidigt, inte fått information om vad som ska ske och inte fått någon uppföljning 

(Neale et al., 2008). Patienterna oroade sig för att deras stämpling som missbrukare skulle 

påverka kvaliteten på deras vård. De som hade upplevt dålig kvalitet på vården var säkra på 

att deras substansbrukssyndrom var orsaken till det (Paquette et al., 2018; Pauley et al., 

2015). De beskrev hur sjuksköterskor undvek kontakt med dem, vägrade vårda och 

prioriterade bort deras behov och frågor (Dion, 2019). De uppgav också att de, till skillnad 

från andra patienter, inte fick ta emot besökare när de var inlagda (Neale et al., 2008). Flera 

patienter upplevde det som att de blev straffade för att de hade ett substansbrukssyndrom 

(Dion, 2019). 

Undviker att söka vård 

Patienterna uppgav att de aldrig visste vad de kunde förvänta sig när de sökte vård men att 

de alltid förväntade sig dålig kvalitet på vården och därför undvek att söka vård (Mora-Rios 

et al., 2017). En stor anledning till att de inte ville söka vård var rädsla för diskriminering 

och fördomar (Hudson et al., 2010; Pauly et al., 2015; Radcliffe & Stevens, 2008). 

Patienterna upplevde sjukhussystemet som osäkert och negativt vilket ledde till att de sökte 
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vård sent och ofta lämnade sjukhuset i förtid (Pauly et al., 2015). Till följd av tidigare 

negativa upplevelser och saknat förtroende för bland annat sjuksköterskor hade deras 

vårdsökande beteende förändrats och de undvek att söka vård eller göra återbesök (Radcliffe 

& Stevens, 2008). Patienter berättade om hur de använde internet för att diagnostisera sig 

själva och behandla sjukdomar bäst de kunde. En del hade inte haft kontakt med 

primärvården på flera år på grund av att de inte ville bli dömda som missbrukare (Mora-Rios 

et al., 2017). Patienterna undvek att söka vård helt eller väntade med att söka vård till det var 

absolut nödvändigt. De ville undvika vissa speciella sjukhus eller avdelningar, både från 

egen erfarenhet av diskriminering men även efter att ha hört om andras upplevelser 

(Paquette et al., 2018). En del patienter som hade upplevt dålig vårdkvalitet vägrade besöka 

vårdinrättningar i närheten av hemmet och åkte istället till andra städer för att uppsöka 

sjukvård för att inte bli igenkända av sjuksköterskor eller annan vårdpersonal (Dion, 2019). 

 

Faktorer som påverkar vårdkvaliteten - Patientperspektiv 

Det andra temat var ”Faktorer som påverkar vårdkvaliteten” vilket också är ur ett 

patientperspektiv. Temat delades upp i två tydliga kategorier; Tillgänglighet; Positiv relation 

med sjuksköterskan. 

Tillgänglighet 

En faktor som försvårade möjligheten att söka vård för patienter med substansbrukssyndrom 

var tillgängligheten (Hudson et al., 2010; Neale et al., 2008; Purkey & McKenzie, 2019; 

Radcliffe & Stevens, 2008). Den faktorn berodde på att personer med substansbrukssyndrom 

bodde på platser som låg avsides eller långt från sjukhus, vilket försvårade det att ta sig till 

sjukhus både på grund av restiden och kostnaden för resan. På grund av brist på pengar 

saknade även personer med substansbrukssyndrom ofta tillgång till en telefon. Detta ledde 

till svårigheter att bekräfta eller boka tider inom vården (Neale et al., 2008). Patienter med 

substansbrukssyndrom uttryckte att det hände ibland att de missat eller glömt sina tider de 

bokat inom vården och detta ledde till att de blivit strukna hos sin vårdcentral eller husläkare 

(Neale et al., 2008; Purkey & McKenzie, 2019).  

Vissa vårdcentraler hade särskilt avsatta tider för utsatta patienter, som till exempel patienter 

med substansbrukssyndrom eller hemlösa, detta sågs både som positivt och negativt. Det 

positiva var att de kände att sjuksköterskor och annan vårdpersonal då visste att de skulle 
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komma vid den tiden och att stigmat minskade på grund av det. Det negativa ansågs vara att 

andra personer visste att personer med substansbrukssyndrom kom vid den tiden och de 

kunde bli igenkända eller uttittade (Hudson et al., 2010; Radcliffe & Stevens, 2008). 

Positiv relation med sjuksköterskan 

Det fanns några få tillfällen då vårdmöten hade upplevts som positiva. Sjuksköterskan hade 

vid sådana tillfällen tagit hänsyn till patientens värdighet, autonomi samt att patienterna 

kände att de hade egna val. Vårdmötet upplevdes då som icke dömande och patienterna 

kände sig välkomna (Dion, 2019; Purkey & McKenzie, 2019). När patient och sjuksköterska 

skapade ett gemensamt mål för vårdtiden underlättade det för att skapa en meningsfull och 

tillitsfull relation (Bové, Lisby & Norlyk, 2018). När patienter beskrev sina positiva 

upplevelser använde de orden tillit och medkännande (Dion, 2019; Purkey & McKenzie, 

2019). Beteenden som summerade en medkännande sjuksköterska var att inte döma, ge 

användbara råd, försöka hjälpa och att faktiskt bry sig (Becker, Midoun, Zeithaml, Clark & 

Spirito, 2016; Dion, 2019). Fler saker som kännetecknade ett positivt möte var att 

sjuksköterskan lyssnade och förstod patienten, att moment förklarades på ett sätt som 

patienten kunde förstå samt att sjuksköterskan var rakt på sak om det var någon information 

som skulle delges (Becker et al., 2016). För en bra vård bör vårdgivaren ha en förståelse för 

patienten och kunna se människan bakom sjukdomen (Bové et al., 2018). Det var viktigt att 

sjuksköterskan ska kunna känna till andra problem och känna igen olika symtom, patienten 

är inte bara sitt substansbrukssyndrom (Becker et al., 2019).  

Att vårda en ”knarkare” – Sjuksköterskeperspektiv 

Det tredje temat är ur ett sjuksköterskeperspektiv och handlar om ”Att vårda en knarkare” 

Detta tema kunde delas upp i tre kategorier; Negativ inställning; Bristande kunskap och 

erfarenhet; Vikten av en god relation. 

Negativ inställning 

Sjuksköterskor uppgav att de hade en negativ inställning till att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom och att denna inställning var vedertagen inom stora delar av vården 

(de Crespigny et al., 2015; McLaughlin, McKenna, Leslie, Moore & Robinson, 2006; 

Monks, Topping & Newell, 2012; Neville & Roan, 2014; Pauly et al., 2015).  En 

uppfattning sjuksköterskor hade om patienter med substansbrukssyndrom var att de endast 

sökte sig till vården för att få tag i starka smärtstillande läkemedel eller annan narkotika och 
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annat sjukhusmaterial som till exempel rena kanyler (de Crespigny et al., 2015; McLaughlin, 

et al., 2006; Monks et al., 2012; Neville & Roan, 2014). Det uttrycktes även bland 

sjuksköterskor att de drog sig för att vårda och prioriterade patienter med 

substansbrukssyndrom lägst på grund av att de ansåg att det skulle vara mycket mer arbete 

än med någon annan patienttyp (de Crespigny et al., 2015; McLaughlin et al., 2006).  

En av orsakerna till att sjuksköterskor hade en negativ inställning till att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom var att de såg patienterna som en stor säkerhetsrisk. Riskerna bestod 

av både fysiska hot om våld och psykiska hot i form av svordomar (Monks et al., 2012; 

Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskor uttryckte att flera patienter med 

substansbrukssyndrom var återkommande patienter på deras avdelningar. Detta ledde till att 

för varje gång de kom tillbaka minskade deras förståelse för patienternas situation och de 

negativa inställningarna ökade (de Crespigny et al., 2015; Neville & Roan, 2014). 

Patienterna var återkommande vilket gjorde att sjuksköterskor kände att den extra tiden som 

de tidigare hade lagt på att hjälpa patienterna med substansbrukssyndrom blev frustrerande 

då det inte ledde någonvart och till slut trodde sjuksköterskorna inte på vad patienterna sa 

(Neville & Roan, 2014). 

En annan anledning till sjuksköterskors negativa inställning till patienter med 

substansbrukssyndrom beskrevs som brist på kunskap om den patientgruppen och att deras 

tidigare erfarenhet hade påverkats av förutfattade meningar som fanns inom vården (Monks 

et al., 2012).  

Bristande kunskap och erfarenhet 

Både erfarna och nya sjuksköterskor på somatiska vårdavdelningar, där de relativt ofta mötte 

patienter med substansbrukssyndrom, hade uppfattningen att det för nya sjuksköterskor 

fanns stora brister i utbildning kring vård av patienter med substansbrukssyndrom och hur 

olika illegala droger påverkade patienter (Neville & Roan, 2014; Monks et al., 2012; Pauly 

et al., 2015). En annan kunskap sjuksköterskor ansåg att det som fattades hos andra 

sjuksköterskor som mötte patienter med substansbrukssyndrom var 

kommunikationsfärdigheter. De ansåg att de kunde hjälpa patienter förstå vad som pågick 

genom att kunna både förklara saker på ett klart sätt och aktivt lyssna på det patienterna 

hade att säga (Becker et al., 2016).  
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Något som flertalet sjuksköterskor ansåg vara viktigare än utbildning, betyg eller olika intyg 

kring vård av patienter med substansbrukssyndrom var erfarenhet (Becker et al., 2016; de 

Crespigny et al., 2015; Monks et al., 2012; Pauly et al., 2015). Sjuksköterskor uttryckte att 

erfarenhet gav en viss pondus och ett självförtroende som ingav tillit hos patienter och 

försäkrade patienter om att sjuksköterskan var tillförlitlig och tog dem på allvar (Becker et 

al., 2016). Sjuksköterskor som inte hade fått tillräcklig utbildning eller inte hade tillräckligt 

med erfarenhet och gavs ansvar för patienter med substansbrukssyndrom ansågs av 

sjuksköterskor som en fara för sig själva och andra. Detta på grund av att de inte kunde se 

vanliga varningssignaler eller visste hur behandlingen vid vård av patienter med 

substansbrukssyndrom gick till (de Crespigny et al., 2015). Bristen på erfarenhet ledde till 

att sjuksköterskor inte kände att de kunde utföra sin yrkesroll som sjuksköterska till fullo, 

detta på grund av att de inte kunde ge patienterna stöttande utbildning kring faror med 

illegala droger eller ge motiverande intervjuer för att hjälpa patienterna. Detta ledde i sin tur 

till att sjuksköterskorna avstod helt från interaktioner med den här typen av patientgrupp 

(Monks et al., 2012). 

Vikten av en god relation 

Sjuksköterskor uttryckte att det viktigaste för att skapa en god relationen till en patient med 

ett substansbrukssyndrom var att bemöta dem med acceptans, värme och utan förutfattade 

meningar (Becker et al., 2016; McLaughlin et al., 2006; Monks et al., 2012). Medkänsla var 

en egenskap som många sjuksköterskor såg som den viktigaste för att skapa en god relation 

men även att ha förstående för att många patienter kom från svåra förhållanden och att deras 

handlingar påverkas av att dessa förhållanden (McLaughlin et al., 2006; Pauly et al., 2015). 

För att kunna ge en patient god vård och ett gott bemötande var det enligt sjuksköterskor 

viktigt att inte beskylla individuella patienter för deras substansbrukssyndrom, precis som en 

person med cancer eller annan kronisk sjukdom inte beskylls för det. Sjuksköterskan ska 

kunna se patienten bakom missbruket och ge den vård de behöver utifrån det (Monks et al., 

2012; Pauly et al., 2015). Om lite extra tid på att lyssna och visa intresse investerades i en 

patient med ett substansbrukssyndrom märkte sjuksköterskor att denna extra tid senare 

kunde tjänas in. Detta på grund av att patienten hade fått ett större förtroende för denne och 

var då mer resonabel (Becker et al., 2016). 
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Diskussion 

Litteraturstudiens resultat delades upp i tre olika teman, “Behandlad som en “knarkare””, 

“Faktorer som påverkar vårdkvaliteten” och “Att vårda en “knarkare””. Det första temat 

handlar om hur patienter med substansbrukssyndroms upplever att det finns en 

stigmatisering från vårdpersonal vilket ledde till diskrimination och att dessa patienter valde 

att undvika vården på grund av detta. Det andra temat handlar om vilka faktorer som 

patienterna upplevde påverka deras vård i positiv eller negativ bemärkelse, dessa faktorer 

var tillgänglighet och en positiv relation med sjuksköterskor. Det sista temat handlar om hur 

sjuksköterskor har en negativ inställning till att vårda patienter med substansbrukssyndrom, 

att denna negativa inställning ofta beror på brister i utbildning och erfarenhet och hur en 

positiv relation med patienten kan förenkla mötet med patienten. 

 

Resultatdiskussion 

Behandlad som en “knarkare” 

Ur resultatet framkom tre utmärkande kategorier vilka gäller patienternas upplevelse av 

vårdkvalitet; Stigmatisering och skam; Fördomar och diskriminering; Undviker att söka 

vård. Det pågår orättvis behandling inom vården av olika utsatta patientgrupper världen över 

bekräftar studier gjorda av Varcoe et al. (2019). Det finns en ömsesidig relation mellan att 

tillhandahålla rättvis vård och sjuksköterskors uppfattning om rättvisa (Rooddehghan, 

ParsaYekta & Nasrabadi, 2019). I resultatet framgick det att patienterna inte kände sig 

behandlade likvärdigt med andra patienter, där den största skillnaden var att de blev 

ifrågasatta och misstrodda och patienterna upplevde då att deras värdighet har kränkts. Detta 

står i motsats till hur Travelbee beskriver hur sjuksköterskan ska kunna se förbi de 

förutfattade meningar som finns och se varje patient som individ (i Kirkevold, 2000). 

Patienterna i resultatet upplevde även skillnader i hur de hade blivit utskrivna i förtid, inte 

fått tillräckligt med information och inte heller någon uppföljning av vården. Forskning visar 

att den beskrivna typen av diskriminering kan leda till feldiagnostisering, felbehandling samt 

felmedicinering (Varcoe et al., 2019). Detta borde inte klassas som jämlik vård utifrån 

beskrivningen gjord av SKL (2016). 

 I resultatet var stigma ett återkommande ord. Patienterna beskrev oro för att bli 

stigmatiserade och förväntade sig att mötas av diskriminering och fördomar. Vilket inte 

tyder på en jämlik vård (SKL, 2016). Förväntningarna som patienterna beskriver kan dels 

bero på tidigare erfarenheter men de är även typiska för den självstigmatisering som 
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Hansdotter (2014) beskriver. En patient med depression och ångest är i en riskgrupp för att 

utveckla eller förvärra ett substansbrukssyndrom finns det tidigare forskning om (Goldstick 

et al., 2018; Olfson et al., 2017). Resultatet i denna studie visar ett samband där patienter 

som upplever tydlig stigmatisering tog fler droger på grund av att de inte kunde hantera sin 

ökade depression och ångest. 

I resultatet framkommer det att patienterna upplevde att sjuksköterskor inte hade förståelse 

för hur det sociala samspelet, tidigare trauman och upplevelser kunde påverka mötet. Detta 

står i motsats till hur Travelbee i sin teori framhäver vikten av relationen mellan patient och 

sjuksköterska och hur samverkan mellan de bägge parterna påverkar relationen och 

omvårdnaden samt vilka konsekvenser som kan uppstå (i Kirkevold, 2000). En konsekvens 

som resultatet belyser var att patienterna inte kände att de kunde öppna upp sig i samtal med 

sjuksköterskorna. Detta stämmer överens med forskning som visar på att korta och icke 

personliga möten, ensamt eller tillsammans med ett dåligt bemötande, leder till att patienten 

inte ställer frågor eller tar upp svåra ämnen (Jakobsson, 2007). 

Tidigare forskning visar att patienter med ett substansbrukssyndrom ofta har en eller flera 

andra kroniska sjukdomar, antingen sedan tidigare eller till följd av sitt bruk (Peacock et al., 

2018; Weitzman, Salimian, Rabinow & Levy, 2019). Den forskningen stämmer överens med 

resultatet som visade att patienter förutom sitt substansbrukssyndrom även hade kroniska 

sjukdomar som krävde vård. Ett problem som kan ses är patienternas motvilja till att söka 

vård som ett resultat av dålig vårdkvalitet. Möjligheten till att kunna söka vård bör vara en 

självklarhet i vårt samhälle. När då vissa patientgrupper av rädsla för diskriminering, väntar 

in i det sista eller undviker att söka vård helt och istället självdiagnostiserar och behandlar, 

har samhället inte uppnått målet med att hälso- och sjukvården ska vara vård på lika villkor 

för hela befolkningen (SFS, 2017:30). 

Faktorer som påverkar vårdkvaliteten 

Faktorer som patienter med substansbrukssyndrom uttryckte påverkade kvaliteten på deras 

vård var tillgängligheten till vård och att ha en positiv relation med sjuksköterskor. 

Tillgänglighet till vård var viktigt för patienter med substansbrukssyndrom och att 

vårdcentraler hade infört särskilt avsatta tider för till exempel patienter med 

substansbrukssyndrom sågs både som något positivt och negativt. Det positiva anses dock 

överväga det negativa då patienterna med substansbrukssyndrom kände mindre 

stigmatisering från personalen. Den andra faktorn som patienter med substansbrukssyndrom 
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ansåg vara viktigt var en positiv relation med sjuksköterskan. Detta stämmer överens med 

Travelbees kriterier för att en god mellanmänsklig relation ska skapas och öppnar 

möjligheten för att patienten ska få den hjälpen den behöver utan att känna sig mindre värd 

(i Kirkevold, 2000). Studiens resultat kring denna faktorn kan sammanfattas med att 

patienten upplevde sin vårdkvalitet som bättre när sjuksköterskan visade empati och tillit till 

patientens egna vilja och kunskaper. Detta stämmer överens med Travelbees teori om att 

tillit och empati i ett längre perspektiv bidrar till förståelse mellan sjuksköterska och patient 

(i Kirkevold, 2000). 

 

Att vårda en “knarkare” 

De resultat om sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med substansbrukssyndrom 

som framkom i denna litteraturstudie delades upp i tre kategorier, negativ inställning, 

bristande kunskap och erfarenhet samt vikten av en god relation.  

 

De negativa inställningarna grundade sig i fördomar att patienterna egentligen inte var i 

behov av vård utan att de sökte sig till vården för att få tag i narkotika eller sjukhusmaterial. 

Enligt Kirkevold (2000) är utgångspunkten i Travelbees omvårdnadsteori att varje människa 

är unik och om sjuksköterskan under det första mötet med en patient med 

substansbrukssyndrom inte kan frånse sina fördomar kommer det leda till en misstro. Att de 

förutfattade meningarna inte frånses leder i framtiden till att sjuksköterskan inte kan känna 

empati och sympati för patienten. I en systematisk litteraturöversikt av van Boekel, 

Brouwers, van Weeghel och Garretsen (2013) framkommer det att sjuksköterskors negativa 

inställning gentemot patienter med ett substansbrukssyndrom ledde till att de ville vara så 

lite involverad med denna patientgrupp som möjligt och behandlingen blev på grund av 

detta sämre. Detta stämmer överens med resultat från denna studie som visade att 

sjuksköterskor i allmänhet prioriterade patienter med ett substansbrukssyndrom lägre och 

drog sig för att vårda dem utan några tidigare händelser för just den patienten. Detta 

baserades i många fall på fördomar om att alla patienter med substansbrukssyndrom 

medförde en stor risk för psykiska och fysiska hot. Dessa omotiverade skillnader minskar 

vårdens kvalitet enligt SKL:s (2016) att vård skall vara jämlik på så sätt att skillnader i 

vården ska vara motiverade. 

 

Det andra kategorin i detta tema handlar om sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med substansbrukssyndrom var bristen på kunskap och erfarenhet. Utbildningen 
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som fattades hos nya sjuksköterskor kring vård var främst hur olika droger kunde påverka 

patienten och hur det kunde få dem att uppföra sig samt kommunikationsfärdigheter. I en 

systematisk litteraturstudie av Fitzgerald och Hurst (2017) har de undersökt artiklar om hur 

vårdpersonalens, däribland sjuksköterskor, undermedvetna fördomar om patienter påverkar 

deras vård. I sitt resultat kom de fram till att sjuksköterskor undermedvetna fördomar 

påverkar behandlingens utfall och graden av vården för deras patienter. Ett annat resultat 

från den studien som är relevant för den här studien är att det pekar på att desto mer 

erfarenhet man har med den typen av patienten man behandlar desto mindre påverkade de 

undermedvetna fördomarna vården av den typen av patienter. Det vill säga med mer 

erfarenhet minskar mängden fördomar.    

 

Den sista kategorin av detta tema handlar om vikten av att sjuksköterskan har en god 

relation med patienten. Den viktigaste faktorn som uttrycktes av sjuksköterskorna var att 

bemöta patienterna med acceptans, värme och utan förutfattade meningar. Även om det var 

med mening eller inte, detta framgår inte i någon av artiklarna, stämmer detta överens med 

denna studies teoretiska referensram. Det är viktigt att det första mötet sker utan förutfattade 

meningar (i Kirkevold, 2000).  

 

I International Council of Nurses [ICN] (2017) etiska kod för sjuksköterskor står det i det 

första området om sjuksköterskan förhållningssätt till allmänheten. Där står det att 

omvårdnad skall genomföras med hänsyn till människors värderingar och vanor. Studiens 

resultat visar att sjuksköterskor har fördomar och en negativ inställning till att vårda 

patienter med substansbrukssyndrom och att detta leder till att vårdens kvalitet påverkas av 

detta. Detta betyder att de etiska riktlinjerna från ICN inte har följts och sjuksköterskorna 

således inte har haft ett etiskt förhållningssätt. Ur ett samhällsperspektiv betyder detta att en 

stor del av befolkningen, enligt CAN (2019) mer än 18%, påverkas av detta. I samband med 

att det dessutom finns en ökad ohälsa hos den här patientgruppen gör den ännu mer utsatt 

(Stenbacka et al., 2010). 

 

Metoddiskussion 

Studiens design var en allmän litteraturstudie av enbart kvalitativa artiklar eftersom 

frågeställningarna bestod av patienters och sjuksköterskors upplevelser. Kvalitativa studier 

ger dock inte ett tillräckligt brett urval av resultat för att kunna generalisera fenomenet, men 

det kan identifieras och uppmärksammas (Forsberg & Wengström, 2016). Det fanns inte 
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tillräckligt med artiklar som utgick från ett patientperspektiv och därför inkluderades även 

artiklar som beskrev sjuksköterskors perspektiv. Detta blev till en fördel för studien då 

resultatet visade på likheter och skillnader i de båda perspektiven.  

 

Då sökorden hade liknande betydelse gav detta överlappande resultat. Detta ledde till att 

sökord som discrimination och prejudice inte gav några unika resultat utan täcktes istället 

med sökningar av sökordet stigma. Sökordet nurse lades till för att få träffar som 

inkluderade sjuksköterskors perspektiv. I de utvalda artiklarna som utgick från 

sjuksköterskors perspektiv framgick det tydligt när det var sjuksköterskans perspektiv som 

beskrevs.  

 

Inklusionskriterierna garanterade att det var tidsaktuella artiklar som inkluderades då nio av 

dem var publicerade inom de senaste fem åren. Artiklarna skulle innehålla etiska 

överväganden och följa etiska riktlinjer, detta höjde både artiklarnas och studiens 

trovärdighet. En svaghet med inklusionskriterier var att dessa inkluderar artiklar om studier 

som var gjorda i andra länder. Även om studier gjorda i Sverige prioriterades i urvalet 

inkluderades inga på grund av att de inte passade in på inklusionskriterierna. Detta är en 

svaghet då det inte ger en bild över just Sverige. Artiklarna är från olika länder med olika 

förutsättningar och visar ändå på liknande resultat vilket skulle kunna ge en generell bild på 

hur det ser ut globalt. 

 

Studier gjorda på patienter med ett beroende av nikotin och koffein exkluderades eftersom 

det inte finns ett lika stort stigma kring detta. Inga artiklar från psykiatrisk slutenvård 

inkluderades vilket gjorde att resultatet inte är för specialinriktat på psykiatrisk vård. 

Kvalitativa studier gjorda på psykiatriska öppenvårdsavdelningar inkluderades däremot då 

de även redovisade resultat som handlade om bemötande inom den somatiska vården. Detta 

gav ett bredare perspektiv och ännu en synvinkel på den vården.  

 

Kvalitetsanalysen såg till att artiklarna var av hög kvalitet och minskade risken för att 

artiklar som kunde minska studiens trovärdighet inkluderades. Kvalitetsanalysens som 

användes hade inget förutbestämt poängsystem för vilken kvalitetsnivå artiklarna skulle få. 

Därför togs ett eget poängsystem fram av författarna vilket kan ha påverkat resultatet och 

kanske därför inte speglar artiklarnas exakta kvalitet. Artiklar som exkluderades var av låg 
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kvalitet eller svarade inte på frågeställningarna. Artiklar av medelhög kvalitet inkluderades i 

resultatet om de svarade till syftet. Detta för att få ett bredare resultat. 

 

Överförbarhet innebär att en studies resultat även gäller inom andra grupper och 

omgivningar (SBU, 2017). Denna studies överförbarhet anses vara god. Detta på grund av 

att de artiklar som inkluderades i resultatet var från flera olika länder och världsdelar, vilket 

visar på ett globalt fenomen då resultaten liknande varandra. En annan anledning till att 

denna studie har en god överförbarhet beror på att studierna är genomförda på flera olika 

sjukhusavdelningar och även på platser utanför vården, till exempel intervjuer från 

behandlingshem.  

 

Resultatanalysen följde en metod beskriven av Forsberg och Wengström (2016), detta gav 

en struktur på arbetet och gjorde resultatet överskådligt.  

 

Slutsats 

Vårdkvaliteten påverkas negativt för en patient med substansbrukssyndrom. Det beror dels 

på samhällets stigma, dels självstigmatisering och skammen kring det. Förbättringar kan 

göras inom vården för att göra den mer jämlik. Det behövs mer erfarenhet, forskning och 

kunskap kring hur sjuksköterskor på bästa sätt kan möta och vårda patienter med 

substansbrukssyndrom.  
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Bilaga 1. Redovisning av artikelurval 

 

Författare, år, 

land 

Syfte Design/Metod Undersökningsgrupp, 

bortfall 

Resultat Kvalitet 

Becker, S., 
Midoun, M., 
Zeithaml, V., 
Clark, M & 
Spirito, A. 2016, 
USA 

Att undersöka hur 
patienter med 
substansbrukssyndrom 
och vårdgivare 
uppfattar 
vårdkvaliteten. 

Kvalitativa 
fokusgrupper och 
intervjuer 

29 vårdgivare & 24 
patienter med 
substansbrukssyndrom 

Det som är avgörande för vårdkvaliteten 
är relationen mellan vårdgivaren och 
vårdtagaren. Är relationen dålig så blir 
hela vården det. För en bra relation 
krävs acceptans, intresse och 
engagemang. Andra delar som påverkar 
kvaliteten är vårdgivarens erfarenhet, 
tillgänglighet och förmågan att lyssna på 

patienten. För patienterna är det viktigt 
att vårdgivarna vågar vara tydliga med 
information som ges. Det är även viktigt 
att kunna se problem som inte är direkt 
kopplade till användning av droger.  

Hög 

Bové H., Lisby 
M. & Norlyk A., 
2018, Danmark 

Att klargöra patienter 
med 
alkoholmissbrukares 
upplevda erfarenheter 
vid besök på en 

akutmottagning 

Djupgående 
kvalitativa 
intervjuer 

15 patienter med ett 
pågående 
alkoholmissbruk på en 
akutmottagning 

 Patienter beskriver hur de från början 

känner sig väldigt säkra och väl 

omhändertagna av sjuksköterskor och 

annan vårdpersonal. Men desto längre 

besöket pågår desto mer ökar deras oro. 

Att när rutiner runt dem bröts så 

ändrades deras egna och 

sjuksköterskornas bemötande av 

varandra. Så länge relationen med 

personalen var god tyckte patienterna att 

vården gick bra, men om någon rutin 

bröts så växte misstro fram. När 

vårdtiden började gå mot sitt slut och 

patienterna blev mer och mer ensamma 

och i samband med detta ökade irritation 

gentemot personalen. Att 

sjuksköterskorna var lyhörda och kunde 

svara på deras behov var det viktigaste 

momentet för att skapa en bra relation 

och förtroende med patienten. 

Hög 

de Crespigny, C., 
Grønkjær, M., 
Liu, D., Moss, J., 
Cairney, I., 
Procter, N., 
Posselt, M., 
Francis Jebaraj, 
H., Schultz, T., 

Banders, A., 
King, R., Lee, D 
& Galletly, C. 
2015, Australien 

 

Att undersöka 
personalens erfarenhet, 
kunskap och åsikter 
kring samsjuklighet 
hos patienter med 
substansbrukssyndrom. 

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer 

20 deltagare inom 
olika professioner. 
Sjuksköterskor, 
socialarbetare och 
kliniker. 

Samsjuklighet associeras med stigma 
och skam. Personer med en 
samsjuklighet prioriteras lägst av 
vårdgivare när de söker vård och blir i 
vissa fall nekade behandling. Patienter 
möts av misstro och fördomar i hela 
vårdkedjan även på apotek. Förutom 
fördomar och diskriminering finns det 

andra faktorer som påverkar vården 
såsom tillgänglighet, öppettider och 
långa väntetider. Språkbarriärer är också 
en faktor som är avgörande för 
kvaliteten. Det viktigaste är att utveckla 
ett förtroende mellan vårdgivare och 
vårdtagare. Vårdpersonal ska se 
individen, alla människor är olika. Som 

vårdpersonal ska man ta respektera 
patientens kultur, religion och 
familjesituation Det är även viktigt att 

Hög 
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patienten får vara delaktig i sin vård. 
Deltagarna är medvetna om problemen 
som finns och menar att det behövs mer 
utbildning för personalen. 

Dion, K. 2019, 
USA 

Att undersöka 
upplevelser av vård för 

patienter som brukar 
narkotika. 

Kvalitativa 
intervjuer 

Nio droganvändare Deltagarna förväntar sig att 
sjuksköterskor ska visa medkänsla, ta 

hand om sina patienter och inte vara 
dömande. Det är inte vad de möts av när 
de söker vård. De menar att så fort 
sjuksköterskan får reda på att det finns 
ett bruk av droger ändras attityden och 
intresset för att ge bra vård. Samtidigt så 
vill de informera vårdpersonalen så att 
det blir rätt med mediciner. Istället för 

information om vad som händer får de 
nedvärderande kommentarer om 
stickmärken på armen. Många upplever 
att sjuksköterskorna inte är intresserade 
av att förstå dem eller vad de har varit 
med om i livet. Att inte veta hur de ska 
bli behandlade gör att de undviker att 
söka vård. De upplever också att det är 

väldigt stor skillnad på kvaliteten på 
vården är från innan de började med 
droger. Deltagarna beskriver att de ofta 
blir defensiva, för att de känner sig 
behandlade som mindre värda och 
opålitliga. En deltagare hade haft en 
positiv upplevelse där sjuksköterskorna 
var intresserade, uppmärksamma och 
icke dömande. Deltagarna upplever att 

sjuksköterskor inte har kunskaper kring 
abstinens vilket också är en bidragande 
faktor till att de undviker att söka vård.  

Hög 

Hudson, A., 
Nyamathi, A., 
Greengold, B., 
Slagle, A., 
Koniak-Griffin, 
D., Khalilifard, F 

& Getzoff, D. 
2010, USA 

Att undersöka hinder 
och möjligheter till att 
söka vård för unga 
vuxna med 
substansbrukssyndrom. 

Kvalitativ studie 
med fokusgrupp 

24 unga vuxna 
droganvändare 

Att söka vård med ett 
substansbrukssyndrom är inte det 
lättaste. Det är svårt att veta vart man 
kan vända sig och det är oftast långa 
väntetider. Just väntetiderna upplevs 
som ett stort problem, de söker vård när 

de behöver och inte månader i förväg. 
Många undviker akutmottagningar då de 
blir placerade i väntrummet i flera 
timmar eller ombeds att gå då personal 
antar att de är påverkade eller endast ute 
efter läkemedel. Deltagarna upplever att 
de behöver få mer hjälp och information 
om sin samsjuklighet och framförallt när 
det gäller psykisk ohälsa. De drar sig för 

att söka vård i rädsla för fördomar och 
diskriminering och tar istället till droger 
då det dämpar symptomen. 

Hög 

McLaughlin, D., 
McKenna, H., 
Leslie, J., Moore, 
K & Robinson, J. 
2006, 
Storbritannien 

Att beskriva 
vårdpersonalens 
erfarenheter och 
uppfattningar av 
patienter med 
substansbrukssyndrom 

Kvalitativ studie 
med 
fokusgrupper 

35 vårdgivare De flesta hade en negativ inställning till 
att vårda den här patientgruppen. De har 
inte så mycket respekt för personer med 
substansbrukssyndrom som söker vård. 
De vill helst undvika att vårda och prata 
med dessa patienter. De vet inte hur 

patienterna uppfattar det men de är 
medvetna om att de har svårt för att 
känna empati för personer med 
substansbrukssyndrom. Många av de 
deltagande erkänner att det finns 
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bristande kunskap och erfarenhet kring 
droger men de var inte intresserade av 
att få utbildning eller träning i ämnet då 
de var oroliga för att tvingas ta hand om 
alla patienter som använder droger.  

Monks, R., 

Topping, A & 
Newell, R. 2012, 
Storbritannien 

Hur hanterar och 

levererar 
sjuksköterskor 
omvårdnad gentemot 
inneliggande patienter 
med ett 
substansbrukssyndrom 
och hur upplever 
patienterna sin vård 

Kvalitativa 

semistrukturerade 
intervjuer 

29 sjuksköterskor & 

12 patienter 

Sjuksköterskorna har inte fått någon 

utbildning i att vårda patienter med 
substansbrukssyndrom. De är bekväma 
med att praktiskt hantera en 
samsjuklighet såsom sepsis men är 
osäkra på hur de ska vårda personen. 
Detta leder till otillräcklig vård, något 
som både sjuksköterskorna och 
patienterna märker av. Patienterna anser 

att vårdpersonal har dålig kunskap kring 
olika typer av droger och vad de har för 
påverkan. Patienterna upplever att 
vårdpersonal tror att de tar eller vill 
komma åt alla droger som finns. Att alla 
med ett substansbrukssyndrom beter sig 
likadant och är likadana, när så inte är 
fallet. Sjuksköterskorna önskar få mer 

information från patienterna för att 
bättre kunna förstå dem, samtidigt som 
de har fördomar att patienter med 
substansbrukssyndrom ljuger för att få 
tillgång till läkemedel. Vårdmöten är 
känslomässigt laddade och består av 
misstro från båda håll.  Möts patienten 
av fördomar, ett ointresse och 
stigmatisering ökar risken för 

konflikter.Visar sjuksköterskor intresse 
för deras problem, lyssnar och behandlar 
patienten som en person istället för en 
droganvändare får patienterna ett större 
förtroende för dem och vårdmötet blir 
lugnare.  

Hög 

Mora-Ríos J., 
Ortega-Ortega M. 
& Medina-Mora 

M., 2017, Mexiko 

Att undersöka stigma 
och diskrimination i 
samband med 

behandling för 
beroende  

Kvalitativa 
intervjuer 

Totalt 35 personer. 
Nio användare av 
illegala droger, tio 

stycken 
familjemedlemmar och 
16 vårdarbetare.   

Alla familjemedlemmar hade upplevt 
minst en gång att deras familjemedlem 
hade varit offer för avslag från vård 

relaterat till deras substansmissbruk. 
Vårdpersonalen höll med om att stigma 
och diskrimination inte hörde till 
ovanligheten i samband med patienter 
med ett substansmissbruk. Då 
beskylldes patienterna för deras 
beroende och ansåg att de inte hade 
kontroll över sig själva samt var 
aggressiva. Vårdpersonalen ansåg att de 

berodde på brist i deras utbildning vid 
bemötande av patienter med 
substansmissbruk.  
De brukare som intervjuades uttryckte 
att de varit offer för både stigmatisering 
och diskrimination från, familj, vänner, 
klasskamrater, vårdpersonal och partners 
minst en gång i deras liv. Det de främst 

upplevde från vårdpersonal var att de 
sågs som hopplösa fall och att deras 
åsikter struntas i. De upplever att 
främsta hindret från att söka vård är den 
stigmatisering och skammen de känner 
vid möte med vårdpersonal. 
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30 

 

Neale J., 
Tompkins C. & 
Sheard L., 2008, 
Storbritannien 

Identifiera hinder 
personer med 
substansbrukssyndrom 
möter i och med att de 
söker vård som inte 

har med beroende att 
göra. 

Kvalitativa 
semistrukturerade 
intervjuer 

75 stycken användare 
av intravenösa droger 

Resultatet utgår från deras uppfattning 
om olika inrättningar i samhället, två av 
dem var vårdcentraler och sjukhus. Vid 
sökande för vård vid vårdcentraler 
upplevde vissa av personerna rädsla för 

negativt bemötande, att de skulle bli 
anmälda till socialarbetare så deras barn 
blir tagna från dem eller att de skämdes 
för sitt missbruk. Andra uttryckte att de 
hade blivit nekade att boka tid på grund 
av att läkare trodde att de skulle försöka 
lura till sig narkotika. Ett annat hinder 
för att få en tid på vårdcentral var att de 

tidigare missat för många bokningar och 
kunde därför inte boka en ny tid. Andra 
hinder för att kunna boka en tid på 
vårdcentraler låg i att de inte hade 
tillgång till telefon eller kunde uppge en 
fast adress. 
Deltagarna i studien uppgav att dom var 
i kontakt med sjukhus ofta, då främst 

relaterat till, överdoser, infektioner i 
samband med injektioner eller skador i 
samband med olyckor. En stor del av de 
som deltog i intervjuerna uttryckte att de 
direkt vid kontakt med sjukhus upplevde 
att de inte var välkomna och fick 
känslan av personal att de inte var värda 
att få hjälp och bara slösade resurser. De 

upplevde även att de blev hemskickade 
för tidigt, inte fick information om den 
vård de fick och inte fick tillräckligt med 
uppföljning och eftervård. Många 
uttryckte att de kände sig ständigt 
övervakade, som att de skulle skapa 
problem eller använda droger på 
sjukhusområdet. 

Hög 

Neville, K & 
Roan, N. 2014, 

USA 

Att undersöka 
sjuksköterskors 

uppfattning av att 
vårda patienter med 
substansbrukssyndrom 
och samsjuklighet på 
en somatisk 
vårdavdelning 

Kvalitativa 
intervjuer 

24 sjuksköterskor Sjuksköterskor ska vara professionella i 
möten med patienter. En inställning till 

patienter med substansbrukssyndrom är 
att de som alla andra har en sjukdom och 
förtjänar därför behandling och 
omvårdnad. En annan, vanligare, 
inställning är att det är mycket svårare 
att ta hand om patienter med 
substansbrukssyndrom. De är 
aggressiva, manipulativa och vill 

egentligen inte ha någon hjälp. 
Sjuksköterskorna uppger att de har 
mycket lägre tålamod för en patient som 
de vet brukar alkohol eller droger. 
Sjuksköterskorna är osäkra kring 
smärtlindring och den typen av 
patientgrupp. De är mer misstänksamma 
och ifrågasätter om patienterna faktiskt 

har ont. Sjuksköterskorna är överens om 
att de saknar kunskap och att det behövs 
mer och regelbunden utbildning kring 
substansbrukssyndrom. 

Hög 

Paquette C., 
Syvertesen J. & 
Pollini R., 2018, 

Att undersöka hur 
personer som injicerar 
illegala droger 
upplever stigma inom 
vården och hur det 

Kvalitativa 
intervjuer 

46 personer som 
injicerar droger 

Personerna upplevde att de bemöttes av 

ambulanspersonal och sjukhuspersonal 

med förakt, det kunde sträcka sig från 

bara blickar till att vården de fick var av 

Hög 
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USA påverkar deras hälsa. sämre kvalitet än andras. Detta förakt de 

mötte ledde till att de drog sig tills det 

var oundvikligt att söka vård eller avstod 

helt trots allvarlig sjukdom.  

Pauly B., McCall 
J., Browne A.J., 
Parker J. & 

Mollison A., 
2015, Kanada. 

Undersöka om 
patienters 
substansbrukssyndrom 

har en påverkan på 
deras förmåga att ta 
emot omvårdnad och 
sjuksköterskans 
upplevelse av att ge de 
omvårdnad. 

Kvalitativa 
etnografiska 
intervjuer 

15 patienter & 19 
sjuksköterskor  

 I den första delen har patienterna 
uttryckt rädsla för att vårdpersonalens 
förutfattade meningar ska påverka 

kvaliteten på deras vård. Samt att denna 
rädsla ledde till att de ständigt var på sin 
vakt och ökade viljan att lämna 
sjukhuset innan den vården var avslutad. 
Sjuksköterskornas åsikter var uppdelade 
i två läger, det ena ansåg att patienterna 
fick för mycket av deras tid, jämfört 
med andra patienter, på grund av deras 

avvikande beteenden. Det andra lägret 
ansåg att de var värda den hjälpen på 
grund av omständigheter i deras liv. 
I den andra delen uttryckte patienterna 
att de upplevde att de var under ständig 
övervakning under sina vårdbesök, att 
de inte vågade be om smärtlindring trots 
smärta och att deras rum blev 
genomsökta som på fängelser på grund 

av att personalen misstänkte dem för 
stöld. Sjuksköterskorna uttryckte att de 
inte såg patienterna med 
substansmissbruk som kriminella, utan 
att de gånger de behandlas olika var på 
grund av sjukhusets nolltoleranspolicy 
mot olaglig droganvändning. 
I den tredje delen uttryckte patienterna 

hur de upplevde att sjuksköterskor och 
annan vårdpersonal inte tog deras 
kunskap om sig själva och sina 
sjukdomar på allvar, utan antar att de 
inte har kontroll över sig själva eller sina 
tankar på grund av sitt beroende. Även 
sjuksköterskorna svarade liknande, att 
de upplevde patienterna som offer för 

sin sjukdom och inte kunde rå för sina 
handlingar. 

Hög 

Purkey, E & 
MacKenzie, M. 
2019, Kanada 

Att undersöka hur det 
är att söka vård för 
patienter med 
substansbrukssyndrom. 

Kvalitativa 
fokusgrupper och 
intervjuer 

31 personer med 
substansmissbruk 

Stigmatisering kan orsaka mer smärta än 
en fysisk skada. Stigma, eller förväntad 
stigma bidrar till konsekvenser för 
hälsan. Många undviker att söka vård på 
grund av tidigare negativa upplevelser. 
De kan dra ut infarter och lämna ett 
vårdtillfälle för att stigmatiseringen blir 
för jobbig. Många med 

substansbrukssyndrom som söker vård 
kommer ensamma, detta för att det 
sociala umgänget består av andra med 
liknande bakgrund som inte vill utsättas 
för stigma. Deltagarna beskriver också 
att det känns som deras problem inte tas 
seriöst när det kommer fram att de 
dessutom har ett substansbrukssyndrom 

och därför drar sig för att söka hjälp. 
Många uppger att de har blivit ombedda 
att lämna en vårdinrättning på grund av 
hur de ser ur eller luktar vilket kränker 
värdigheten väldigt mycket. De upplever 

Hög 
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att vården inte är jämlik för alla. För en 
bra upplevelse bör värdighet och 
autonomi beaktas samt att vårdmötet ska 
ske utan dömande.  

Radcliffe P. & 
Stevens A., 2008, 

Storbritannien 

Att undersöka hur 
stigmatisering av 

personer med 
substansmissbruk 
påverkar deras 
vardagliga liv. 

Kvalitativa 
intervjuer 

53 personer med 
substansmissbruk 

Flera av personerna hade fått behandling 

för sina missbruk både på vanliga 

vårdinrättningar och sådana som var 

specialiserade för att behandla 

beroenden. Men valde att avsluta sina 

behandlingar på grund av att de kände 

att behandlingen förminskade deras 

identitet till “knarkare” och de sågs inte 

längre som människor. På grund av den 

här synen var många rädda att bli sedda 

eller förknippade med användning av 

illegala substanser, att folk inte längre 

skulle se dem som människor.  

De upplevde även särskilda rutiner som 

inte andra patienter eller personer 

behövde stå ut med när de skulle få 

medicin på sjukhus eller apotek. De fick 

stå i egna köer, blev ständigt övervakade 

och behövde bevisa att de tagit 

medicinen och inte stoppat undan den. 
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