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Sammanfattning    

Det är inte ovanligt att sjuksköterskor inom den somatiska vården möter patienter med 

missbruksproblematik i det dagliga arbetet. Det innebär att sjuksköterskor behöver 

besitta kunskap och kompetens för att kunna tillämpa en god vård till dessa människor. 

Syftet med detta arbete var att undersöka sjuksköterskors attityder, förhållningssätt och 

upplevelser av kunskap i relation till patienter med missbruksproblematik inom den 

somatiska vården. Studien genomfördes i form av en litteraturöversikt och studiens 

resultat är en sammanställning av resultaten från 11 vetenskapliga studier. Resultaten 

beskrivs utifrån teman och subteman enligt följande rubriker: sjuksköterskors attityder 

och förhållningssätt i vårdandet av patienter med missbruksproblematik, 

sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser i vårdandet och utbildningens värde 

genom kunskap och stöd. Resultatet visar att vårdrelationen mellan sjuksköterskor med 

negativa attityder och patienter med missbruksproblematik kan präglas av 

misstänksamhet vilket inverkar negativt på vårdrelationen. Bristande attityder från 

sjuksköterskor, till följd av kunskapsbrist kan påverka vården av patienter med 

missbruksproblematik negativt. Sjuksköterskor ansåg sig vara i behov av mer utbildning 

samt stöd i sin yrkesroll. Mer kunskaper skulle kunna påverka sjuksköterskors attityder 

och förhållningssätt till det bättre och på så vis bidra till god kvalitet i vårdandet. Med 

ökad kunskap och kvalitet i vårdandet skulle hållbar utveckling kunna gynnas genom 

tillvaratagande av ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner.  

  

Nyckelord: Sjuksköterskor, missbruksproblematik, attityder, förhållningssätt, kunskap, 

utbildning, vårdkvalitet, vårdrelation. 
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INLEDNING 

Personer med missbruksproblematik är en vanligt förekommande patientkategori, inte 

bara i den psykiatriska vården utan även i den somatiska vården. Författarna bakom 

detta arbete har erfarenhet av att arbeta på somatisk vårdavdelning samt somatisk 

akutmottagning och har med den erfarenheten stött på flera personer med missbruk. 

Förutom erfarenhet av att möta patienter med missbruk så har författarna erfarenhet av 

att dessa patienter kan vara komplexa att vårda. Frågor hos författarna har väckts från 

erfarenheter av att möta och vårda dessa patienter. Frågorna har kretsat kring vad som 

ligger bakom vårdpersonals attityder och förhållningssätt gentemot personer med 

missbruksproblematik, attityder och förhållningssätt som i vissa fall kan skilja sig från 

det livsvärldsperspektiv som vi under vår sjuksköterskeutbildning lär oss att arbeta 

utefter. Med denna litteraturstudie önskar vi att undersöka vårdvetenskapligt 

forskningsmaterial som ämnar beskriva hur och varför en del sjuksköterskor agerar och 

reagerar som de gör, i relation till patienter med missbruksproblematik inom den 

somatiska vården.   

BAKGRUND 

Missbruk 

Termen missbruk eller missbruksproblematik i denna studie syftar till substansberoende 

av antingen alkohol och-/eller narkotika. Vid missbruk byggs hjärnans belöningssystem 

om. Regelbundet intag av alkohol eller droger orsakar en frisättning av 

transmittorsubstansen dopamin vilket ger upphov till en onaturligt lustfylld känsla. En 

missbrukshjärna kommer med tiden att få minskade dopaminnivåer vilket leder till att 

den missbrukande individen kommer kräva en allt större mängd substans för att kunna 

känna önskat rus (Worley, 2017).  

  

Enligt DSM: IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) (Praktisk 

medicin, 2015) ska minst ett av följande kriterier uppfyllas under ett lopp av 12 

månader för att missbruksdiagnos ska kunna ställas:  

1. Upprepat substansbruk som leder till att individen misslyckas med att fullgöra 

sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller hemmet. 

2. Upprepat bruk i situationer där det medför betydande risker för fysisk skada 

(exempelvis rattfylla). 

3.   Upprepade drogrelaterade problem med rättvisan eller lagen. 

4.   Fortsatt bruk trots återkommande problem av social natur till följd av drogernas 

effekter. 
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Psykisk ohälsa och orsaker till missbruk 

Enligt Folkhälsomyndigheten (2018) är den psykiska ohälsan i Sverige ett av vår tids 

största hälsoproblem. Ökningen ses främst bland unga och förväntas öka ännu mer. 

Ökningen tros bero på ökad press och stress från samhället. Psykisk ohälsa finns dock 

att påträffa inom alla ålderskategorier och finns inte bara inom sjukvården, utan även i 

andra sociala inrättningar som till exempel skola, socialtjänst, rättsväsende och andra 

omgivningar.  

 

För att en psykiatrisk diagnos ska kunna ställas så inkluderas flera aspekter. Genom att 

utvärdera patienters symtom, egenskaper, eventuell missbruksproblematik, stress, 

samsjuklighet samt hur arbete och den övriga vardagen fungerar så kan eventuell 

diagnos ställas (Allgulander, 2014, s. 21). Bakomliggande orsaker till missbruk kan vara 

flera och kan bland annat härledas till sociala, psykologiska, fysiologiska och 

socioekonomiska faktorer (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 

2018). Enligt Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (2019) så har 

patienter med missbruksproblematik ofta samtidiga psykiska eller psykosociala 

problem. Allgulander (2014, s. 52) beskriver att personer med missbruksproblematik 

och samtidig psykisk ohälsa benämns ha en samsjuklighet eller en dubbeldiagnos. 

Enligt Inspektionen för vård och omsorg (2019) så riskerar patienter med samsjuklighet 

att drabbas av bristande tillgång till kvalitativ vård då helhetssynen på dessa patienter 

kan vara bristfällig och stigmatiserad.  

 

Kronenberg, Goossens, Etten, Achterberg och Brink (2014) beskriver sambandet mellan 

schizofreni, bipolaritet, psykossjukdom, depression och ångestsyndrom med 

substansmissbruk, samt att dessa diagnoser och droger i kombination kan förstärka 

varandra. Det vill säga att vissa psykiska störningar eller funktionsnedsättningar har ett 

samband med risken för utveckling av missbruk eller-/och att den psykiska störningen 

eller funktionsnedsättningen kan försämras av ett pågående missbruk. Nelson och Galon 

(2012) menar att det finns ett samband mellan patienter med de neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningarna ADHD och Autism och missbruk. Centralstimulantia är en 

vanlig behandlingsform vid just ADHD och missbruksrisken beskrivs i artikeln som 

förhöjd. I artikeln diskuteras huruvida tidig behandlingsstart med centralstimulantia kan 

leda till missbruk senare i livet, respektive huruvida utebliven behandling med 

centralstimulantia kan leda till att patientgruppen börjar självmedicinera senare i livet.  

 

Enligt Dion (2019) förväntas missbruk av opiater och intravenöst missbruk att öka i 

samhället vilket kommer att ställa ökade krav på sjukvården och sjuksköterskor. 

Sjuksköterskor är ofta den profession som patienter interagerar först med vid 

uppsökande av sjukvård. Det innebär att sjuksköterskor behöver ha rätt utbildning och 

kompetens för att bemöta alla sorters patienter, inklusive patienter med 

missbruksproblematik. 
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Patienters upplevelser av sjuksköterskors bemötande 

Dion (2019) beskriver att patienter med missbruksproblematik har erfarit upplevelser av 

bristfälligt bemötande från sjuksköterskor vilket enligt studien är en orsak till att dessa 

människor undviker att söka vård om det inte är absolut nödvändigt, exempelvis som 

vid endokardit eller intoxikation. Bristfälligt bemötande kunde innebära att patienterna 

erfarit att sjuksköterskor uttryckt att patienterna slösade på deras tid samt att patienterna 

blev ignorerade. Enligt patienterna behövde det negativa bemötandet inte enbart handla 

om det verbala utan det kunde handla om en nedlåtande blick eller känsla av motvilja 

från sjuksköterskors sida. Vidare skriver Dion att patienter med missbruksproblematik 

ofta känner sig stigmatiserade då missbruk ibland anses vara  ett aktivt val, fast att det 

egentligen handlar om en komplex problematik. I studien framgår upplevelser av 

exempelvis marginalisering, där patienter beskriver känslor av värdelöshet, misstro och 

oförutsägbarhet av vård. Det tycks finnas en koppling mellan dessa upplevelser och låg 

självbild samt negativa attityder. Patienterna upplevde bland annat att sjuksköterskor 

inte förstod och de upplevde även misstro och beskrev sig själva som otrygga i 

vårdmiljön. De patienter som upplevt negativa attityder från sjuksköterskor upplevde 

ofta skam samt att deras psykiska hälsa försämrades efter kontakt med vården. Enligt 

patienterna ledde detta också till ökad droganvändning. 

Sjuksköterskors roll och ansvar i en vårdande relation 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) så ska sjuksköterskors arbete präglas av ett 

etiskt förhållningssätt. En legitimerad sjuksköterska ska inneha kunskap kring 

betydelsen av olika faktorer för att främja individers möjlighet till jämlik vård och 

hälsa. Det innebär bland annat att sjuksköterskor måste kunna anpassa sitt 

förhållningssätt och bemötande i relation till den enskilda individen för att främja en 

vårdande relation.  

Enligt Wiklund-Gustin (2014, ss. 142 - 143) så behöver sjuksköterskor kunna möta 

patienter utifrån den utgångspunkt som de befinner sig för att skapa en vårdande 

relation. Det innebär bland annat att sjuksköterskor behöver ha kunskap och förståelse 

för vilken funktion drogen eller drogerna fyller i den missbrukande patientens liv. 

Sjuksköterskor har ett yrkesmässigt ansvar som handlar om att inte öka patienters 

lidande, dock kan patienter behöva hjälp att möta sitt lidande för att sedan ta sig igenom 

det. Genom att ingå ett reflekterande förhållningssätt tillsammans med patienter så kan 

förståelsen för deras missbruk öka vilket kan underlätta för sjuksköterskor att hjälpa 

dessa personer till motivation och livsstilsförändringar. I en artikel skriven av Johansson 

& Wiklund-Gustin (2015) beskrivs sjuksköterskors upplevelser av vårdande möten med 

patienter med missbruksproblematik som komplex. Komplexiteten ansågs ligga i att 

sjuksköterskor slits mellan det idealistiska vårdandet och en tillbakadragenhet i 

vårdrelationen. Sjuksköterskor ansåg att det var av vikt att se bortom patienters 

emellertid hårda fasader för att kunna identifiera behov och lindra lidande.  
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En vårdande relation enligt vårdvetenskapen 

Enligt Eriksson (2001, s. 102) så är vårdandets huvudsakliga syfte att hjälpa den lidande 

och sjuka människan till att leva samt till varje pris försöka lindra lidande. Ett gott 

vårdande är beroende av kunskap om patientens levda värld eller livsvärld, vilket bland 

annat innefattar hälsa och lidande manifesterade i problem, behov och begär (Arman, 

2015, s. 180). Enligt Arman (2015, ss. 181 - 182) bör en vårdande relation mellan 

sjuksköterskor och patienter präglas av förståelse för den lidande individen. 

Sjuksköterskor bör kunna se bortom patienters problem och begär, som i detta arbete 

handlar om missbruksproblematik, för att kunna hjälpa patienter till hälsa. För att lindra 

lidande krävs en vårdande relation där sjuksköterskor möter sina patienter. 

Sjuksköterskor bör utgå från patienters värdighet som grundvärde vilket innebär att alla 

människor förtjänar att bli bemötta som unika individer med varierande behov. När en 

människa blir sjuk eller söker vård så hotas värdigheten och det är då sjuksköterskors 

ansvar, genom en vårdande relation, hjälpa patienter till att upprätthålla värdighet. Detta 

genom att exempelvis bekräfta, skydda och applicera ett kvalitativt vårdande. 

  

Etik i vårdandet 

Sjuksköterskor möter dagligen olika situationer inom vården där både etiska värden och 

normer kan sättas på spel. Typiska exempel på värden och normer kan till exempel vara 

att lindra lidande, öka välbefinnande, värna om självbestämmande, respektera 

integriteten, respektera människovärdet samt att behandla människor rättvist (Sandman 

& Kjellström, 2016, ss. 22–23). Sjuksköterskor behöver inneha etisk kompetens och 

genom att besitta den etiska kompetensen så kan sjuksköterskor hantera frågor som rör 

etik och normer. Uppstår det ett etiskt dilemma där etiska värden står på spel som kan 

göra så att patienter kränks eller utsätts för smärta och lidande så behöver 

sjuksköterskor veta vad som skall göras för att förhindra detta. Sjuksköterskor riskerar 

att agera initiativlös om han eller hon inte förfogar över en tillfredsställande kompetens 

som i sin tur kan bli oetisk eftersom patienter ska få ta emot god och jämställd vård 

(Sandman & Kjellström 2016, ss. 51–52). 

 

PROBLEMFORMULERING 

Sjuksköterskor möter en mängd olika människor i det dagliga arbetet och patienter med 

olika personligheter, förutsättningar, erfarenheter, styrkor och svagheter som har olika 

behov för att uppleva hälsa och välbefinnande. Mötet med patienter med 

missbruksproblematik kan vara komplext i den somatiska vården och patienter kan 

uppleva att de inte får ett gott bemötande. Kunskaper behövs om eventuella brister och 

styrkor i sjuksköterskors förhållningssätt. Då författarna gjorde efterforskningar på 

tidigare publicerat forskningsmaterial inom valt forskningsämne så framkom flera 

studier innefattande sjuksköterskors attityder, förhållningssätt och upplevelser av 

kunskap. Med hjälp av tidigare publicerat forskningsmaterial kommer detta arbete 

undersöka hur sjuksköterskor upplever det vårdande mötet samt vilka attityder 

sjuksköterskor har kring detta. En sammanställning av de kunskaper som finns på 
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området skulle kunna bidra till att identifiera verktyg och strategier för att förbättra 

vården.  

SYFTE 

Syftet är att undersöka vad studier inom vårdvetenskapen kommit fram till gällande 

sjuksköterskors attityder, förhållningssätt och upplevelser av kunskap i relation till 

patienter med missbruksproblematik i den somatiska vården.  

METOD 

För att öka kunskaper om sjuksköterskors attityder, förhållningssätt och upplevelser av 

kunskap i relation till patienter med missbruksproblematik så genomfördes en 

litteraturöversikt. En litteraturöversikt innebär att forma en förståelse och få en översikt 

av forskningsfältet inom ett omvårdnadsrelaterat område, samt att utforska vad 

forskningen säger om sjuksköterskors kompetensområden. Litteraturöversikten utfördes 

genom att analysera befintliga kvalitativa och kvantitativa artiklar. Författarna har 

använt Fribergs modell för litteraturstudier. Enligt Friberg innebär det att med befintlig 

forskning ta reda på och få en uppfattning om resultaten och se vilka metoder som 

använts (2017, ss.141 - 151).  

  

Datainsamling 

För att kunna genomföra en litteraturöversikt är det betydelsefullt att göra en 

förberedande litteratursökning för att uppfatta om det finns aktuell litteratur och 

forskning inom valt forskningsområde. Författarna noterade att det fanns mycket 

tidigare forskning inom valt forskningsfält för att kunna verkställa en litteraturöversikt 

och därmed kunde den huvudsakliga informationssökningen starta. Datainsamlingen 

påbörjades med att följa Östlunds modell för informationssökning (2017, ss. 62 - 65). 

Sökningen inleddes med att samla ihop sökord som var relevanta för valt område. För 

att få en tolkning om artiklarnas tillämplighet för studiens syfte så studerades artiklarnas 

abstract. Litteratursökningen innehöll såväl kvalitativa som kvantitativa artiklar. 

Författarna har noggrant granskat och därefter valt ut flera artiklar publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter som svarar till studiens syfte. Artiklarna söktes enbart fram 

genom databasen Cinahl då materialet i databasen var omfattande och ansågs tillräckligt 

för att svara till studiens syfte. Litteratursökningen beskrivs tydligt i en tabell, för en 

översikt av sökningar och urval, se tabell 1. Därtill har inklusionskriterier utsetts för att 

få fram relevanta artiklar som även redogörs nedan. Flera artiklar har exkluderats under 

processens gång till följd av att de inte svarade till studiens syfte.  

Studien är grundad på resultatet av 11 artiklar som har en tydlig förankring till studiens 

syfte. Artiklarna består av en artikel som både är kvalitativ och kvantitativ, tre artiklar 

som är kvalitativa samt sju artiklar som är kvantitativa. 
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Inklusionskriterier 

För att sortera bort irrelevanta artiklar så användes sökfilter som innefattande artiklar 

som var publicerade mellan årtalen 2009 - 2019, artiklar som var peer reviewed samt 

artiklar skrivna på engelska. Det var av stor vikt att artiklarna hade ett vårdvetenskapligt 

innehåll samt att artiklarna var skrivna ur sjuksköterskors perspektiv. Fokus i artiklarna 

skulle innefatta sjuksköterskors attityder, förhållningssätt och upplevelser av kunskap i 

relation till patienter med missbruksproblematik. En artikel skriven från både 

sjuksköterskors och patienters perspektiv har inkluderats då innehållet ansågs relevant 

för att svara an till studiens syfte. I resultatet delges dock enbart sjuksköterskors 

perspektiv. Vidare diskuteras detta i metoddiskussionen. 

 

  

Tabell 1.  Översikt av sökningar med sökord, sökfilter och urval 

Sökning i Cinahl 

2019-10-24 
Sökord Antal 

träffar 
Lästa 

abstract 
Använda artiklar 

Sökning 1 

Missbruk 

"substance abuse*" OR " 

substance use" OR "illicit drugs" 

OR "drug addiction" OR "drug 

abuse" OR alcoholism 

56675 
  

Sökning 2 
Sjuksköterskans 

inställning 

"nurse attitudes" OR "Nurse-

Patient Relations"  
18567 

  

Sökning 3 1 AND 2* 177 35 11 
(Nr 6, 10, 22, 30, 

31, 34, 56, 67, 

77, 120, 121) 

  

*Sökfilter: Published Date: 20090101-20191231; English Language; Peer Reviewed 

 

Dataanalys 

Författarna valde att ta hjälp av Fribergs analysmetod för att analysera artiklarna. 

Friberg skriver att en litteraturöversikt alltid ska bearbetas med ett antal analyssteg 

(Friberg 2017, ss. 141–152).     
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För att underlätta analysen av data utgick författarna från Fribergs strukturerade metod 

som beskrivs i kapitlet för litteraturöversikt (2017, ss. 148 - 149).  Först gjordes en 

översiktlig granskning av valda artiklar, som sammanställdes i en artikelmatris (se 

bilaga 1). Artiklarna lästes därefter igenom grundligt och författarna skrev 

sammanfattningar som sedan jämfördes och sammanställdes. Utifrån 

sammanfattningarna kunde teman i artiklarna identifieras och ett resultat började växa 

fram.  

 

Forskningsetiska överväganden 

När en studie planeras så ska den ha ett etiskt skäl till att göras. Studien skall uppfylla 

tre villkor för att få kallas etisk. Villkoren innefattar att studien ska handla om viktiga 

frågor vilka författarna kan motivera, ha en god vetenskaplig kvalitet samt att det ska 

implementeras ett etiskt tillvägagångssätt (Sandman & Kjellström 2013, s. 319). Då 

studien inte utförs på personer utan redan befintliga studier så behövs det inte göras 

något omfattande etiskt ställningstagande. Artiklarna som använts i studien är etiskt 

granskade och godkända av en etiknämnd. Risker respektive nytta med uppsatsens 

huvudämne övervägdes. Författarna fann inga risker med att genomföra studien utan 

endast nytta för att skapa en tydlig överblick av valt forskningsämne.  

 

RESULTAT 

Ur det resultatet som analyserades fram från valda artiklar så identifierades olika teman. 

Attityder och förhållningssätt kommer dock att genomsyra hela resultatdelen varför 

detta angetts som huvudtema. Resultatet pekade på att sjuksköterskor hade bristande 

kunskap i att vårda och förhålla sig till patienter med missbruksproblematik och 

önskade därför mer utbildning samt stöd, från både chefer och verksamhet. I tabellen 

nedan redovisas vilka teman som framkommit.   

   

 

Tabell 2 Översikt av teman 

Tema Subteman 

Sjuksköterskors attityder och 

förhållningssätt i vårdandet av patienter 

med missbruksproblematik  

Sjuksköterskors erfarenheter och 

upplevelser i vårdandet 

Utbildningens värde genom kunskap och 

stöd 
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Sjuksköterskors attityder och förhållningssätt i vårdandet av patienter 

med missbruksproblematik  

 

Sjuksköterskors attityder och förhållningssätt framkommer som en viktig del i vården 

av patienter med missbruk. Samtidigt finns det en komplexitet, där också misstro och 

bristande attityder visar sig. Det tycks finnas sjuksköterskor som har ett undvikande 

förhållningssätt i relation till patienterna. Ett undvikande förhållningssätt ansågs inverka 

negativt på vårdrelationen mellan patienter och sjuksköterskor. Mer erfarna 

sjuksköterskor hade mer positiva attityder och var mer motiverade till att vårda patienter 

med missbruksproblematik. 

 

I en engelsk intervjustudie inkluderande 29 sjuksköterskor beskrevs det att 

sjuksköterskors attityder till patienter med missbruksproblematik, ibland innefattade 

både misstro och negativa attityder. Negativa attityder verkade enligt studiens författare 

leda till en otillfredsställande vårdrelation samt nedsatt vårdkvalitet. Vårdrelationen 

innefattade ibland upplevelser av misstro vilket kunde leda till att sjuksköterskor 

undvek interaktion med patienter med missbruksproblematik. Ett undvikande 

förhållningssätt ansågs enligt sjuksköterskor kunna leda till att patienterna antog ett 

fientligt bemötande vilket inverkade negativt på vårdrelationen (Monks, Topping & 

Newell (2013). I en israelisk enkätstudie inkuderande 135 sjuksköterskor, utförd av 

Natan, Beyil och Neta (2009), framkom det att sjuksköterskor applicerade en lägre 

vårdkvalitet på patienter med missbruksproblematik jämfört med den vård de 

applicerade på patienter utan missbruksproblematik. Enligt enkätstudien framkom även 

att sjuksköterskor hade ett negativt stereotypiskt synsätt på personer med 

missbruksproblematik samt att dessa patienter ansågs svåra att vårda.   

 

I en amerikansk enkätstudie inkluderande 70 sjuksköterskor framkom det att 

sjuksköterskor hade ett mer negativt förhållningssätt till tyngre missbrukare än till de 

som nyttjade lättare droger, eller enbart hade ett alkoholmissbruk. De hade även ett 

negativt förhållningssätt till patienter med färre sociala resurser (Nilsen, Stone & 

Burleson, 2013). I en spansk tvärsnittsstudie inkluderande 167 sjuksköterskor framkom 

det via enkäter att sjuksköterskor var medvetna om att missbruk är en diagnos med 

komplex innebörd och de ansåg att dessa patienter var i behov av vård. Trots vetskapen 

om att patienterna hade ett vårdbehov så beskrevs det att vissa sjuksköterskor hade ett 

negativt synsätt på patienter med alkoholmissbruk och att de kände sig obekväma i att 

vårda dessa patienter. Dessa sjuksköterskor vårdade hellre patienter utan 

missbruksproblematik. Det framkom dessutom att en del sjuksköterskor hade negativa 

attityder till alkoholkonsumtion överlag, även när det gällde måttliga mängder alkohol. 

Sjuksköterskor med negativa attityder och förhållningssätt applicerade en mindre 

kvalitativ vård då de kände ett missnöje i relation till att vårda patienter med 

missbruksproblematik. De sjuksköterskor som hade tidigare erfarenhet av att arbeta med 

patienter med missbruksproblematik hade mer positiva attityder gentemot 

patientgruppen och upplevde en större motivation till att applicera en kvalitativ vård 
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(Molina-Mula, Gonzales-Trujillo & Simonet-Bennassar, 2018). I en australiensisk 

tvärsnittsstudie innefattande intervjuer och enkäter så inkluderandes 311 sjuksköterskor. 

Det framkom att sjuksköterskor kunde uppleva patienter med missbruksproblematik 

som manipulativa samt att sjuksköterskor hade svårt att avgöra om patienterna talade 

sanning. Detta kunde handla om att avgöra om patienterna var i faktiskt behov av 

smärtlindring eller om det enbart handlade om att patienterna ville ha droger (Ford, 

2011).  

 

Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser i vårdandet 

Enligt studier från fem olika länder indikerade resultatet på att sjuksköterskors 

upplevelser i vårdandet av patienter med missbruksproblematik kunde innefatta 

upplevelser av osäkerhet och rädsla samt behov av stöd i yrkesrollen. Sjuksköterskor 

upplevde svårigheter i att identifiera patienternas egentliga behov samt osäkerhet och 

stress i huruvida patienterna skötte sin egenvård. Resultatet visade på att ökat stöd i 

yrkesrollen var önskvärt. Sjuksköterskor med ökad utbildning och erfarenhet inom 

missbruk ansågs ha bättre självkänsla och mer positiva attityder i relation till att vårda 

dessa patienter.   

 

Enligt Ford (2011) framkom det via enkäter och intervjuer att sjuksköterskor upplevde 

ökade krav på kunskap och kompetens i relation till vårdandet av patienter med 

missbruksproblematik. Det framgick att sjuksköterskor ofta upplevde en osäkerhet i 

mötet med dessa patienter. Sjuksköterskor beskrev att det fanns tveksamheter över hur 

dessa patienter tog vara på sin hälsa vilket orsakade oro och ovisshet för hur det skulle 

gå för patienterna. Dessa tveksamheter bidrog till ökade känslor av stress och osäkerhet 

hos sjuksköterskor. Osäkerheten grundande sig inte sällan i misstro då sjuksköterskor 

upplevde svårigheter i att avgöra faktiskt behov av smärtlindring samt svårigheter i att 

skilja på om det enbart handlade om ett drogsökande beteende. I en brittisk 

intervjustudie som inkluderade 27 sjuksköterskor framgick att osäkerheten påverkade 

bemötandet av patienter med missbruksproblematik. Det ansågs finnas en risk för att 

detta kunde leda till inadekvat smärtlindring när patienterna var inlagda av en orsak som 

krävde smärtlindring. Detta tycktes kunna leda till ökat drogsökande beteende från 

patienternas sida (Morley, Briggs & Chumbley (2015). I en jordansk studie utförd av 

Hamdan-Mansour, Mahmoud, Asqalan, Alhasanat och Alshibi (2012) fick 305 

sjuksköterskor besvara frågeformulär innefattande skattningsskalor. Frågeformulären 

inkluderade vad sjuksköterskor ansåg vara drogsökande beteende, sjuksköterskors 

kunskap om drogsökande beteenden samt sjuksköterskors praktiska erfarenhet av 

drogsökande beteende. Det framkom att sjuksköterskor kände sig osäkra då de saknade 

kunskap gällande drogsökande beteenden samt att de upplevde svårigheter i att 

identifiera och hantera detta. Det framkom även att 73,1 % av sjuksköterskor i studien 

upplevde patienter med missbruksproblematik som manipulativa vilket ytterligare 

ansågs kunna öka osäkerheten.  
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Rädsla var en upplevelse som framkom i flera studier, vilket beskrevs av flera författare 

(Natan, Beyil & Neta, 2009; Neville & Roan, 2014).  Rädsla sågs som en faktor till 

negativa attityder och förhållningssätt ur sjuksköterskors perspektiv. I en amerikansk 

intervjustudie inkluderande 24 sjuksköterskor beskrevs ökade upplevelser av stress och 

rädsla då patienter med missbruksproblematik kunde te sig oberäkneliga och aggressiva. 

Sjuksköterskor delgav upplevelser och känslor av intolerans, rädsla, frustration och 

stress samt att de kände sig psykiskt och emotionellt tömda på känslor. Upplevelserna 

och känslorna bottnade bland annat i att samma patienter ofta var återkommande till 

följd av dålig följsamhet. Patienterna kunde dessutom vara aggressiva och hotfulla 

(Neville & Roan, 2014). Natan, Beyil och Neta (2009) utförde en enkätstudie 

inkluderande 135 sjuksköterskor. Resultatet vittnade om att sjuksköterskor upplevde 

rädslor för att manipuleras samt utsättas för våld under vårdandet. Rädsla för att smittas 

av blodburna smittor av intravenösa missbrukare identifierades även. Sjuksköterskor 

ansåg sig vara i behov av ökat stöd från sina kollegor och verksamhetschefer för att 

främja känslan av säkerhet och trygghet (Neville & Roan, 2014).  

 

Utbildningens värde genom kunskap och stöd 

För att främja ett gott förhållningssätt och en god vård gentemot patienter med 

missbruksproblematik, har behov av ökad utbildning identifierats. Sjuksköterskor 

upplevde enligt studier att de saknade kunskap och utbildning för att tillgodose behov 

hos patienter med missbruksproblematik. Ökad utbildning och stöd i yrkesrollen ansågs 

inverka positivt på sjuksköterskors motivation, attityder och självkänsla samt på 

vårdkvalitén.  

 

Ett ämne som det ansågs finnas en kunskapslucka i, var bristande kunskap i att förhålla 

sig till patienter med missbruksproblematik med behov av smärtlindring.  I en norsk 

enkätstudie inkluderande 98 sjuksköterskor så framgick det att sjuksköterskor saknade 

kunskap och utbildning i att smärtbehandla patienter med opioidmissbruk. Patienter 

med opioidmissbruk kan uppleva smärta på ett annorlunda sätt än andra människor 

genom en ökad smärtkänslighet, så kallat analgesi. De kan även kräva en högre 

läkemedelsdos till följt av toleransutveckling. Sjuksköterskors förhållningssätt och 

tillvägagångssätt var snarare erfarenhetsbaserat än evidensbaserat. Sjuksköterskor 

använde sig främst av kunskap som de erhållit genom yrkeserfarenhet samt kunskap 

som de erhållit från kollegor. 37,8 % av sjuksköterskor i studien uppgav att de inte 

trodde att patienter med opioidmissbruk hade en ökad smärtkänslighet. I studien 

framkom det även att sjuksköterskor inte litade på patienternas smärtskattning och 

därmed uteblev adekvat smärtlindring. 62 % av sjuksköterskor i studien uppgav att de 

trodde att missbrukspatienter överdrev sin smärta (Krokmyrdal & Andenæs, 2015). 

Enligt Morley, Briggs & Chumbley (2015) ansågs det krävas mer forskning och 

interprofessionell utbildning för att förstå komplexiteten i smärtbehandling av patienter 

med missbruksproblematik. Detta för att minska barriärer i relationen mellan patienter 

med missbruksproblematik och sjuksköterskor. Nilsen, Stone och Burleson (2013) 

undersökte vilka faktorer som inverkade på sjuksköterskors bemötande och vårdande av 

patienter med missbruk- och abstinensproblematik. Faktorer som kunde inverka positivt 

på engagemang och vårdande undersöktes även. Av studien framkom att sjuksköterskor 
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är i behov av ökad utbildning gällande fysiologiska och psykologiska effekter av 

olagliga substanser samt riskfaktorer för att det vårdande engagemanget ska öka.  

  

I en australiensisk enkätstudie utförd av Ford, Bammer och Becker (2009) som 

inkluderade 803 sjuksköterskor framgick det hur sjuksköterskors attityder påverkades 

genom utbildning innefattande ämnet alkohol och droger. Ökad utbildning tycktes 

enbart ha en marginell effekt på sjuksköterskors attityder då ökad utbildning mestadels 

ledde till ökad insikt i komplexiteten av området. Vidare visade resultatet på att det 

förutom ökad utbildning, också krävs stöd i yrkesrollen för att ha en inverkan på 

attityder. Sjuksköterskor var i behov av att känna att de hade stöd i sin yrkesroll från 

både kollegor och chefer. Ökat stöd i yrkesrollen tycktes kunna bidra till ökat 

engagemang vilket kunde bidra till en känsla av tillfredsställelse och ökad självkänsla 

för sjuksköterskor. Det ansågs ha en positiv inverkan på vårdkvalitén. Ökad utbildning i 

kombination med stöd ansågs kunna främja terapeutiska attityder. Nilsen, Stone och 

Burleson (2013) menade att stöd från chefer ledde till mer positiva attityder till patienter 

med missbruksproblematik och att motivationen till att vårda dessa patienter på så vis 

kunde öka. Monks, Topping och Newell (2013) undersökte hur sjuksköterskor vårdade 

patienter som överdoserat läkemedel. Det framkom att ökad utbildning och stöd i 

sjuksköterskerollen skulle kunna bidra till ökad förståelse för personen bakom 

missbruket. Detta tycktes kunna minska de konflikter, störningar och våld som barriärer 

mellan patienter och sjuksköterskor ibland kunde ge upphov till. Genom ökad 

utbildning och stöttning ansågs fokus istället kunna läggas på att applicera en god 

vård.   

  

I en taiwanesisk enkätstudie så inkluderandes 489 sjuksköterskor. Av studien framkom 

det att sjuksköterskor som erhållit utbildning innefattande missbruksproblematik redan i 

grundutbildningen, samt att sjuksköterskor med längre yrkeserfarenhet och en högre 

medelålder, hade en bättre självkänsla och positivare attityder till patienter med 

missbruksproblematik. 43,8% av sjuksköterskor i studien uppgav att de gått en kurs 

relaterat till missbruk under deras studietid och 16,4% av sjuksköterskor i studien 

uppgav att de hjälpt närstående som haft missbruksproblematik. Vidareutbildning och 

personliga erfarenheter av missbruk och missbrukare ansågs ha  en positiv inverkan på 

självkänslan i relation till vårdandet (Chang & Yang, 2013). 

DISKUSSION 

Diskussionen delas upp i två olika delar där metoden för studien diskuteras under 

metoddiskussion och resultatet i studien diskuteras under resultatdiskussion. 

  

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors attityder, förhållningssätt och 

upplevelser av kunskap i relation till patienter med missbruksproblematik inom den 

somatiska vården. Detta genom att göra en sammanställning av tidigare 

forskningsresultat. Genom att utgå från Fribergs modell (2017, ss. 141 - 152) så har 

arbetet med litteraturöversikten kunnat systematiseras då Friberg beskriver proceduren 

steg för steg, vilket bidragit till struktur och tydlighet.  
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Anledningen till att en litteraturöversikt valdes ut som vetenskaplig modell var på grund 

av att författarna ansåg att detta på ett lämpligt sätt skulle kunna svara till studiens syfte, 

genom att skapa en sammanställning av tidigare forskningsresultat. En litteraturöversikt 

ansågs även vara den metod som lämpade sig bäst då det sedan tidigare fanns mycket 

empirisk forskning inom valt forskningsområde. För att främja validiteten i arbetet med 

litteraturöversikten så har författarna beskrivit metod och resultat tydligt. Med 

anledning av att författarna har egna erfarenheter av komplexiteten av att möta och 

vårda patienter med missbruksproblematik så har det funnits en risk för att validiteten i 

arbetet ska minska. Författarna har därför försökt att lägga sin förförståelse och egna 

tolkningar åt sidan. Resultaten som framkommit i de vetenskapliga artiklarna har till 

stor del motsvarat författarnas farhågor gällande sjuksköterskors attityder och 

förhållningssätt. Detta har ställt ökade krav på att författarnas objektiva förhållningssätt. 

Genom att följa etablerade inklusionskriterier och på så vis underlätta besvarande av 

arbetets syfte, så har validiteten i arbetet kunnat främjas.  

  

Samtliga artiklar söktes fram via databasen Cinahl som innehåller mycket 

omvårdnadsspecifikt material. Vid sökandet av vetenskapliga artiklar applicerades 

filtreringar för att begränsa antalet träffar, och på så vis filtrera bort irrelevant material. 

Artiklar som eftersöktes var publicerade under de senaste 10 åren, alltså mellan 2009 - 

2019, skrivna på engelska och var granskade (peer reviewed). Reviewer, alltså 

översiktsartiklar, uteslöts helt eftersom dessa är sammanställningar. Resultatet av 

sökningen och de artiklar som sedan inkluderades blev rikt och värderades av 

författarna som tillräckligt för att kunna svara an till studiens syfte. Av den anledningen 

beslutades det att inte använda ytterligare databas att söka artiklar i då materialet som 

framkom via Cinahl var så omfattande. Genom att använda mer än en sökbas så hade 

resultatet dock kunnat bli ännu mer innehållsrikt. Majoriteten av studiens artiklar är 

kvantitativa vilket kan ha bidragit till en kortare resultatdel. Fler kvalitativa artiklar 

skulle kunna bidra till ett mer omfattande resultat innefattande mer subjektiv data.  

 

För att skapa en avgränsning i sökandet efter artiklar så innefattade artiklarna som 

valdes ut sjuksköterskor från den somatiska vården samt utgick från sjuksköterskors 

perspektiv, med undantag för en artikel som utgick från både sjuksköterskors och 

patienters perspektiv. Artikeln som utgick från både sjuksköterskors och patienters 

perspektiv inkluderades på grund av att det material som belyste sjuksköterskors 

perspektiv ansågs mycket relevant för studiens syfte. Patienternas perspektiv 

exkluderades från författarnas resultatdel. En artikel som innefattade sjuksköterskor från 

både den somatiska och psykiatriska vården inkluderades även. Artikeln innefattade 

övervägande  sjuksköterskor från den somatiska vården (75 %) varför artikeln 

upplevdes kunna svara till studiens syfte. Då artikeln dessutom innehöll omfattande 

material som visade på skillnader i attityder mellan sjuksköterskor med olika 

erfarenheter och kunskap så ansågs artikeln lämplig för att svara an till syftet. För att 

erhålla ökad data och bredare kunskap och förståelse så skulle forskning inom den 

psykiatriska vården kunna inkluderas mer, dock var inte detta studiens syfte. Genom att 

inkludera sjuksköterskor från den psykiatriska vården skulle skillnader i sjuksköterskors 

attityder, förhållningssätt och kunskap kunna undersökas från ett bredare perspektiv. 

Artiklar med utgångspunkt från psykiatrisjuksköterskors perspektiv skulle eventuellt 
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också kunna leda till en större förståelse för psykisk ohälsa och dess diagnoser. Likaså 

skulle artiklar med utgångspunkt från patientperspektivet kunna bidra till ett bredare 

perspektiv. Författarna valde dock att smalna av sitt forskningsområde för att undvika 

alltför omfattande material. Patienter med missbruksproblematik innefattas i studien av 

både alkohol- och drogmissbruk, detta för att möjliggöra ett bredare material genom att 

inte utesluta det ena eller det andra. Resultaten som använts har kommit från flera olika 

länder vilket skulle kunna innebära att kulturella föreställningar och skillnader 

föreligger. Författarna anser dock att det globala perspektivet av valt forskningsområde, 

är av stor vikt varför studien inte enbart inriktat sig på ett visst geografiskt område.  

  

Resultatdiskussion  

Resultatet i studien visar på att det finns brister vad gäller sjuksköterskors attityder, 

förhållningssätt och upplevelser av kunskap i relation till patienter med 

missbruksproblematik i den somatiska vården. Resultatet visade också på att det kan 

finnas bristande engagemang och osäkerhet i relation till att vårda patienter med 

missbruksproblematik, bristande kunskap och bristande tillit i vårdrelationen samt 

bristande erfarenhet och utbildning kring aktuell patientgrupp. Flera sjuksköterskor 

uppgav att de hade en kritisk inställning till patienter med missbruksproblematik och att 

vårdkvalitén till dessa patienter var nedsatt, ofta till följd av bristande utbildning samt 

bristande stöd i sin yrkesroll. Patienterna beskrevs som oberäkneliga och manipulativa 

samt att de ibland etablerade drogsökande beteende vilket sjuksköterskorna emellertid 

hade svårt att förhålla sig till. Sjuksköterskor upplevde bland annat svårigheter i att 

smärtbehandla patienter med missbruksproblematik och kanske främst i relation till 

opioidmissbruk.  De sjuksköterskor som hade ökad utbildning i- och erfarenhet av 

patienter med missbruksproblematik präglades av mer positiva attityder i mötet med 

dessa patienter. 

Livsvärldsperspektivet som utgångspunkt i vårdandet 

Studiens resultat visar på att sjuksköterskor upplevde svårigheter i att förhålla sig till 

individuella behov och förutsättningar, i relation till patienter med 

missbruksproblematik. Det finns behov av att förändra attityder och förhållningssätt hos 

sjuksköterskor för att möta och förhålla sig till patienter med missbruksproblematik. 

Författarna till arbetet tror att attityder och förhållningssätt skulle kunna förbättras om 

sjuksköterskor utgick från livsvärldsperspektivet. Enligt Ekebergh (2015, ss. 66 - 69) 

syftar livsvärldsperspektivet i ett vårdande samtal till att förstå och hjälpa patienten att 

reflektera och med den utgångspunkten planera vårdåtgärder. En individs livsvärld 

innefattar subjektiva delar och faktorer som för denne kan bidra till en känsla av 

välbefinnande och hälsa. Med livsvärldsperspektivet som grund kan sjuksköterskor nå 

fram till patienter och identifiera vad som är betydelsefullt för att den enskilda individen 

ska uppleva hälsa. Att förhålla sig till livsvärldsperspektivet innebär att man som 

sjuksköterska ingår vårdrelationer med öppenhet och intresse samt utan förförståelse. 

Enligt Eriksson, Råholm och Thorkildsen (2014) bör sjuksköterskor fungera som 

stödjande personer i relation till sina patienter. Sjuksköterskors attityder bör präglas av 

ett omsorgsfullt och kärleksfullt förhållningssätt i relation till den missbrukande 

patienten, till skillnad från de fördomsfulla attityder som kan förekomma i övriga 

samhället.   
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Med livsvärldsperspektivet som grundsten i ett vårdande förhållningssätt så skulle 

människan bakom missbruket lättare kunna synliggöras. Genom att synliggöra 

människan så skulle undvikande förhållningssätt hos sjuksköterskor, till följd av bland 

annat misstro, kunna undvikas. På så vis skulle relationen mellan sjuksköterskor och 

patienter kunna förbättras.  

Förförståelsens inverkan på vårdrelationen  

Resultatet i författarnas arbete har visat på att sjuksköterskor i den somatiska vården kan 

erfara upplevelser av osäkerhet, stress och rädsla i relation till patienter med 

missbruksproblematik. Sjuksköterskor upplevde bland annat rädslor för att manipuleras 

och skadas. Detta ansågs till stor del bero på bristande kunskap och erfarenhet och 

upplevelserna inverkade negativt på den vård som applicerades. Författarna till arbetet 

befarar att grunden till dessa upplevelser till viss del skulle kunna bero på förförståelse 

från tidigare negativa erfarenheter samt till följd av både kunskapsbrist och påverkan 

från eventuell vårdkultur. Författarna anser att dessa aspekter kan inverka negativt på 

vårdrelationen då sjuksköterskor riskerar att glömma bort att dessa patienter är mer än 

bara ett missbruk eller en kategori. Ekebergh och Dahlberg (2015, ss. 143 - 144) 

beskriver att grunden för att ett vårdande ska vara just vårdande, bygger på att 

sjuksköterskor kan möta patienters livsvärld, fördomsfritt och reflekterande.  

  

Sjuksköterskor behöver sätta sin förförståelse åt sidan för att skapa en vårdande relation. 

Det är det av stor betydelse att  sjuksköterskor ingår patientmöten och vårdrelationer 

med ett öppet och utforskande förhållningssätt som inte är dömande. Sjuksköterskors 

förhållningssätt ska präglas av förståelse för patienters problematik och behov för att 

bidra till hälsa och välbefinnande (Wiklund-Gustin, 2014, s. 165, s.167).  

Helhetsperspektiv i relation till utbildning och kunskap 

Studiens resultat visar att sjuksköterskor upplevde sig ha begränsade kunskaper och att 

det finns en osäkerhet hos sjuksköterskor vilket tycks försvåra mötet med patienter med 

missbruksproblematik. Det kan medföra risk för att patienter utsätts för vårdlidande. 

Arman (2015, ss. 43 - 46) menar att vårdlidande kan innefatta kränkning av värdighet, 

fördömelse, maktutövning samt utebliven vård. Patienters värdighet riskerar att kränkas 

i de situationer då de inte blir tagna på allvar. Resultatet i studien pekar på att 

sjuksköterskor ibland bär på en förförståelse om patienter med missbruk som kan 

påverka vårdrelationen negativt. Således finns behov av kunskaper och en ökad 

medvetenhet om fördomar som kan påverka sjuksköterskor i deras vårdande. Enligt 

resultatet har sjuksköterskor med ökad utbildning och erfarenhet ett mer positivt 

förhållningssätt till patienter med missbruksproblem. Mer fokus behövs på attityder och 

bemötande redan i grundutbildningen för sjuksköterskor, vilket skulle kunna leda till 

större öppenhet och förståelse för patienter med missbruk. Utbildning bör även ges på 

arbetsplatser för att exempelvis bidra till strategier och förhållningssätt i vården av 

patienter med olika typer av missbruk.  

Resultatet i studien visar på en avsaknad av helhetsperspektiv till följd av de attityder, 

förhållningssätt och upplevelser av kunskap som föreligger. Författarna till arbetet anser 

att sjuksköterskor bör erhålla ökad utbildning inom berört ämne för att identifiera 

enskilda behov. Helhetsperspektiv innebär enligt Wiklund (2003, s. 70) att  
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sjuksköterskor behöver förstå människan i sitt totala sammanhang. Enligt Wiklund-

Gustin (2014, s. 181) bör sjuksköterskor utgå från ett helhetsperspektiv i mötet med den 

vårdsökande människan och stort fokus bör läggas på samtalet där sjuksköterskor bör ge 

utrymme för patienten att delge sin berättelse. Fokus bör inte enbart ligga på 

missbruksproblematiken utan bör ge utrymme för patientens uppfattning av sitt lidande. 

Med ett närvarande förhållningssätt kan sjuksköterskor och patienter tillsammans 

identifiera resurser för att patienten ska uppnå hälsa och välbefinnande. På så vis skulle 

vårdlidande kunna undvikas.  

Enligt Regeringskansliet (2015) syftar ett av delmålen under hälsa och välbefinnande, 

till att stärka insatserna för att förebygga och behandla drogmissbruk, inkluderande 

narkotikamissbruk och skadligt alkoholbruk. Författarna förefaller sig kritiska till att 

detta delmål ska kunna nås om inte ökade insatser för att främja helhetsperspektivet 

etableras. Författarna anser att ökad utbildning och kunskap för sjuksköterskor är 

angeläget för att detta mål ska kunna uppnås.  

Sjuksköterskors behov av stöd i yrkesrollen 

I studiens resultat går det rimligt att förmoda att sjuksköterskor har behov av stöd i 

yrkesrollen i mötet med patienter med missbruksproblematik. Stöd från både kollegor 

och verksamhetschefer ansågs inverka positivt på sjuksköterskors förhållningssätt i 

relation till dessa patienter. En vårdmiljö kan vara tuff och kanske framförallt då 

sjuksköterskor vårdar patienter som inte tillhör det sedvanliga klientelet på en somatisk 

mottagning eller avdelning. Författarna till arbetet tror att stöd i yrkesrollen är i princip 

lika viktigt som ökad utbildning, för att positiva attityder och förhållningssätt ska 

etableras i relation till patienter med missbruksproblematik, vilket också framkommer i 

studiens resultat. I en studie beskrivs det att sjuksköterskor som reflekterade och 

diskuterade sina upplevelser kring svåra patientmöten med sina kollegor upplevde mer 

positiva möten. Genom diskussion och reflektion ansåg sjuksköterskor att de fick det 

lättare att förhålla sig till oförutsägbara situationer och att de applicerade en mer 

kvalitativ vård genom ökad medvetenhet och förbättrade attityder. Sjuksköterskor 

upplevde även en ökad strävan efter utökad kunskap (Lundahl, Olovsson, Rönngren & 

Norbergh, 2014).  

Om sjuksköterskor vet att det finns personer att vända sig till i svåra situationer så 

skulle negativa erfarenheter kunna minska och känslan av trygghet kanske öka. 

Möjligheten till att kunna vända sig till kollegor med olika erfarenheter kan leda till 

reflektion och ökad kunskap och på så vis skulle positiva upplevelser från 

sjuksköterskors perspektiv kunna främjas. Det skulle även kunna ha en positiv inverkan 

på patienters upplevelser av vården.  

Betydelser för vårdandet och hållbar utveckling 

Resultatet i denna studie tyder på en bristande vårdkvalitet samt bristande vårdrelationer 

till följd av kunskapsbrist hos sjuksköterskor, i relation till vårdandet av patienter med 

missbruksproblematik. Resultatet tyder även på att sjuksköterskor kan ha bristande 

attityder och förhållningssätt gentemot dessa patienter. Detta kunde yttra sig som 

misstro, förförståelse, nedsatt motivation och undvikande från sjuksköterskors sida. För 

att en god hälsa och livskvalitet ska upprätthållas för samtliga individer i samhället 

krävs det enligt denna studie åtgärder för att kunna leva upp till detta. För att 
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understödja de områden som författarna undersökt så krävs ökad kunskap och förståelse 

för patienter med missbruksproblematik för att på så vis kunna bidra till ett minskat 

lidande och ökat välbefinnande. Det har observerats att sjuksköterskor upplever behov 

av ökad kunskap samt utbildning kring vård av patienter med missbruksproblematik. 

Genom att uppmärksamma och tillmötesgå dessa behov kan förhoppningsvis den 

somatiska vården generera förbättrade vårdrelationer och ökad vårdkvalitet för 

patienterna. En ökad vårdkvalitet skulle kunna minska onödigt lidande och förkorta 

vårdtider samt även kunna minska risken för återbesök.  

  

Enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 2017:30) ska vård ges på lika villkor för hela 

befolkningen, vilket även innefattar patienter med missbruksproblematik. Vården ska 

främja livskvalitet, hälsa och välbefinnande utifrån den enskilda individens behov. 

Vårdandet bör alltså syfta till att förbättra patienters hälsa och indirekt deras 

livssituation. Vårdandet bör behandla primära orsaker, exempelvis komplikationer av en 

läkemedelsintoxikation men även sekundära orsaker såsom bidragande till egenvård. De 

sekundära orsakerna och behoven kan vara lika viktiga som de primära orsakerna och 

behoven för att en god hälsa och livskvalitet ska upprätthållas (Sandman & Kjellström, 

2016, ss. 377–380).  

 

Regeringskansliet (2017) beskriver förebyggande och förstärkande insatser för personer 

med missbruksproblematik och att dessa gynnar psykisk hälsa och välbefinnande. 

Vidare framgår det även att om det finns understödjande, inkluderade och fredliga 

samhällen så gynnas den hållbara utvecklingen samt att välbefinnande av liv främjas 

(Regeringskansliet, 2015). I Pellmer-Wramner, Wramner och Wramner (2017, ss. 225 - 

226) beskrivs de olika dimensionerna av hållbar utveckling innefattande den sociala, 

ekonomiska och ekologiska dimensionen. Genom att sjuksköterskor i den somatiska 

vården förhåller sig till alla patientkategorier jämlikt, individanpassat och utan 

förförståelse så skulle onödigt lidande kunna minska och välbefinnande öka. Om 

sjuksköterskor utbildas och erhåller ökad kunskap kring missbruk och 

missbrukspatienter så skulle identifiering av behov kunna underlättas vilket skulle 

kunna bidra till att rätt behandling ges och att kostnaderna för läkemedel minskar. Ett 

gott förhållningssätt och positiva attityder i relation till patienter med 

missbruksproblematik skulle kunna generera i att återbesöken minskar och att 

patienterna få en mer välfungerande vardag. Dessa faktorer kan bidra till minskade av 

personalresurser, materiella resurser samt samhällsresurser vilket gynnar samtliga 

dimensioner av hållbar utveckling. 

 

SLUTSATSER 

Studiens resultat visar på att sjuksköterskor inom den somatiska vården ibland bär på 

attityder innefattande förförståelse och misstro. Sjuksköterskor kunde även inneha ett 

undvikande förhållningssätt samt nedsatt motivation till att vårda patienter med 

missbruksproblematik. Sjuksköterskor upplevde dessutom kunskapsbrist i att vårda och 

förhålla sig till dessa patienter. Resultatet visar på behov av ökad utbildning och stöd i 

yrkesrollen för att sjuksköterskor inom den somatiska vården ska kunna applicera en 

fullgod vård på patienter med missbruksproblematik. Ökad utbildning och stöd skulle 

kunna leda till utvidgad kunskap kring olika typer av missbruk, orsaker till missbruk 

och ökad förståelse för dessa patienters behov. Genom utvidgad kunskap skulle 
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sjuksköterskor eventuellt kunna känna sig mer motiverade till att ingå en god 

vårdrelation och leverera en god vård.  

 

Med denna studie vill vi som författare uppmärksamma de attityder och förhållningssätt 

som föreligger i den somatiska vården samt visa på de behov som ligger till grund för 

att en god vård ska kunna upprätthållas. Med ökad utbildning och kunskap hoppas vi på 

att patienter med missbruksproblematik ska erhålla en jämlik vård så som den övriga 

befolkningen samt att vårdrelationer och vårdkvalitet främjas. Det är dessutom av vikt 

att sjuksköterskor är medvetna om de attityder och förhållningssätt som de ger uttryck 

för då det kan påverka vården de applicerar på patienter, såväl positivt som negativt.  
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BILAGOR 

 Bilaga 1 

  

Tabell 3 Översiktstabell 

 

Författare 

Årtal 

Titel 

Tidskrift 

Syfte Metod och urval Resultat 

Författare: Nilsen, SL., 

Stone, WL. & Burleson, 

SL.  

Årtal: 2013. 

Titel: Identifying medical-

surgical nursing staff 

perceptions of the drug-

abusing patient.  

Tidskrift: Journal of 

addictions nursing.   

Studien syftar till att 

undersöka vilka faktorer 

som inverkar på 

sjuksköterskors vårdande 

i relation till patienter 

med 

missbruksproblematik 

samt vilka faktorer som 

kan förbättra bemötandet 

och vårdandet.  

Kvantitativ 

enkätstudie med 

skattningsskalor där 

DDPPQ-instrumentet 

använts för att 

undersöka attityder 

och terapeutiskt 

engagemang i relation 

till patienter med 

missbruksproblematik. 

Studien inkluderar 

amerikansk 

vårdpersonal inom 

kirurgi, medicin och 

onkologi. De flesta 

som deltog i studien är 

kvinnor med färre än 

fem års erfarenhet. 70 

sjuksköterskor deltog i 

studien.  

Resultatet visar på att 

sjuksköterskor kan ha 

en negativ inställning 

och måttligt högt 

terapeutiskt 

engagemang för 

patienter med 

missbruksproblematik. 

För att förbättra 

engagemanget krävs 

utbildning gällande 

fysiologiska och 

psykologiska effekter 

av olagliga substanser 

samt riskfaktorer för 

att förbättra vårdandet. 

 Stöttning från 

verksamhetschefer 

ansågs även angeläget. 

Sjuksköterskornas 

attityder skiljde sig 

beroende på om det 

handlade om missbruk 

av lättare eller tyngre 

droger.    
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Författare:  Neville, K. & 

Roan, N.  

Årtal: 2014. 

Titel: Challenges in 

nursing practise: nurses’ 

perceptions in coring for 

hospitalized medical-

surgical patients with 

substance 

abuse/dependence.  

Tidskrift: Medsurg 

nursing. 

Studien syftar till att 

undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar om 

omvårdnaden av 

medicinska och 

kirurgiska patienter med 

missbruk- och 

beroendeproblematik.   

Kvalitativ studie med 

induktivt 

tillvägagångssätt 

innefattande 

intervjuer. 24 

sjuksköterskor från 

den somatiska vården 

deltog.  Majoriteten av 

informanterna var 

kvinnor i varierande 

åldrar.  

Resultatet visar på att 

det är en utmaning att 

vårda patienter i den 

somatiska och 

kirurgiska vården som 

har samtidig 

missbruk- och 

beroendeproblematik. 

Det framkom bland 

annat att 

sjuksköterskor kan ha 

en negativ inställning 

till dessa patienter. 

För att förbättra 

vårdkvalitén behövs 

ökat stöd och 

utbildning.  

Författare: Monks, R., 

Topping, A. & Newell, 

R.  

Årtal: 2013. 

Titel: The dissonant care 

management of illicit drug 

users in medical wards, 

the views of nurses and 

patients: a grounded 

theory study.  

Tidskrift: Leading global 

nursing research.   

Studien syftar till att 

undersöka hur 

sjuksköterskor inom den 

somatiska vården 

applicerar vård på 

patienter som vårdas för 

komplikationer av 

läkemedelsintoxikationer. 

Patienter intervjuades för 

att synliggöra 

erfarenheter och åsikter. 

Kvalitativ grounded 

theory med 

semistrukturerade 

intervjuer. 29 

sjuksköterskor och 12 

patienter från flera 

somatiska avdelningar 

i England deltog i 

studien.    

Resultatet visar på att 

undvikande 

förhållningssätt och 

misstro från 

sjuksköterskor bidrar 

till en sämre 

vårdkvalitet. Bättre 

utbildning kring 

ämnet samt stöd kan 

förbättra 

vårdrelationen och 

därmed vårdkvalitén.  
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Författare: Ford, R. 

Årtal: 2011. 

Titel: Interpersonal 

challenges as a constraint 

on care: the experience of 

nurses’ care of patients 

who use illicit drugs.  

Tidskrift: Contemporary 

Nurse: A journal for the 

Australian nursing 

profession. 

Studien syftar till att 

identifiera hinder för 

omvårdnaden i relation 

till patienter med 

missbrukproblematik.    

Tvärsnittsstudie  

innefattande intervjuer 

och enkäter. Data 

analyserades  med 

kodningsprogrammet 

NVivo. Deltagarna 

bestod av 

australiensiska 

sjuksköterskor från 

den somatiska 

vården.  

Resultatet visar på en 

utmanande och osäker 

vårdmiljö. Det 

rekommenderas att 

sjuksköterskor ska 

erhålla utbildning och 

stöd bland annat 

gällande 

säkerhetsåtgärder för 

att öka känslor av 

trygghet i yrkesrollen. 

Detta ansågs viktigt 

för sjuksköterskor 

skulle kunna bedriva 

en personcentrerad 

vård av god kvalitet.    

Författare: Morley, G., 

Briggs, E. & Chumbley, 

G. 

Årtal: 2015. 

Titel: Nurse’s experiences 

of patients with 

substance-use disorder in 

pain: A phenomenological 

study.  

Tidskrift: Pain 

management nursing.  

Studien syftar till att 

undersöka 

sjuksköterskors 

erfarenheter och 

upplevelser av att vårda 

patienter med 

substansmissbruk som är 

i behov av 

smärtbehandling.  

Kvalitativ 

fenomenologisk studie 

med semistrukturerade 

intervjuer. 

Informanterna var en 

grupp med 27 brittiska 

sjuksköterskor 

bestående av kvinnor 

med olika 

erfarenheter.  

Resultatet visar på att 

det finns potentiella 

barriärer mellan 

sjuksköterskor och 

patienter med 

substansmissbruk med 

samtidig 

smärtproblematik. 

Sjuksköterskorna 

upplevde bland annat 

misstänksamhet i 

relation till dessa 

patienter och deras 

behov av analgetika 

vilket skulle kunna 

leda till inadekvat 

smärtlindring. För att 

minska barriärerna 

krävs mer forskning 

och utbildning för att 

förstå komplexiteten i 

smärtbehandling av 

denna patientgrupp. 
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Författare: Molin-Mula, 

J., González-Trujillo, A. 

& Simonett-Bennassar, 

M. 

Årtal: 2018. 

Titel: Emergency and 

mental health nurses’ 

perceptions and attitudes 

towards alcoholics.  

Tidskrift: International 

journal of environmental 

research and public 

health.  

Studien syftar till att 

undersöka attityder och 

uppfattningar hos 

sjuksköterskor som 

arbetar inom den 

somatiska  akutvården 

samt inom den 

psykiatriska akutvården, 

gentemot patienter med 

alkoholmissbruk.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. I 

studien ingick 167 

spanska 

sjuksköterskor från 

flera olika sjukhus, 

inkluderande både 

somatiska och 

psykiatriska 

avdelningar.    

Resultatet visar på att 

sjuksköterskor 

upplever missnöje till 

att vårda patienter 

med alkoholmissbruk, 

jämfört med andra 

patienter. 

Sjuksköterskor kände 

sig obekväma i 

vårdrelationen trots att 

de upplevde 

patienterna som sjuka 

och i behov av 

vård. Sjuksköterskor 

med tidigare 

erfarenhet av att 

arbeta med dessa 

patienter var mer 

positivt inställda till 

att vårda de.  

Författare: Ford, R., 

Bammer, G. & Becker, N. 

Årtal: 2009. 

Titel: Improving nurses’ 

therapeutic attitude to 

patients who use illicit 

drugs: workplace drug 

and alcohol education is 

not enough.  

Tidskrift: International 

journal of nursing 

practise.     

Studien syftar till att 

undersöka hur utbildning 

i ämnet alkohol och 

droger i kombination 

med stöd i yrkesrollen 

påverkar sjuksköterskors 

förhållningssätt till 

patienter med 

missbruksproblematik.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. I 

studien ingick 803 

australiensiska 

sjuksköterskor från 

olika områden, 

majoriteten var 

kvinnor.  

Resultatet visar på att 

utbildning inom 

området  inte är 

tillräckligt för att 

förändra 

sjuksköterskors 

terapeutiska attityder. 

Ökad utbildning i 

kombination med stöd 

i yrkesrollen ansågs 

angeläget för att 

förändra dessa 

attityder, för bemöta 

och vårda en 

utmanande 

patientgrupp.  

Författare: Natan, MB., 

Beyil, V. & Neta, O.  

Årtal: 2009. 

Titel: Nurses’ perceptions 

of the quality of care they 

provide to hospitalized 

drug addicts: testing the 

Studien syftar till att 

undersöka hur 

sjuksköterskors attityder 

och normer påverkar 

vårdandet av patienter 

med 

missbruksproblematik, 

Kvantitativ studie med 

TRA-formulär med 

skattningsskalor. 

TRA-formuläret 

syftade till att 

undersöka 

vårdkvalitet, attityder 

Resultatet visar på att 

många sjuksköterskor 

känner en oro över att 

bli infekterade med 

blodsmitta samt att 

sedvanliga rutiner var 

svåra att hålla fast vid 
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theory of reasoned action.  

Tidskrift: International 

journal of nursing 

practise.   

baserat på TRA-modellen 

(Theory of Reasoned 

Action).  

och normer. 135 

israeliska 

sjuksköterskor från tre 

olika sjukhus deltog i 

studien.   

då patienter med 

missbruksproblematik 

befann sig där. Det 

framgick även att 

många hade ett 

stereotypiskt synsätt 

på patienter med 

missbruksproblematik 

och att vårdkvalitén 

inte vara lika god som 

i relation till icke-

missbrukande 

patienter. De flesta 

ansåg dock att 

vårdkvalitén 

uppehölls.   

Författare: Chang, Y-P. & 

Yang, M-S.  

Årtal: 2013.  

Titel: Nurses’ attitudes 

toward clients with 

substance use problems.  

Tidskrift: Perspectives in 

psychiatric care.  

Studien syftar till att 

undersöka faktorer som 

är förknippade med 

sjuksköterskors attityder i 

relation till patienter med 

missbruksproblematik.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

frågeformulär. 489 

taiwanesiska 

sjuksköterskor, från 

somatiska avdelningar 

från två olika sjukhus, 

deltog i  studien.  

Resultatet visar på att 

ålder, yrkeserfarenhet, 

erfarenhet av att 

arbeta med patienter 

med 

missbruksproblematik, 

utbildning om 

missbruk samt 

vidareutbildningar 

hade en stor inverkan 

på sjuksköterskors 

attityder.  

Författare:  Hamdan-

Mansour, AM., 

Mahmoud, KF., Asqalan, 

SM., Alhasanat, MY. & 

Alshibi, AN.  

Årtal: 2011.  

Titel: Knowledge and 

practise of jordanian 

emergency nurses caring 

for patients with drug-

seekning behaviors.   

Tidskrift: Clinical nursing 

research.  

Studien syftar till att 

undersöka betydelsen av 

kunskapsnivån och 

praktisk erfarenhet hos 

akutsjuksköterskor i 

relation till patienter med 

drogsökande beteende.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie med 

frågeformulär 

innefattande frågor 

som syftade till 

sjuksköterskors bild 

av drogsökande 

beteende, 

sjuksköterskors 

kunskap om 

drogsökande beteende 

samt sjuksköterskors 

praktiska erfarenhet 

av drogsökande 

beteende. 305 

jordanska 

sjuksköterskor som 

arbetade på olika 

Resultatet visar på att 

sjuksköterskor 

saknade kunskap 

gällande drogsökande 

beteenden samt att de 

upplevde svårigheter i 

att identifiera och 

hantera beteendet. Det 

identifierades att 

sjuksköterskor hade 

svårt att avgöra om 

patienterna led av en 

faktisk åkomma eller 

om de endast var ute 

efter droger. 

Resultatet visar på att 

ökad utbildning krävs 

för att tillgodose rätt 
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akutmottagningar 

deltog i studien.   

behandling och 

omvårdnad.   

Författare:  Krokmyrdal, 

KA. & Andenaes, R.  

Årtal: 2015. 

Titel: Nurses’ competence 

in pain management in 

patients with opioid 

addiction: a cross-

sectional survey study.   

Tidskrift: Nurse education 

today.  

Studien syftar till att 

undersöka 

sjuksköterskors 

självupplevda 

kompetens, kunskap om 

smärta, kompetens att 

smärtbehandla patienter 

med opioidmissbruk samt 

kunskapskällor.  

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Norska sjuksköterskor 

inom den somatiska 

vården från två olika 

sjukhus deltog i 

studien.  

Resultatet visar på att 

majoriteten av 

sjuksköterskorna inte 

ansåg sig ha tillräcklig 

kunskap för att 

smärtbehandla 

patienter med 

opioidmissbruk. 

Sjuksköterskorna 

upplevde att 

patienterna överdrev 

sin smärta och var 

oärliga vid skattning 

av smärtlindringens 

effekt. 

Smärtbehandlingen 

präglades oftare av 

erfarenhet än evidens 

och smärtlindringen 

blev ofta inadekvat.   
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