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Sammanfattning    
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen och sjuksköterskornas etiska kod ska alla patienter 
behandlas lika och det är den värdegrund som samtliga sjuksköterskor förhåller sig till. 
Trots detta råder idag en stigmatisering av personer med missbruksproblematik inom 
både sjukvården och i det övriga samhället. Patienter med missbruksproblematik är en 
grupp som ständigt ökar och det innebär att de allra flesta sjuksköterskor oavsett inom 
vilken vårdinrättning de arbetar kommer att möta denna patientgrupp. I 
grundutbildningen för sjuksköterskor läggs inte mycket fokus på missbruksvård vilket 
medför att de flesta sjuksköterskor har undermåliga kunskaper och saknar de rätta 
verktygen för att vårda denna patientgrupp. Syftet med denna litteraturstudie är att 
beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med alkohol- och 
narkotikamissbrukproblematik samt att belysa de faktorer som påverkar upplevelserna. 
Resultatet bygger på 11 studier varav 7 kvantitativa och 4 kvalitativa. Analysen visar ett 
homogent resultat oavsett var någonstans i världen artiklarna har sitt ursprung eller 
vilken vårdinrättning som undersökts. Undantaget var psykiatrisjuksköterskorna som 
tydligt såg en problematik i vårdandet av patienter med missbruksproblematik medan 
allmänsjuksköterskor inte delade samma uppfattning utan verkar stigmatisera dessa 
patienter.  Resultatet påvisar att vården av denna grupp påverkas av faktorer som 
förhållningssätt, kunskapsbrist och organisatoriska förutsättningar. Känslor som 
sjuksköterskorna upplever i denna vårdsituation tydliggörs i resultatet och känslorna 
ensamhet, otillräcklighet, meningslöshet och rädsla verkar vara universella i vården av 
patienter med missbruksproblematik. I diskussionen argumenteras möjliga orsaker till 
varför sjuksköterskorna upplever dessa känslor. De bakomliggande faktorerna som 
diskuteras är undermålig kunskap och utbildning i missbruksvård, implementeringen av 
värdegrunden, ett etiskt förhållningssätt i praktiken och en pressad arbetsmiljö med få 
kollegor och liten möjlighet till handledning och reflektion.   

 
 
Nyckelord: Missbruksvård, sjuksköterskors upplevelse, etiskt förhållningssätt, 
stigmatisering, kunskapsbrist, support, arbetsmiljö  
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INLEDNING   

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi kommit i kontakt med patienter 
med missbruksproblematik och har då identifierat en kunskapslucka i bemötandet av 
denna patientgrupp.  Det är viktigt med en ökad kunskap inom området för att 
säkerställa vård på lika villkor för hela befolkningen, oavsett social status. Vi menar att 
i grundutbildningen av sjuksköterskor får denna specifika vård av patienter med 
missbruksproblematik en liten plats och är undermålig i relation till hur verkligheten ter 
sig. I stort sett alla sjuksköterskor oavsett vid vilken vårdinrättning de tjänstgör kommer 
att komma i kontakt med denna patientgrupp och detta medför att grundutbildade 
sjuksköterskor måste besitta kunskapen som krävs för denna specifika patientgrupp. 
Med denna litteraturstudie avser vi att skapa en medvetenhet och reflektion hos 
sjuksköterskor om hur det etiska förhållningsättet är grunden för en jämlik vård och 
social rättvisa.   
    
  
 
BAKGRUND   

Nedan följer en beskrivning av missbrukets problematik, definitionen av 
beroendesjukdom, samt vårdvetenskapens meningsbärande begrepp inom vårdandet av 
patienter med missbruksproblematik. 

 
Missbruk, beroende och riskbruk   

Socialstyrelsen (2014a) definierar begreppet missbruk som hälsovådligt bruk av till 
exempel alkohol eller narkotika vilket medför skador av medicinsk, psykologisk eller 
social natur. Ett missbruk kan variera både i kraft och i frekvens och på sikt leda till ett 
beroende. Beroende innebär att det inte går att styra nyttjandet av en viss substans och 
hjärnan påverkas negativt. Belöningssystemet i hjärnan "byggs om" av drogen och den 
egna viljan räcker inte till för att styra intaget. Ett beroende triggas ofta av ett behov att 
döva känslor såsom ångest och nedstämdhet eller för att söka spänning i tillvaron. Ju 
högre intaget av substansen blir ju mer tål kroppen och därför behöver dosen ständigt 
ökas för uppnå samma effekt. Om inte kroppen tillgodoses med substansen i tillräcklig 
koncentration utvecklas abstinens, som uttrycks i psykiska eller fysiska besvär såsom 
ångest, tremor, stegrande puls, illamående, feber och frossa. Tecken på beroende är när 
försöken att sluta eller nertrappning av bruket misslyckas och allt mer tid går åt att 
införskaffa substansen. Delarna av hjärnan som påverkas av substansen har då 
förändrats och reagerar annorlunda och styr beteendet till fortsatt bruk av den berörda 
substansen. Ett utvecklat beroende ökar i sin tur risken för att framkalla ett ytterligare 
beroende och kan dessutom förstärka effekten av en viss substans och därmed utveckla 
ett dubbelberoende. Alkoholberoende och lugnande läkemedel är ett exempel på 
dubbel-beroendeende (Rindforth Gillgren, 2013).   
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Beroende enligt ICD-10 är följande:   

a) En stark längtan efter drogen   
b) Svårigheter att kontrollera intag   
c) Fortsatt användning trots skadliga effekter   
d) Prioritering av droganvändning är högre än andra aktiviteter och förpliktelser   
e) Ökad tolerans  
f) Fysiska abstinensbesvär (ibland) 

  
(Socialstyrelsen, 2014) 

 
 

Riskbruk däremot används inom hälso- och sjukvården och innebär att det finns en risk 
för att det uppkommer sociala och medicinska problem men att kriterierna för beroende 
inte är uppfyllda. Exempelvis när en person brukar en större mängd alkohol under en 
begränsad period eller vid ett enstaka tillfälle (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Risken 
för att bli beroende av alkohol ökar vid regelbunden konsumtion men också vid intag av 
stora mängder alkohol vid ett tillfälle (CAN, 2014).  

  

I följande text kommer vi att använda termen missbruk och då innefattas både beroende 
och missbruk såsom förklaringen ovan anger.  

  
   

Missbruket i Sverige   

Aktuell situation  

Narkotikamissbruk har betraktats som ett allvarligt samhällsproblem i Sverige sedan 
slutet på 1960-talet, och det är allmänt känt att missbruket i Sverige ständigt ökar 
samtidigt som det kryper nedåt i åldrarna. Det är mer förekommande med missbruk hos 
personer som är lågutbildade och de har generellt en sämre allmän hälsa och/eller 
nedsatt psykiskt välbefinnande än mer högutbildade personer (Folkhälsomyndigheten, 
2013). Detta medför att denna grupp mer frekvent kommer i kontakt med hälso- och 
sjukvården. Narkotikabruk ökar risken att drabbas av medicinska och sociala skador och 
förknippas med en förtidig död. Ett flertal psykiska sjukdomar är också mer 
förekommande hos personer med ett vådligt narkotikabruk men även ett mindre utbrett 
narkotikabruk ger psykisk ohälsa i större utsträckning. År 2012 behandlades i snitt 4 
400 kvinnor och 7 980 män på sjukhus för en narkotikarelaterad åkomma. Denna sorts 
kliniska vård har ökat bland både kvinnor och män i alla åldrar, men allra snabbast i 
åldern 15–24 år (Folkhälsomyndigheten, 2014a). Allvarhetsgraden på missbruket har 
också ett linjärt samband med risken att missbruksproblemet inte upphör (CAN, 2014). 
Så mycket som var femte man och var åttonde kvinna risk-konsumerar alkohol. År 2012 
vårdades 10 840 kvinnor och 21 948 män på sjukhus för en alkoholrelaterad diagnos. 
Alkohol orsakar ett flertal olika sjukdomstillstånd, de vanligaste alkoholrelaterade 
åkommorna är hjärt- och kärlsjukdomar, leverskador, cancer och psykisk ohälsa. 
Alkohol anses vara orsaken till cirka 10 procent av alla cancerdiagnoser hos män och 3 
procent hos kvinnor (Folkhälsomyndigheten, 2014a).  
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Liberalisering av alkohol och narkotika 

Under senare år så har det skett en attitydförändring bland de unga i befolkningen och 
de allra flesta uppvisar en mer liberal syn på ”fest missbruk”. Detta medför att fler och 
fler unga testar narkotika vilket i sin tur genererar större andel som fastnar i missbruk 
(Folkhälsomyndigheten 2014a). Den yngre befolkningen mellan 17-29 år har en större 
benägenhet att utveckla ett beroende än den äldre befolkningen (CAN, 2014). 
Sambandet mellan alkohol, tobak och illegala droger har under senare år ökat och detta 
medför att antalet som nyttjar narkotika stiger. Hos unga utvecklas vanligen 
droganvändning gradvis, det första steget är oftast alkohol eller tobak 
(Folkhälsomyndigheten, 2012).  En tobaksdebut i ung ålder står i samband med risken 
för att börja röka cannabis, som är den narkotika som oftast är inkörsporten för vidare 
narkotikabruk. Med denna kunskap i åtanke, är de förebyggande tobaks-insatserna i 
skolorna av stor betydelse för att förebygga droganvändning. Under 2013 tog cirka 60 
% av kommunerna i Sverige fram åtgärder för att främja rökfrihet på skolgårdar och 
cirka 40 % av de lokala myndigheterna hade strukturerade program för att förekomma 
tobaksdebut under tiden i grundskolan (Folkhälsomyndigheten, 2014b). 

 
Förebyggande missbruksvård  

I mars 2011 fattade den svenska riksdagen ett gemensamt beslut om en enhetlig strategi 
för alkohol, narkotika, dopning och tobak. Detta kallas ANDT och syftet med denna 
politik är att få det svenska samhället fritt från narkotika och dopning, färre 
alkoholrelaterade medicinska och sociala skadeverkningar samt ett mindre utbrett 
tobaksbruk bland invånarna (Folkhälsomyndigheten, 2014b). Den huvudsakliga 
förebyggande missbruk- och beroendevården sker inom primärhälsans organisation och 
det finns ett flertal olika bedömningsinstrument som kan användas vid misstanke om ett 
riskbruk och tillhandahålls oftast av primärvården. Ett par av dessa instrument är 
AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) och DUDIT (Drug Use Disorders 
Identification Test) som är självskattningsinstrument för att bedöma och kartlägga 
alkohol- och narkotikavanor. Detta består av frågeformulär med en rad fastställda frågor 
men kan också utföras som en kort strukturerad intervju. AUDIT utvecklades av 
Världshälsoorganisationen (WHO) i slutet av 1980-talet för att kunna användas inom 
primärvården. Det krävs ingen formell utbildning för att använda instrumenten, men den 
personal som använder screeningsinstrumenten bör ha goda kunskaper om riskbruk och 
beroende (Socialstyrelsen, 2014a). DUDIT är en bedömningsmetod som används för att 
identifiera personer som har drogproblematik. Det är ett frågeformulär bestående av 11 
frågor som syftar till att kartlägga konsumtionsmönster och allvarlighetsgraden av 
drogrelaterade problem. DUDIT kan med fördel användas inom primärvården, skolor, 
företagshälsovården och socialtjänsten. Personal som arbetar med instrumentet bör ha 
erfarenhet av motiverande samtal samt behandlingssamtal i drogprevention 
(Socialstyrelsen, 2014b).  
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Meningsbärande begrepp i vårdandet 
 
Vårdandet utifrån ett livsvärldsperspektiv  
Grunden i vårdvetenskapen är att se och vårda patienter utifrån deras livsvärld och att se 
människan som en enhet av kropp, själ och ande i ett sammanhang med omgivningen 
(Wiklund, 2003 ss. 70-71). För att kunna utgå ifrån en annan människas livsvärld så 
krävs det reflektion, att vända kunskapen tillbaka till sig själv. En reflekterande process 
är ett ständigt pågående förlopp som innefattar att gamla kunskaper granskas och 
omprövas och nya perspektiv tillförs. Det handlar inte bara om kognitiva processer utan 
ska innefatta hela den levande individen. För att vårdandet ska utvecklas till den 
positiva process som utgör grunden för att främja hälsa måste lärandet vara förankrat i 
livsvärlden för både patienten och vårdaren och därefter sammansmälta med 
vårdvetenskaplig kunskap och därmed initiera reflektion (Ekebergh, 2009, s.34). 
Reflektionen har en stor betydelse då sjuksköterskan ska visa förståelse för patienter 
med missbruksproblematik som lever i en situation långt ifrån ens egen. Det är enklare 
att förstå en patient där sjuksköterskan kan se likheter och kan relatera till sig själv och 
sitt eget liv, då reflektionen kring sin egen livssituation ständigt sker oavsett om den är 
medveten eller omedveten. För att utveckla denna förmåga till förståelse för andra 
människor krävs det att sjuksköterskan bearbetar och reflekterar över sina egna 
reaktioner och erfarenheter (Dahlberg & Segesten, 2010 ss.106-129). 

 

Betydelsen av det vårdande mötet  
Förmågan att inte bara låta ett möte ske utan att försöka skapa ett vårdande möte är en 
konst som kräver reflektion ifrån den som vårdar. Det vårdande mötet kännetecknas av 
sjuksköterskans ambitioner av att stärka patientens hälsoresurser, främja välbefinnande 
och lindra lidande. Då är det nödvändigt att sjuksköterskan har ett förhållningsätt som 
stödjer patientens hälsoprocesser. Det är sjuksköterskans ansvar att interagera med 
patienter med missbruksproblematik på ett positivt och inbjudande sätt och med en 
öppenhet och följsamhet för patientens individuella livssituation. Sjuksköterskan måste 
vara väl medveten om vilket budskap som sänds ut i mötet med patienten och vilka 
konsekvenser ett undermåligt bemötande kan orsaka. Ett förhållningssätt som är 
distanserat och oengagerat från sjuksköterskan kan medföra att patienten med 
missbruksproblematik inte känner sig värd vårdandet och dränerar patienten på både 
välbefinnande och energi. När en patient blir åsidosatt i sjukvården skapas vårdlidande, 
och ett bemötande där patienten inte uppmärksammas kan upplevas som både 
förolämpande och kränkande. Vårdlidande riskerar att patienten fråntas rätten till sitt 
eget vårdande samt att patienten upplever en maktlöshet. Dessa känslor skadar 
hälsoprocesserna och medför ett stort lidande för patienten (Dahlberg & Segesten 2010, 
ss. 192-219).   

 

Lidandet, vägen till missbruk  
Wiklund (2003, s.96) beskriver lidandet inte bara som en tydlig fysisk aspekt som 
synlig smärta utan också en inre dold och mer komplicerad psykisk process. Trots att 
sjuksköterskor möter lidande dagligen så finns det ett motstånd till att tala om just 
lidande. Ofta intar sjuksköterskor ett objektivt förhållningssätt vilket medför att de 
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distanserar sig från patientens lidande och bara inriktar sig på en symtomlindrande vård. 
Vidare beskriver Wiklund (2003, ss.98-119) att det inom missbruksvården uppkommer 
ytterligare bekymmer då patienter som missbrukar självmedicinerar i syfte att kväva sitt 
lidande vilket medför att lidandet blir osynliggjort för sjuksköterskorna. Risken finns då 
att sjuksköterskorna inte ser patienten som en lidande människa i behov av vård, utan 
som en manipulerande varelse som endast är ute efter mediciner. Här är det av stor vikt 
att sjuksköterskor förstår att patienter med missbruksproblematik använder det enda 
verktyg de känner till för att försöka kontrollera kampen mot lidandet och att 
sjuksköterskor har en viktig roll i att synliggöra samt att hjälpa patienter att sätta ord på 
känslor och det subjektiva lidandet.  
 
Skam är en smärtsam känsla av att inte duga till och reglerar människor att hålla sig 
inom samhällets normer. Skammen kommer från människans rädsla av att bli utstött och 
ensam. Wiklund (2003, s.113) beskriver att den värsta smärtan är att söka kontakt med 
en människa men att bli avvisad. Känslan av att inte känna sig värd att älskas är en djup 
skam. Enligt Cullberg (2005, s.35) är skam ofta förekommande hos personer som 
överkonsumerar alkohol. Trots de skamkänslor som finns brukar dessa människor inte 
söka lämplig hjälp för sitt missbruk, utan istället träder förnekelsen av missbruket i 
kraft. Skam och skuldkänslorna kan bli mer påtagliga då patienter med 
missbruksproblematik lovat något som inte går att upprätthålla. Detta är en anledning 
till varför det bör undvikas att kräva löften av denna patientgrupp.  
   

Sjuksköterskans etik  

Hälso- och Sjukvårdslagen (HSL 1982:763) menar att syftet med all vård ska vara att 
utifrån ett patientperspektiv stärka hälsa och förebygga sjukdom och ohälsa. 
Utgångspunkten skall vara patientens individuella behov och möjligheter. Inom all vård 
uppkommer etiska dilemman och sjuksköterskor har en moralisk skyldighet att 
bedömningar och beslut som fattas är etiskt korrekta (swenurse, 2012). Dessa dilemman 
återkommer mer frekvent när det gäller vård av patienter med missbruksproblematik 
och de etiska frågeställningarna blir mer svårbedömda. Detta medför att hur 
sjuksköterskor bör agera i olika situationer gällande denna patientgrupp blir mer en 
tolkning- och attitydfråga. All vård ska ges på lika villkor och hänsyn till allas lika 
värde och för den enskilde individens värdighet (HSL 1982:763). Omvårdnad ska ges 
oberoende av sociala, psykiska eller fysiska skillnader som till exempel kultur, 
sjukdom, kön eller sexuell läggning, och alltid vara präglad av respekt till den enskilde 
människan (swenurse, 2012). Detta kan också uttryckas som Caritasmotivet, alltså 
medmänsklig kärlek, medlidande och barmhärtighet och att känna ansvar för sin 
medmänniska och välvilja gentemot denne (Wiklund, 2003, s.31). Vården ska visa 
hänsyn till den enskilde patientens autonomi och integritet samt främja sunda relationer 
mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal (HSL 1982:763). Sjuksköterskan bör 
agera för en etisk organisationskultur, ta ställning emot oetiska principer, genomföra 
omvårdnad med respekt för mänskliga rättigheter och verka för jämställdhet och social 
rättvisa. Det tillhör sjuksköterskans ethos att behandla alla lika (swenurse, 2012). 
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PROBLEMFORMULERING   

Sjuksköterskan liksom sjukvården i stort eftersträvar att vårda alla patienter på lika 
villkor, oavsett patienternas socioekonomiska bakgrund eller ohälsa. Sjuksköterskans 
värdegrund innefattar lika vård för alla och detta är ett av de ethos och värden som 
sjukvården vill stå för. Sjuksköterskan har en central roll när det gäller att personifiera 
detta ethos i sin dagliga kontakt med patienter och därför är det viktigt att belysa 
faktorer som påverkar sjuksköterskans upplevelser av att vårda patienter med 
missbruksproblematik.   

Antalet personer med missbruksproblematik ökar och detta avspeglar sig även i vården 
där denna patientgrupp representerar en stor andel av sjukvårdskontakterna. 
Sjuksköterskor möter dagligen patienter med olika typer av missbruksproblematik i ett 
flertal olika vårdkontext och denna spridning medför ett ökat krav på kunskap inom 
området också hos allmänsjuksköterskor. Vi vill med denna studie undersöka hur 
yrkesutövande sjuksköterskor upplever vårdandet av patienter med 
missbruksproblematik och vilka faktorer som påverkar upplevelserna.   

 
Genererar sjuksköterskans grundutbildning tillräckligt med kunskap inom vården av 
patienter med missbruksproblematik så att allmänsjuksköterskor erhåller adekvat 
kompetens för att erbjuda denna patientgrupp en vård enligt sjuksköterskans etiska 
kod?   

    
 
 
SYFTE   
Syftet är att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med alkohol- 
och narkotikamissbruk samt att belysa de faktorer som påverkar upplevelserna. 
 
 
    

METOD   

Detta är en litteraturstudie enligt Axelssons modell (2012, ss.203-220) som innehåller 
både kvalitativ och kvantitativ forskning för att belysa problemområdet ur flera olika 
perspektiv. Enligt Axelsson (2012, s.204) är detta en fördel då det generera en djupare 
förståelse av verkligheten. 
  

Datainsamling och urval   
En litteraturstudie startar alltid med en inledande process av att tillgänglig litteratur 
inom valt område och nuvarande forskning kartläggs (Axelsson, 2012, s.203). 
Författarna sökte i databaserna Cinahl och Medline efter studier som skulle kunna 
besvara syftet att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 
alkohol- och narkotikamissbruk. Dessa två databaser innehåller vetenskapliga artiklar 
inom områdena medicin och omvårdnad vilket matchar till det valda ämnet.   

 



 
 

7 
 

Författarna fann inte ett stort utbud av forskning inom området och sökte därför hjälp av 
en bibliotekarie på högskolan i Borås gällande författandet av andra sökord. De sökord 
som till slut arbetades fram var substance use disorder, alcholic-related disorders och 
dessa två kombinerades med nurse-patient relations, nurses attitudes, och nursing 
knowledge. I databasen Medline fann författarna dock inga unika artiklar som inte 
kunde hittas i databasen Cinahl.   

 
Avgränsningen gjordes genom att endast använda vetenskapliga artiklar som genomgått 
peer-rewied och som var publicerade under 2000-talet. Inklusionskriterier var 
sjuksköterska i direkt kontakt med patient som har alkohol- och/eller 
narkotikamissbruk. Författarna valde att inte exkludera specialistsjuksköterskor för att 
på så sätt belysa ytterligare nyanser och olikheter inom missbruksvården. 
Kombinationerna av sökorden gav totalt 50 träffar som författarna sedan läste abstracten 
och valde därefter ut 9 artiklar som granskades. Författarna har också använt 
"snöbollseffekten" och där hittades intressanta studier i referenserna på några av de 
framsökta artiklarna. Detta resulterade slutligen i 11 stycken artiklar som ansågs 
relevanta. Studierna var spridda över hela världen vilket upplevdes intressant för att 
undersöka om det förelåg någon skillnad i resultat på grund av kultur och miljö. Alla 
dessa studier svarade på syftet, det vill säga att beskriva sjuksköterskors upplevelser av 
att vårda patienter med alkohol- och narkotikamissbruk samt belysa de faktorer som 
påverkar upplevelserna. Litteratursökningen gjordes mellan januari och mars 2015. Den 
sekundära litteratursökningen gjordes också i databaserna Cinahl och Medline. 

  

Datamaterial   
Datamaterialet utgörs av 11 artiklar, av dessa är sju stycken kvantitativa och resterande 
fyra är kvalitativa studier. Studierna är publicerade från 2000 och framåt. Deras 
ursprung är Australien, Nya Zeeland, Taiwan, Japan, Finland, England, Irland, Chile, 
USA och Portugal. Samtliga studier är godkända av etiska kommittéer utom studien 
gjord av Lock, Kaner, Lamont och Bond (2002) som varken involverade patienter, hade 
tillgång till register eller namn på nuvarande eller tidigare patienter och därför inte 
krävde etiskt godkännande.   

En översikt över studiernas innehåll (se bilaga 1). 

  

Dataanalys   
Induktiv ansats har används i uppsatsen, genom att förutsättningslöst granska texterna 
och utifrån resultatet i valda artiklar formulera teman.   

Det första steget i dataanalysen var att noggrant läsa igenom de elva valda studierna ett 
flertal gånger för att skapa en uppfattning av hela datamaterialet. Författarna valde att 
först läsa studierna enskilt för att sedan diskutera hur vi båda uppfattat och tolkat de 
olika studierna. Detta för att skapa en vidare uppfattning av materialet. För att underlätta 
analysen och för att få en bättre översikt av studierna har en översikts tabell skapats (se 
bilaga 1). De elva studierna granskades enligt Axelssons (2012, ss.203-220) 
analysmetod med hjälp av Fribergs granskningsmall (2012, ss.138-139) för kvalitativa 
och kvantitativa studier, vilket innebär en kvalitetsgranskning av artiklarnas 
problemformulering, syfte, metod och resultat. Därefter lästes artiklarna ytterligare en 
gång för att urskilja vilka nyckelbegrepp som gick att utläsa. Dessa begrepp jämfördes 
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och vi kunde på så sätt urskilja likheter och skillnader som synliggjordes i resultaten av 
studierna, och vad det huvudsakliga innehållet bestod av och därefter formulerades tre 
olika teman Förhållningssättet betydelse för vårdandet, Kunskapens betydelse för 
vårdandet och Organisatoriska förutsättningar och hinder som påverkar upplevelsen av 
att vårda (vilket tillsammans bildade en ny helhet) som besvarar syftet. Dessa teman 
skapade struktur och logik som var viktiga för att senare kunna diskutera innehållet 
(Axelsson, 2012, s.204). När dessa teman skapats så lästes artiklarna som använts i 
analysprocessen ytterligare ett flertal gånger för att inte undgå något av vikt, men också 
för att säkerställa att sammanställningen inte avvek från artiklarnas resultat och på så vis 
kontrollerades också riktigheten i studien. I detta steg säkerställdes också att de 
uppkomna temana täckte helheten i de analyserade artiklarnas resultat. Författarna valde 
att inte skapa några underrubriker för att det upplevdes problematiskt att dela upp 
resultatet i ytterligare delar än just de tre huvudtemana på grund av att faktorerna och 
känslorna som påträffades i resultatet var sammankopplat med varandra och det var 
svårt att avgöra var gränserna gick.  

 
Till en början hade författarna en idé om att presentera resultatet i en kvantitativ del, det 
vill säga vilka faktorer som påverkar upplevelsen av att vårda. Därefter en kvalitativ del 
där känslorna presenterades, men författarna kom fram till att det var omöjligt att 
särskilja dessa känslor för de var tätt ihop flätade med varandra och den ena känslan 
härledde till den andra. Därför bestämde författarna för att integrera både kvantitativa 
och kvalitativa studier. Detta resulterade i att den kvalitativa forskningen bekräftade 
resultatet av den kvantitativa vilket medförde att resultatet blev ännu starkare och mer 
tydligt och exemplifierade denna komplexa vård (Axelsson, 2012, s.204).  

  
  
  
  

RESULTAT   

Efter analyserande av valda artiklar har författarna dels hittat faktorer som påverkade 
sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter med missbruksproblematik men 
också synliggjort de känslor som sjuksköterskorna i de olika studierna 
upplevde. Faktorerna som tydliggjordes i analysen presenteras nedan under temana: 
Förhållningssättets betydelse för vårdandet, Kunskapens betydelse för vårdandet samt 
Organisatoriska förutsättningar och hinder som påverkar vårdandet. De aktuella 
känslorna sammanflätas och redovisas inom de olika temana.   

  

Förhållningsättets betydelse för vårdandet 
Sjuksköterskors förhållningsätt kan delas in i två olika grupperingar. Dessa grupper kan 
härledas till inom vilket område sjuksköterskan arbetar, antingen inom den psykiatriska 
specialistvården eller också den somatiska vården. De sjuksköterskor som innehar en 
specialistutbildning inom psykiatri upplevde att de ofta får försvara sin patientgrupp och 
detta medförde att de såg sig själva som advokater för patienterna. 
Specialistsjuksköterskorna ansåg att patientgruppen skulle erbjudas vård på samma 
villkor som andra patienter men menade att de istället erhöll en sämre kvalité på vården 
på somatiska avdelningar. De ansåg att patienterna skulle behandlas likvärdigt trots att 
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åkommorna de sökte för var relaterade till missbruket och att de skulle visas förståelse 
och stödjas vid återfall eller överdoser. Specialistsjuksköterskorna uppvisade en stark 
förståelse för patientgruppen och såg sambandet mellan missbruket och somatiska 
tillstånd utan negativa värderingar. De menade att sjuksköterskor på somatiska 
avdelningar inte uppvisar samma förståelse och specialistsjuksköterskorna kopplar detta 
till sjuksköterskornas undermåliga ämnesspecifika utbildning (Lovi & Barr, 2009, 
ss.170-172).  
 
Förhållningssättet bland sjuksköterskor på somatiska avdelningar upplevdes ofta som 
negativa då de uppfattade denna patientgrupp som problematisk och svår att vårda. De 
menade att missbruket skapade flera dimensioner av vårdandet som ökade 
komplexiteten genom att patienterna ofta var både fysiskt och psykisk sjuka. Detta 
förhållningssätt hade sitt ursprung i att sjuksköterskorna förknippade patientgruppen 
med ett socialt utsatt liv, hemlöshet och psykiatriska diagnoser. Sjuksköterskorna 
beskrev patientgruppen som impulsstyrda och som med kortsiktiga lösningar levde för 
stunden och de uppfattades som ansvarslösa då de varken tog behandlingen eller sin 
egen situation på allvar (Ortega & Ventura, 2013, ss.1381-1383).   
 
En studie påvisade däremot en grupp sjuksköterskor som skiljde sig från resterande som 
arbetade inom somatisk vård, och det var sjuksköterskor som arbetade på 
akutavdelning. De beskrev ett positivt förhållningssätt gentemot patientgruppen men 
uttryckte negativa åsikter gentemot narkotikan som substans. De negativa åsikterna 
genomsyrade synen på narkotika och alkohol överlag och sjuksköterskorna uppmanade 
till hårdare straff för personer som dömts för försäljning av narkotika. De negativa 
åsikterna gentemot narkotikan avspeglade inte sjuksköterskans förhållningsätt gentemot 
patientgruppen och de menade att tidiga insatser som diagnostisering och remittering till 
adekvata behandlingsprogram var högprioriterat. Sjuksköterskorna på akutavdelningen 
uppvisade en förståelse för sina egna begräsningar och menade att akutvården bara var 
en kortsiktig lösning och att patienterna skulle remitteras till specialistavdelningar där 
det fanns bättre förutsättningar för en adekvat vård (Kelleher & Cotter, 2009, ss.6-11).  

 
Specialistsjuksköterskorna inom missbruksvården menade att sjuksköterskorna på 
somatiska avdelningar hade ett fientligt förhållningssätt gentemot patientgruppen i och 
med deras syn på dem som ansvarslösa. De upplevde också hur allmänsjuksköterskorna 
behandlade patientgruppen orättvist genom att patienterna ofta fick skulden för 
situationer som uppstod fast det inte var deras fel. Vidare menade de att 
sjuksköterskorna på somatiska avdelningar såg patientgruppen utifrån ett stigma som är 
förknippat med missbruksproblematik. Detta medför att vårdandet inte blir 
patientfokuserat utan istället utgår från patientens stigma. Specialistsjuksköterskorna 
upplevde att de besitter en bättre förmåga att se människan bakom missbruket och 
behandlade dem utan stigmatisering. Detta förtydligar stigmatiseringens betydelse i 
skapandet av förhållningsätt och attityder (Ortega & Ventura, 2013, ss. 1381-1383; 
Chang & Yang, 2013, ss. 96-100). Förutfattade meningar och stigmatisering förhindrar 
ett vårdande klimat och tidigare forskning har visat att stigmatisering kan resultera i 
både psykiska och fysiska konsekvenser för patienten (Lovi & Barr, 2009, ss. 170-172). 

 
Det finns faktorer som visar sig ha samband med sjuksköterskans förhållningsätt. Dessa 
är sjuksköterskans ålder, arbetslivserfarenhet, undervisning under 
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sjuksköterskeutbildningen inom missbruksvård samt antalet timmar vidareutbildning i 
ämnet. Sammantaget ger detta en bild av att de sjuksköterskor som erhöll det mest 
positiva förhållningssättet hade mer erfarenhet i vårdandet av denna patientgrupp. Både 
ålder och arbetslivserfarenhet skapade en trygghet i yrkesrollen som genererade ett 
positivt förhållningssätt. De sjuksköterskor som uttryckte att de fått en adekvat 
utbildning under sjuksköterskeprogrammet och deltagit i vidareutbildning efter examen 
upplevde sig mer förberedda för vårdandet av patientgruppen och detta resulterade i ett 
mer positivt förhållningssätt. Skapandet av det positiva förhållningssättet kan även 
komma av erfarenheter från det privata livet, där sjuksköterskor hjälpt närstående eller 
familjemedlemmar med ett missbruk (Chang & Yang, 2013, ss. 96-100). 
 

  

Kunskapens betydelse för vårdandet 

Sjuksköterskans kunskapsnivå påverkar en rad olika faktorer som spelar roll i 
vårdandet. Kunskapsnivån inverkar bland annat på förhållningssättet som 
sjuksköterskan har gentemot patientgruppen och sjuksköterskor med en lägre 
kunskapsnivå har generellt ett mer negativt förhållningssätt mot patienter med 
missbruksproblematik. 
 
Sjuksköterskan kan erhålla kunskapen på olika sätt, antingen inom grundutbildningen, 
fortbildning eller vidareutbildning men också genom arbetslivserfarenhet. Dataanalysen 
visar att det inte endast är teoretiskt inriktad utbildning som ger kunskap utan även 
praktiska moment. För att utveckla de praktiska färdigheterna så är handledning en 
viktig del. Denna aspekt är väsentlig vid utformningen av kunskapshöjande insatser och 
utbildningsprogram. De ämnesspecifika kunskaperna ger sjuksköterskorna en mental 
förberedelse för att möta patientgruppen och förstärker deras positiva förhållningssätt. 
Oerfarna sjuksköterskor som inte tidigare hade varit i kontakt med patientgruppen 
uppvisade initialt en stark positiv attitydförändring efter kunskapshöjande insatser och 
de upplevde ett ökat självförtroende i det specifika vårdandet. Ett ökat självförtroende 
skapade en tilltro till deras förmåga att göra rätt bedömningar och möta denna 
patientgrupp på ett tillfredställande sätt (Ortega & Ventura, 2013, ss. 1381-1383; 
Vadlamudi, Adams, Hogan, Wu & Wahid, 2008, ss. 294-295; Soares, De Vargas & 
Oliviera, 2013, ss. 1175-1176; Chang & Yang 2013, ss. 96-100).  

 
Kunskap verkar dock inte vara en stående universell lösning för att tillföra ett mer 
positivt förhållningssätt gentemot patienter med missbruksproblem. En studie påvisade 
att sjuksköterskor som genomfört en Alcohol Intervention Training Program (AITP) 
uppvisade initialt en starkt positiv attitydförändring men vid uppföljningen tre månader 
senare uppvisade sjuksköterskorna ett kraftigt försämrat och negativt förhållningssätt, 
till och med sämre än vid utbildningens start. Författarna menar att det oväntade 
resultatet kan bero på att sjuksköterskorna skapade sig förhoppningar om utbildningens 
effekt och att dessa sedan inte infriades och kunde inte implementeras i det praktiska 
arbetet. Studien visade dock att sjuksköterskorna som hade erhållit undervisningen 
upplevde färre hinder med att arbeta med patientgruppen samt visade ett ökat 
engagemang i vården av dessa patienter, men också kontrollgruppen påvisade detta 
stigande engagemang mot patienter med missbruksproblematik (Mellor, Ricciardelli, 
Brumby, Mercer-Grant & Kennedy, 2013, ss. 567-571).  
 



 
 

11 
 

Olika vårdinrättningar verkar ställa olika krav på kunskapsnivån hos sjuksköterskan för 
att kunna erbjuda en adekvat vård för patienter med missbruksproblematik. 
Sjuksköterskor på akutvårdsavdelningar uppgav att de inte erhållit någon ämnesspecifik 
utbildning inom missbruksvård men upplevde ändå att de hade tillräckliga kunskaper 
och kompetens för att vårda dessa patienter. Däremot sjuksköterskor som arbetade inom 
primärvården upplevde bristande kunskaper inom området och de upplevde att det fanns 
en variation i arbetssättet som de ansåg vara problematisk. De menade att en del av 
deras kollegor informerade patienterna om konsekvenserna med missbruket och gav 
förslag på tillvägagångsätt för att minska konsumtionen, medan andra ville övertyga 
patienten om att det faktiskt fanns ett problem och remitterade vidare för specialistvård. 
En annan grupp sjuksköterskor arbetade mer sofistikerat och ville nå orsaken till 
missbruket. På grund av variationen i arbetssättet upplevde sjuksköterskorna skilda 
möjligheter och förutsättningar för att vårda patientgruppen (Kelleher & Cotter, 2009, 
ss. 6-11; Lock Kaner, Lamont & Bond, 2002, ss. 336-340). Dessa olika upplevelser av 
kunskap verkar grunda sig i vårdinrättningarnas olika funktioner, där akutsjukvårdens 
uppgifter är att behandla akuta somatiska tillstånd, under en kort vårdtid, oavsett om 
patienten har missbruksproblematik eller ej.   
 
Primärvårdens sjuksköterskor ställs inför betydligt fler dimensioner av 
missbruksproblematiken. De ska arbeta förebyggande och uppföljande samt kunna 
erbjuda adekvat behandling under pågående missbruk. Ofta får primärvårdens 
sjuksköterskor en annan sorts vårdrelation till sina patienter då de i huvudsak har långa 
vårdkontakter. Kompetensutveckling inom området verkar vara en komplex fråga. 
Samtidigt som missbruket ökar bland befolkningen tycks inte kunskaper och utbildning 
inom området vara en prioritering bland sjuksköterskor. Många sjuksköterskor både 
upplevde att de hade bristande kunskaper och säger sig vara villiga att genomföra en 
utbildning inom området men det är förvånansvärt få sjuksköterskor som faktiskt 
genomför kunskapshöjande insatser. Sjuksköterskorna berättade att de känner sig 
oförberedda psykiskt och att de är rädda för att patienterna med missbruk ska vara 
aggressiva och skada någon. De tyckte också att det var svårt att lyfta frågan om 
alkoholfrågor och var rädda för att få negativa reaktioner från patienterna som 
aggressivitet eller förlägenhet.  Kombinationen av det negativa förhållningssättet och 
andra hinder gör att sjuksköterskor väljer att inte engagera sig i missbruksfrågor. Det 
finns ett akut behov av att i större utsträckning integrera och utveckla vårdandet av 
patienter med missbruksproblematik i grundutbildningen för sjuksköterskor samt att 
erbjuda mer fortbildning för sjuksköterskor i arbetslivet (Lock et al., 2002, ss. 336-340; 
Mellor et al., 2013, ss. 567-571; Chang & Yang, 2013, ss. 96-100).   

 

Organisatoriska förutsättningar och hinder som påverkar vårdandet  

Sjuksköterskornas upplevelse att vårda patienter med missbruksproblematik kan 
härledas till olika faktorer som kan sammanfattas i organisatoriska förutsättningar. En 
del utav organisatoriska förutsättningar är kollegial samverkan. Ford, Bammer och 
Becker (2009, s. 116) undersökte en aspekt av kollegial samverkan i sin studie där 
resultatet identifierade sambandet mellan ämnesspecifik utbildning, sjuksköterskans 
förhållningssätt och den kollegiala samverkan. Sjuksköterskorna upplevde det oerhört 
viktigt att kunna diskutera problem kring patienter med missbruksproblematik med sina 
arbetskollegor. De beskrev tillgängligheten till andra sjuksköterskor som en 
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nyckelfaktor, där de tillsammans kunde diskutera personliga svårigheter, klargöra 
professionella ansvarsområden och utarbeta de bästa åtgärderna för kliniska problem. 
Resultatet visade att ju mer utbildning och kollegial samverkan sjuksköterskan hade 
desto bättre förhållningssätt upplevde sjuksköterskan gentemot patientgruppen. Det 
synliggjordes ett samband mellan kollegial samverkan och utbildning där enbart 
utbildning utan bra fungerande kollegial samverkan inte gav någon positiv effekt på 
förhållningssättet. Utbildningen gav endast verkan i omgivningar där arbetsplatsmiljön 
gav en viss mängd moderat kollegial samverkan. Författarna menar att denna studie ger 
dem empiriska bevis att utbildning inom missbruksvård till sjuksköterskor inte påverkar 
deras förhållningssätt gentemot patientgruppen. Analysen visar att kunskap och 
strukturella förutsättningar måste samverka för att skapa positiva förhållningssätt och att 
det finns en brytpunkt, en minsta gräns för hur lite kollegial samverkan som måste 
finnas på en arbetsplats för att utveckla positiva förhållningssätt (Ford, Bammer & 
Becker, 2009, s. 116; Chang & Yang, 2013, ss. 96-100). 
 
Happell och Taylor (2001, ss. 92-94) genomförde en studie där sjuksköterskor på en 
somatisk avdelning erbjöds att kontakta specialistsjuksköterskor som arbetade på en 
beroendeavdelning i frågor gällande patienter med missbruksproblematik. 
Specialistsjuksköterskorna skulle vägleda och stötta dem i frågor kring dessa patienter. 
Författarna undersökte om det fanns några skillnader hos sjuksköterskorna som erbjöds 
rådgivningen och de som inte fick tillgång till tjänsten. Resultatet visade på att de 
sjuksköterskor som hade rådfrågat specialistsjuksköterskorna upplevde något mer 
positiva förhållningssätt men också högre kunskap och självförtroende i att vårda dessa 
patienter. I variablerna förhållningssätt och självförtroende fanns däremot inte någon 
statistisk signifikans mellan de båda grupperna. Dock kunde variabeln upplevd kunskap 
säkerhetsställas, och de sjuksköterskor som rådfrågade specialistsjuksköterskorna hade 
högre kunskap inom området. Författarna menar att denna studie ändå ger dem evidens 
för att konsultation mellan avdelningar kan vara användbart som ett 
kunskapsimplementerande arbetssätt. Inrättandet och existensen utav 
specialistavdelningar förstärker missbruksvården legitimitet och påvisar att den är en 
viktig del av sjukvården. Kunskapsspridningen från specialistavdelningen till övriga 
avdelningar sker både i formella och informella möten och studien visar hur ett 
kunskapsimplementerande arbetssätt kan ta tillvara på specialistkompetens och sprida 
den inom den egna verksamheten.  
 
En annan aspekt av hur organisatoriska förutsättningar påverkar sjuksköterskors 
upplevelser är sjukhusets och avdelningens organisering. Sjuksköterskorna kände en 
maktlöshet då de ansåg att sjukvården varken hade tillräckliga kunskaper eller resurser 
för att möta denna patientgrupp på ett tillfredställande sätt och erbjuda adekvat vård. De 
påpekade också att det lätt kan uppstå en frustration bland sjuksköterskor då de upplever 
en meningslöshet att vårda patienter med missbruksproblematik eftersom dessa frekvent 
återfaller i ett beroende efter vårdtidens slut. Det är sjukhusledningens skyldighet att se 
till att kunskapsnivån är tillfredställande hos sjuksköterskor och inte den enskildes 
ansvar. Sjukhusledningen skall också tillgodose att det finns nödvändiga resurser inom 
organisationen (Ortega & Ventura, 2013, ss. 1381-1383).   

 
Vidare beskriver Ortega och Ventura (2013, ss. 1381-1383) att många sjuksköterskor 
upplevde att de vare sig fick stöd av arbetskollegor eller sjukhusledningen gällande 
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vården av patienter med missbruksproblematik. De upplevde en ensamhet i ansvaret för 
patienterna utan stöd eller råd från läkare eller psykiatriker. De menade att de inte hade 
tillgång till viktiga arbetsverktyg då de till exempel inte kunde ordinera sederande 
läkemedel som höll patienterna lugna och på så vis undvika ett utåtagerande beteende. 
Sjuksköterskorna rapporterade att de tyckte att det skulle finnas ett PM för 
omhändertagandet av denna patientgrupp, de menade att det saknades rutiner och 
riktlinjer. Ett sätt att skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskor som upplever att de 
har bristfälliga kunskaper inom missbruksområdet kan vara att analysera och utarbeta 
riktlinjer och verktyg.   

 
Ett flertal sjuksköterskor upplevde att de var ensamma och utelämnade i vårdandet av 
patientgruppen och en organisatorisk förutsättning är schemaläggningen för att undvika 
ensamarbete och för att främja den kollegiala samverkan. Känslor som rädsla och 
obehag var ofta närvarande då sjuksköterskorna upplevde en otrygg arbetsmiljö och 
oroade sig för sin egen säkerhet. De var rädda för att patienterna skulle bli utåtagerande 
och skada sig själva, sjuksköterskan eller andra patienter. Sjuksköterskorna beskrev en 
osäkerhet i vårdandet då de inte kunde förutse hur patienterna skulle reagera och detta 
skapade rädsla. Dessa känslor skapade en sämre stämning både bland medpatienter och 
hos vårdpersonal, vilket medförde att sjuksköterskorna upplevde en risk med att denna 
patientgrupp vårdades på samma avdelningar som patienter utan missbruk. Det faktum 
att det finns få män i personalen oroade också de kvinnliga sjuksköterskorna och de 
kände sig otrygga och utsatta då de saknade de fysiska förutsättningarna att 
handgripligen stoppa utåtagerande patienter (Ortega & Ventura, 2013, ss. 1381-1383). 
Sjukhusledningen har ett ansvar i att skapa dessa organisatoriska förutsättningar för ett 
kunskapsimplementerande arbetssätt. Ett sätt som exemplifierar detta är att erbjuda 
personalen rätt verktyg såsom genom olika rollspel, klinisk övervakning eller kliniska 
fallstudier (Aalto, Pekuri och Seppä, 2001, ss. 306-309; Lock et al. 2002, ss. 336-340; 
Ortega & Ventura, 2013, ss. 1381-1383; Chang & Yang, 2013, ss. 96-100).  

 
  
  
DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoden författarna har valt är en litteraturstudie och både kvantitativ och kvalitativ 
forskning har använts i enlighet med vad Axelsson (2012, ss.203-220) beskriver. Detta 
resulterar i en djupare förståelse och visar flera aspekter på problemområdet samt för att 
undersöka om det föreligger någon skillnad i resultaten i de olika forskningsmetoderna. 
Författarna upptäckte under den inledande litteraturgenomgången att det inte existerar 
ett stort utbud av forskning inom valt område och därför krävdes det att författarna 
initialt breddade sökningen. Av denna anledning så valde författarna att använda 
forskning från hela världen och inkluderade studier gjorda på specialistsjuksköterskor 
likväl som grundutbildade. Inklusionskriterierna var legitimerad sjuksköterska (grund- 
eller specialistutbildad) med direkt patientkontakt som möter patienter med alkohol- 
och/eller narkotikamissbruk.   

  

Exlusionskriterierna var att forskningen skulle vara publicerad efter år 2000 för att få ett 
så aktuellt resultat som möjligt. Författarna använde ett brett perspektiv som kan tyckas 
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ge ett missvisande resultat då flera variabler som exempelvis kultur och traditioner kan 
påverka resultatet. Även realiteten kan verka missvisande då det föreligger en skillnad 
mellan alkoholmissbruk och narkotikamissbruk då viss alkoholkonsumtion är laglig, 
medan narkotikabruk i Sverige idag är en brottslig handling. Men faktum är att trots 
detta så är resultatet författarna fått fram i stort sett enhälligt oavsett vilken del av 
världen som forskningen är utförd. Författarna har förhållandevis enkelt kunnat se ett 
samband mellan studiernas resultat och på så sätt skapat fyra teman som var 
genomgående i all forskning. Vissa undantag hittades som till exempel 
specialistsjuksköterskornas behov av att skydda och försvara patienterna med 
missbruksproblematik. Författarna valde ändå inkludera den forskningen för att få en 
annan nyans och infallsvinkel på problemet, då författarna ansåg att detta var viktigt för 
resultat samt för att kunna undersöka den inledande forskningsfråga där författarna 
ifrågasätter om en grundutbildad sjuksköterska utan vårderfarenhet besitter tillräckligt 
med kunskap och kompetens för att kunna tillhandahålla adekvat vård till patienter med 
missbruksproblematik.  

För att undersöka sjuksköterskors upplevelser hade en intervjustudie varit att föredra 
kontra den använda metoden litteraturstudie, men författarna ansåg att tidsaspekten här 
var den avgörande faktorn till varför en litteraturstudie valdes. Exklusionskriterien att 
endast använda forskning publicerad efter år 2000 för att få aktuell forskning skulle 
kunna avgränsats mer för att erhålla än mer aktuella forskningsresultat, men författarna 
hade då svårt att hitta tillräckligt många relevanta studier och valde därför att sätta 
gränsen vid år 2000. 
 
 
   

Resultatdiskussion 
De teman som tydliggjordes under analysen var Förhållningssättets betydelse för 
vårdandet, Kunskapens betydelse för vårdandet samt Organisatoriska förutsättningar 
och hinder som påverkar vårdandet. Känslorna som sjuksköterskorna upplevde när de 
vårdade patienter med missbruksproblematik var meningslöshet, otillräcklighet, 
ensamhet och rädsla.  
 
Resultatet påvisar att sjuksköterskor upplever att de har bristande kunskaper inom 
missbruksvård men trots detta så är det få som faktiskt visar intresse för utbildningar 
inom området. En bidragande faktor till detta bekymmer kan vara det negativa 
förhållningsättet till patientgruppen som kan medföra att sjuksköterskor prioriterar bort 
området till förmån för andra mer somatisk inriktade utbildningar. Det kan vara så att 
vården av patienter med missbruksproblematik har en lägre status och att detta kan 
påverka anseendet av vården i flera led. Resultat påvisar att denna patientgrupp får ett 
sämre bemötande och även en sämre vårdkvalité och detta bör härledas till 
sjuksköterskors negativa förhållningssätt.  
  

En anledning till det negativa förhållningsättet kan vara att under 
sjuksköterskeutbildningen så prioriteras inte denna kunskap som sjuksköterskor 
upplever som nödvändig för att kunna vårda dessa patienter på ett professionellt och 
etiskt riktigt sätt. Under tre års utbildning ingår inga obligatoriska kurser inom 
missbruksvård utan endast sekundärt inom ramen för psykiatrikursen.  Detta medför att 
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sjuksköterskeutbildningen inte erbjuder den kunskap inom ämnet som borde efterfrågas. 
Detta beskriver även Happell och Taylor (1999, ss. 182-184) i sin studie där 
sjuksköterskor upplever att den ämnesspecifika utbildningen inom missbruksvård under 
sjuksköterskeutbildningen är obefintlig, och de kunskaper de erhållit inom 
missbrukarvård hade de fått på avdelningen.  
 
Vikten av kollegial samverkan inom denna komplexa vård visas i resultatet. 
Komplexiteten består i att patienterna är både psykiskt och somatiskt sjuka och detta 
kräver samarbete mellan både avdelningar och verksamheter för att skapa en adekvat 
vård. Happell och Taylor (1999, ss. 182-184) diskuterade varför inte kompetensen från 
specialistavdelningar inom missbruk efterfrågades i så stor utsträckning, då de 
undersökte denna stödfunktion. De ansåg att detta kunde bero på att kunskapen som 
kom från specialistavdelningen spreds på ett tillfredställande sätt inom arbetsgruppen 
och att sjuksköterskorna efter den initiala kontakten hade fått den kunskap som de 
behövde för att lösa uppgiften. Detta är ett exempel på hur en väl fungerande avdelning 
och arbetsgrupp kan använda sig av ny kunskap.  
 
Andra studier framhåller att sjuksköterskor upplever en ensamhet i vårdandet och att de 
inte besitter den kunskap som är nödvändig. Kollegial samverkan bör kunna motverka 
dessa känslor av ensamhet, samt bidra till ökad kunskap genom att en kollegial 
samverkan innebär att fler vårdgivare samarbetar. En viktig del i ett kunskaps-
implementerande arbetssätt är att vidarebefordra den kunskap man erhållit och att 
arbetsgruppen har ett sådant  förhållningsätt som då överbryggar kunskapsluckor. Detta 
medför att sjuksköterskorna både känner sig tryggare i sitt vårdande och får en större 
tilltro till sin egen förmåga som i sin tur skapar självförtroende. Detta borde medföra en 
säkrare och tryggare vård för patienten.   

  

I resultatet beskriver sjuksköterskor att de önskar att det funnits ett PM eller 
gemensamma riktlinjer för hur patienter med missbruksproblematik skulle vårdas. 
Också Söderlund (2003, ss. 12-14) beskriver hur sjuksköterskor tycker att det är svårt 
och krävande att vårda utifrån ett etiskt förhållningssätt när det inte finns några tydliga 
regler att följa, men att det samtidigt är svårt att komma fram till något gemensamt 
beslut i detta för att alla människor tycker olika. Detta visar på att det finns en brist i de 
organisatoriska förutsättningarna som utelämnar sjuksköterskorna till deras egen 
förmåga att vårda. Vilket i sin tur innebär att det finns en risk för den enskilde patienten 
då vården inte likställs då olika sjuksköterskor fattar olika beslut. Enligt Hälso- och 
Sjukvårdslagen (HSL 1982:763) ska alla patienter erbjudas lika vård, men även att 
vårdandet ska ske på evidensbaserad kunskap. Evidensbaserad vård innebär att vården 
som utförs vilar på en vetenskaplig grund. Resultatet visar på att i vissa fall beskrev 
sjuksköterskorna att den kunskap som de idag besitter har uppkommit genom "learning 
by doing". För att undvika detta och att säkra en evidensbaserad vård krävs också 
organisatoriska förutsättningar, som till exempel en personalgrupp och en 
verksamhetsledning som prioriterar förbättringsarbeten. Skapandet av riktlinjer och 
rutiner skulle kunna motverka denna risk för patienter men även säkerställa att vården 
sker på ett evidensbaserat sätt. För att säkerställa att vården sker på ett patientsäkert sätt 
krävs det både att organisationen omvärlds bevakar, fortbildar personalgruppen, bidrar 
med feedback och nyttjar specialistkompetens för att hela tiden hålla sig a jour med den 
evidensbaserade vården.     
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Det synliggörs i resultatet att specialistsjuksköterskor kände en oro för att patienter med 
missbruksproblematik erbjuds en sämre vård på grund av okunskap och det rådande 
negativa förhållningsättet bland allmänsjuksköterskor. Denna okunskap bidrar 
antagligen till att upprätthålla det stigma som omgärdar patientgruppen.  Happell och 
Taylor (1999, ss. 182-184) beskriver hur alla sjuksköterskor inkluderade i deras studie 
upplevde att patienter med missbruksproblematik generellt behandlades sämre än andra 
patienter. De beskrev en vård med negativa och dömande förhållningssätt där man 
negligerade och undvek patienterna. Om sjuksköterskor vårdar med stigmat som en 
komponent ställs detta emot sjuksköterskans ethos om att behandla alla patienter lika. 
Förutom att stigmatiseringen riskerar att ge patienterna en sämre vård, så kan den även 
bidra till att enskilda patienter undviker att söka vårdkontakt. Detta kan bidra till att 
patienter skjuter problemet framför sig och kan medföra en större vårdinsats längre fram 
då patienten är sämre på grund av sin sjukdom.    

  

Resultatet påvisar många känslor som är förknippade med de upplevelser som 
sjuksköterskorna känner. Återkommande känslor är meningslöshet, ensamhet, 
otillräcklighet och rädsla. Känslan av meningslöshet kan bero på att sjuksköterskorna 
distanserar sig från patienten och att de inte ser några resultat inom denna typ av vård. 
Detta kan tolkas som att sjuksköterskorna har förringat sitt etiska förhållningsätt och 
inte reflekterar över vårdsituationen. Etisk kunskap kräver tänkande, reflektion och en 
förmåga att väga olika alternativ och handlingar mot varandra (Söderlund, 2003, ss. 12-
14). Det etiska förhållningsättet är inte resultatinriktat utan ställer snarare krav på 
sjuksköterskans reflekterande förmåga. Det innebär också att kunna reflektera över 
vårdsituationen och detta borde överbrygga känslan av meningslöshet genom att den 
fokuserar på vårdandet i stunden. I resultatet lyftes det fram att meningslösheten kan 
härledas till att patienter återföll i missbruk och att de hade ett socialt utsatt liv. Det 
etiska förhållningssättet betonar dock värdet i att kunna lindra lidandet för stunden, 
oavsett om patienter återfaller i missbruk eller ej.   

Ensamhet, otillräcklighet och rädsla är känslor som inte primärt kan härledas till 
sjuksköterskans etiska förhållningssätt utan snarare till undermålig kunskap samt 
organisatoriska förutsättningar och hinder. Ensamheten i vårdandet av denna 
patientgrupp var centralt i resultatet och för att undvika detta är det viktigt att rent 
fysiskt se till att sjuksköterskorna inte arbetar ensamma men också att arbetsgruppen 
värnar om varandra.  
 
Tillräcklig med tid är A och O för att kunna utföra en patientsäkervård samt för att 
personalgruppen ska uppleva att de hinner utföra vårdhandlingarna, samt diskutera och 
reflektera med kollegor. Ensamhet kan också vara ett uttryck för undermålig kunskap i 
den bemärkelsen att sjuksköterskorna är osäkra på om de besitter den nödvändiga 
kompetensen. Rädsla kan framförallt härledas till undermålig kunskap genom att 
sjuksköterskorna varken har kompetens eller erfarenhet att bemöta patientgruppen. 
Detta innebär att sjuksköterskorna antagligen måste luta sig på den mediala bilden och 
stigmat som omgärdar patientgruppen och detta kan då generera rädslan. Otillräcklighet 
och undermålig kunskap går hand i hand, då en sjuksköterska utan rätt kompetens kan 
uppleva att de inte bidrar i vårdandet i samman utsträckning. De organisatoriska 
förutsättningarna kan även framkalla dessa känslor genom bristfälliga rutiner, 
schemaläggning, arbetsmiljö och resurser.  
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Begreppet arbetsmiljö innefattar den fysiska miljön som lokaler, hjälpmedel och de 
tillgängliga resurser men även den psykosociala omgivningen som bemanning, 
stressnivå och förhållningssätt bland kollegor. Anzai, Douglas, och Bonner, (2014, ss. 
173-176) fann i sin undersökning signifikanta samband mellan sjukvårdsmiljön och 
kvalitén av vården som utfördes. Bemanningsfrågan och tillgången på resurser ansågs 
vara särskilt viktiga. Ansvaret för att förbättra dessa villkor för sjuksköterskorna ligger 
på sjukhusledningen, och de personer som beslutar har därför en avgörande roll i hur 
vårdens kvalitet ser ut. Individanpassad vård bör ses i ett större sammanhang än endast 
den patientnära sjuksköterskan och en utvecklande förbättring av vårdmiljön i stort kan 
vara ett sätt att öka kvalitén och utseendet av vården. Det slutliga ansvaret för hur 
vården ser ut ligger alltid på de högsta beslutsfattarna. Det förefaller i många fall vara 
organisatoriska systemfel som orsakar brister i vården och fokus bör flyttas till den 
enskilde individen istället för på organisationen överlag för att kunna tillgodose 
individanpassad vård (Papastavrou, Acaroglu, Sendir, Berg, Efstathiou, Idvall, Kalafati, 
Katajisto, Leino-Kilpi, Lemonidou, Antunes da Luz, och Suonen, 2015, ss. 125-130).    

  

Enligt Söderlund (2003, ss. 12-14) kännetecknas vårdandets etik av värdighet, 
bekräftelse, relation, tillit, tröst, ärlighet, rättvisa, tillgänglighet och aktning. Vidare 
beskriver Söderlund (2003, ss. 12-14) hur sjuksköterskorna uppgav att de hade en 
grundkunskap i etiska frågor men att dessa frågor sällan lyfts fram i praktiken. Under 
hela grundutbildningen till sjuksköterska så har detta etiska förhållningssätt legat synligt 
och mycket fokus i undervisningen har just varit på hur sjuksköterskor ska vårda med 
etiken i sinnet. Att se hela patienten utifrån dennes enskilde livsvärld och hitta vilka 
resurser och hinder som just denna individ har i sin omgivning för att kunna lindra 
lidande, förbättra hälsa och förebygga ohälsa. Resultatet visar att många av 
sjuksköterskorna inte framhåller det etiska tänkandet när de vårdar utan går in med 
förutfattade meningar och ett negativt förhållningsätt i mötet med patienten. Men det 
kan också bero på att de enskilda sjuksköterskorna inte reflekterar över den ständigt 
överhängande etiken. Söderlund (2003, ss. 12-14) menar att det diskuteras för lite och 
för ytligt om dessa frågor, inte heller på avdelningsmöten eller på fortbildningskurser så 
ligger etiken i fokus tillräckligt mycket. Ämnet borde ta större plats och även chefer och 
andra yrkesgrupper inom vården bör närvara i sådana diskussioner. Söderlund (2003, ss. 
12-14) menar att arbets- och livserfarenhet bidrar till en ökad etiskt förhållningssätt, och 
handledning och diskussion utgör därför en stor del av sjuksköterskans etiska 
utveckling. Och sjuksköterskor anser att det är av stor vikt att kunna tillrättavisa eller 
vägleda varandra om det uppdagas en oetisk handling. Att reflektera och ta ansvar för 
sitt handlande uppfattas också vara en viktig del av processen.  

 
Enligt resultatet så verkar det finnas en stor potential för strategisk planering inom 
missbruksområdet, där både sjukhusledningar, landets regioner och landets högskolor 
bör diskutera och se över hur de kan utveckla grundutbildningen och fortbildning inom 
området. Anledningen till detta är inte endast för att förbättra förhållningssättet 
gentemot patientgruppen utan även för att missbruk är ett växande problem inom 
samhället som över tid kommer behöva fler kompetenta sjuksköterskor för att klara 
dessa utmaningar.  
 
En annan aspekt av att ta ett helhetsgrepp kring grundutbildningen av sjuksköterskor är 
att försöka klarlägga relationen mellan det negativa förhållningssättet och mängden 
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missbruksrelaterad utbildning under sjuksköterskeutbildningen. Det är oklart om vad 
som påverkar vad. Är det så att den relativt korta utbildningsmängden skapar 
förhållningssättet eller är det statusen och anseendet på denna typ av vård som medför 
att dessa delar i utbildningen nedprioriteras?  

 
Missbruksvården i Sverige idag har stor utvecklingsmöjlighet gällande både kunskaps-
nivå och förhållningssätt och det måste göras någonting gentemot detta växande 
bekymmer. Sjuksköterskeprofessionen är nyckelfaktor då det är de som bedriver den 
patientnära vården i och med att sjuksköterskor innehar det sammanlänkande ansvaret. 
Därför anser vi att det redan under sjuksköterskeutbildningen måste ske en förändring, 
där missbruksvården måste få ett större utrymme med adekvat utbildning, både teoretisk 
och praktisk, för att förbereda sjuksköterskor för den kommande verkligheten.   

  
  
   

SLUTSATSER   

Slutsatsen av denna sammanställning är att utbildning och ökade kunskaper inom 
missbruksvård hos sjuksköterskor har ett positivt samband med förhållningsättet 
gentemot patienter med missbruksproblematik. Ju högre kunskapsnivå hos 
sjuksköterskan desto positivare förhållningssätt gentemot patientgruppen. Detta 
synliggörs genom grupperingarna mellan specialistsjuksköterskor och 
allmänsjuksköterskor som har olika förhållningsätt gentemot patienter med 
missbruksproblematik. Däremot är frågan komplex och resultatet visar att det krävs mer 
än bara kunskap för att upprätthålla det etiskt riktiga förhållningsättet. Organisatoriska 
förutsättningar som fokuserar på att förbättra samarbete och relationer mellan kollegor 
och olika vård-instanser är grunden för att upprätthålla ett positivt förhållningsätt. Ett 
strukturerat samarbete mellan somatiska avdelningar och specialistenheter ökar 
möjligheten för ett positivt förhållningssätt, där rådgivning från sjuksköterskor med 
specialistkompetens utgör en gynnsam inverkan. En kollegial samverkan som tar 
tillvara på den kunskap som finns inom avdelningen är också den en bidragande faktor 
till att upprätthålla förhållningssättet. Inom den kollegiala samverkan ingår det även att 
avsätta tid för diskussion och reflektion som ett led i att medvetandegöra sjuksköterskor 
om sitt förhållningssätt. Alla dessa delar bidrar till att upprätthålla sjuksköterskans ethos 
och möjliggöra ett vårdande enligt sjuksköterskans etiska kod, där alla patienter 
behandlas på lika villkor. 
 
Inom dagens grundutbildning till sjuksköterska är det anmärkningsvärt lite fokus på den 
specifika missbruksvården trots att missbruksproblematiken i samhället ökar. 
Grundutbildningen bör därav utvecklas för att möta det samhälleliga behov som råder 
och utbildningen bör även fokusera på förhållningssättet inom missbruksvården. 
Grundutbildningen bör även säkerställa att sjuksköterskor har den kunskapsnivå och 
kompetens som krävs för att kunna ge ett adekvat vårdande inom missbruksområdet. En 
adekvat och uppdaterad fortutbildning för tjänstgörande sjuksköterskor samt att kunna 
erbjuda handledning i verksamheten är också viktiga delar för att upprätthålla ett estiskt 
riktigt förhållningssätt.  
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Känslor av meningslöshet, otillräcklighet, ensamhet och rädsla är kopplade till 
sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med missbruksproblematik och 
uppkomsten av dessa känslor verkar kunna härledas till organisatoriska förutsättningar 
och kunskapsnivå. Enligt svensk lag är sjuksköterskor tvungna att behandla alla 
patienter lika, då även patienter med missbruksproblematik. Det är inte den enskilda 
sjuksköterskans förhållningssätt och stigmatisering av patienter som skall avgöra om 
patienten ska få en god och adekvat vård i Sverige. 
 
 
 
 

KLINISKA IMPLIKATIONER 
Resultatet från denna studie skulle kunna användas kliniskt genom att den både belyser 
vikten av kunskap och hur andra faktorer påverkar sjuksköterskans förhållningssätt. 
Resultatet kan ge vägledning i verksamheten genom att ständigt upplysa om 
reflektionens betydelse över rådande förhållningssätt, exempelvis genom levande 
diskussioner på arbetsplatsträffar och andra liknande forum. Resultatet skulle även 
kunna påverka inriktningen av kompetensutvecklingsplaner och fortbildningskurser, 
men även schemaläggning och hur verksamheterna skapar riktlinjer och rutiner.  
 
Att upprätthålla och utveckla en hög forskningsnivå inom området är viktigt då den 
psykiska ohälsan ökar i samhället. Det är viktigt att ha i åtanke att 
missbruksproblematiken går hand i hand med ohälsan och detta skapar förödande 
konsekvenser för de enskilda personerna och dess närstående. Det forskningsområde 
som framförallt skulle kunna vidareutvecklas är hur förutsättningar kan skapas för 
sjuksköterskan att vårda denna patientgrupp med ett etiskt riktigt förhållningssätt. Detta 
för att ytterligare tydliggöra samband och bakomliggande orsaker till ett etiskt riktigt 
förhållningssätt. I och med det ökade samhällsproblemet är det av största vikt att 
missbruksvården håller en hög kvalité samt är effektiv då vi lever i ett samhälle med 
ändliga resurser.  
 
Ett etiskt riktigt förhållningsätt är en av hörnstenarna i en effektiv och lyckad 
missbruksvård. En framgångsrik vård innebär främst ett bättre liv för de drabbade 
patienterna. Utan missbruk har patienterna dessutom större förutsättningar att 
upprätthålla psykisk hälsa, social relationer, stärka den enskilda självkänslan, mindre 
risk för fysisk ohälsa och ökar möjligheterna till egen försörjning. En annan aspekt av 
en framgångsrik vård är att detta minskar belastningen och vårdtyngden och de 
kostnader som är förknippade med långa vårdtider och återfall i missbruk. Det är viktigt 
att denna specifika vård klarar av att svälja det ökade patient-antalet för att upprätthålla 
en balans som genererar en hållbar utveckling.  
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Bilaga 1. 
 

Artikel Syfte Metod Resultat 
Titel: 
Primary 
health care 
nurses and 
physicians 
attitudes, 
knowledge 
and beliefs 
regarding 
brief 
intervention 
for heavy 
drinkers 
Författare: 
Aalto, M, 
Pekuri, P, & 
Seppä, K 
Årtal: 2001 
Tidskrift: 
Addiction 

Att identifiera 
hinder för 
sjuksköterskor och 
läkare i 
primärsjukvården 
som jobbar med 
alkohol 
beroendeinterventi
on. 

Kvantitativ 
metod. En enkät 
mailades ut till 
alla 
sjuksköterskor 
och läkare i två 
finska städer. 
167 
sjuksköterskor 
samt 84 läkare 
deltog i studien. 

Majoriteten av deltagarna (76 
%) var positiva att diskutera 
alkohol med sina patienter. 
65 % upplevde att de visste 
hur de skulle motivera sina 
patienter att få behandling för 
sitt missbruk. Av 
sjuksköterskorna var det 
endast 18 % som visste hur 
ett snabbt beroende 
intervention skulle gå till och 
endast 20 % var bekanta med 
frågeformulär som AUDIT 
eller liknande. Hos läkarna 
var det fler som var familjära 
med dessa strukturerade 
frågeformulär. Deltagarna 
uttryckte att de önskade mer 
praktisk träning om beroende 
intervention (90 %), mer 
information om snabb 
beroende intervention (63 
%), personlig utbildning och 
föreläsningar om ämnet (49 
%) och det var endast ett fåtal 
som tyckte att de skulle ha 
ökad lön för att öka den 
snabba 
beroendeinterventionen. 

Titel: Nurses 
Attitudes 
Toward 
Clients With 
Substance 
Use Problems 
Författare: 
Chang, Y, & 
Yang, M 
Årtal: 2013 
Tidskrift: 
Perspectives 
In Psychiatric 
Care 

Att undersöka 
faktorer som är 
förknippade med 
sjuksköterskors 
attityder till 
klienter med 
missbruksproblem 

Kvantitativ 
metod. En 
tvärsnittstudie 
av en större 
longitunell 
studie, 
bekvämlighetsur
val.  Enkäter 
delades ut till 
sjuksköterskor 
på två 
vårdcentraler i 
Taiwan. 492 
sjuksköterskor 
deltog i studien. 

Sjuksköterskorna som hade 
erfarenhet och/eller 
utbildning i ämnet missbruk 
hade i snitt mer positiv 
attityd gentemot patienter 
med missbruksproblem än de 
sjuksköterskor andra. Mer än 
90 % av sjuksköterskorna 
rapporterade att de inte hade 
fått någon fortbildning i 
missbruk sen de startat sin 
omvårdnadskarriär. 



 
 

 
 

Titel: 
Improving 
Nurse’s 
therapeutic 
attitude to 
patients who 
use illicit 
drugs: 
Workplace 
drug and 
alcohol 
education is 
not enough. 
Författare: 
Ford, R., 
Bammer, G. 
& Becker, N. 
Årtal: 2009 
Tidskrift: 
International 
journal of 
nursing 
practice 

Att undersöka 
effekten av 
arbetsbaserad 
missbruksutbildnin
g på 
sjuksköterskornas 
attityd gentemot 
patienter som 
använder illegala 
droger. 

En kvalitativ 
metod. 
Tvärsnittsstudie 
av utbildade 
sjuksköterskor i 
Australien. 
Frågeformulär 
STATA, 1605 
personer 
utgjorde 
deltagarna.  

Sjuksköterskorna beskrev att 
de inte hade någon 
missbruksutbildning eller 
endast lite utbildning i ämnet. 
Resultatet visade att endast 
utbildning inte hade någon 
positiv effekt på attityderna. 
Men en kombination av 
utbildning och rollsupport 
ökade de positiva attityderna 
markant.  

Titel: 
Negative 
attitudes 
towards 
clients with 
drug and 
alcohol 
related 
problems: 
finding the 
elusive 
solution 
Författare: 
Happell, B, & 
Taylor, C 
Årtal: 2001 
Tidskrift: 
Australian & 
New Zealand 
Journal Of 
Mental Health 
Nursing 

Att undersöka om 
det är någon 
skillnad mellan 
attityder, 
självföretroende 
och upplevd 
kunskap hos 
sjuksköterskor som 
arbetar med 
patienter med 
missbruksproblem 
som använt sig av 
råd ifrån 
specialister inom 
missbruk och de 
som inte använt sig 
av detta. 

Kvantitativ 
metod. Enkäter 
sändes ut 
randomiserat till 
legitimerade 
sjuksköterskor 
på ett sjukhus i 
Australien. 106 
sjuksköterskor 
deltog i studien. 

De sjuksköterskor som sökt 
råd från specialister inom 
missbruksvård visade en 
något högre poäng på alla tre 
variablerna men det var inte 
någon stor skillnad. 
Sjuksköterskorna i denna 
studie verkar ha en mer 
positiv attityd än i andra 
studier och forskarna 
beskriver att en anledning 
kan vara att de sjuksköterskor 
som inte nås av 
specialistråden får ändå råd 
ifrån sina kollegor som i sin 
tur kanske har haft kontakt 
med specialister.  

Titel: A 
descriptive 
study on 

Att undersöka 
kunskapen och 
attityden hos 

Kvantitativ 
metod. 
Sjuksköterskor 

Deltagarna upplevde att de 
hade den kunskap som 
krävdes för att behandla 



 
 

 
 

emergency 
department 
doctors and 
nurses 
knowledge 
and attitudes 
concerning 
substance use 
and substance 
users 
Författare: 
Kelleher, S, 
& Cotter, P 
Årtal: 2009 
Tidskrift:  
International 
Emergency 
Nursing 

sjuksköterskors och 
läkares som arbetar 
på 
akutvårdsavdelning 
mot patienter med 
missbruksproblem  

och läkare som 
arbetar på 
akutvårdsavdeln
ing på tre olika 
sjukhus på 
Irland fick fylla 
i enkäter totalt 
66 stycken 
deltog i studien. 

alkoholmissbruk men det 
visade att kunskapsnivån för 
annan sorts missbruk till 
exempel bensodiazepiner, 
amfetamin och metadon var 
undermålig. Majoriteten av 
deltagarna hade inte fått 
någon särskild utbildning att 
vårda denna patientgrupp. 

Titel: A 
qualitative 
study of 
nurses 
attitudes and 
practices 
regarding 
brief alcohol 
intervention 
in primary 
health care 
Författare: 
Lock, C, 
Kaner, E, 
Lamont, S, & 
Bond, S 
Årtal: 2002 
Tidskrift: 
Journal Of 
Advanced 
Nursing  

Att undersöka 
attityden hos 
sjuksköterskor i 
primärvården och 
praxis gällande 
snabb 
beroendeinterventi
on för 
alkoholmissbruk 
för att förstå varför 
den är 
underutnyttjad 

Kvalitativ 
metod. 
Grounded 
therory med 
semistruktuerad
e intervjuer med 
24 st 
yrkesverksamma 
sjuksköterskor 
som nyligen 
varit med i en 
undersökning 
om snabb 
beroendeinterve
ntion i nordöstra 
England. 

Sjuksköterskorna tyckte att 
överdriven 
alkoholkonsumtion var en 
stor hälsofråga och arbetet 
med beroendeintervention 
var en naturlig del av deras 
dagliga arbete. Det 
identifierades dock ett flertal 
hinder i detta arbete; rädsla 
att provocera, förlora 
förtroendet från patienterna, 
förvirring om motstridiga 
budskap, social acceptans 
och otillräcklig utbildning i 
ämnet. 

Titel: Stigma 
reported by 
nurses related 
to those 
experiencing 
drug and 
alcohol 
dependency: 
a 

Att utforska 
sjuksköterskors 
upplevelser av att 
dagligen vårda 
patienter med 
missbruksproblema
tik 

Kvalitativ 
metod. 
Fenomologisk 
ansats med hjälp 
av Giorgis 
metod. 
Ostrukturerade 
intervjuer med 
sjuksköterskor 

Det sågs som ett allmänt 
konstaterande att patienter 
med missbruksproblem var 
problempatienter och de 
möttes ofta av förutfattade 
meningar och orättvist 
dömande, och 
specialistsjuksköterskorna 
ansåg att de allmänna 



 
 

 
 

phenomenolo
gical Giorgi 
study 
Författare: 
Lovi, R, & 
Barr, J Årtal: 
2009 
Tidskrift: 
Contemporary 
Nurse: A 
Journal For 
The 
Australian 
Nursing 
Profession 

som arbetade 
dagligen med 
patienter med 
missbruksproble
m.  

sjuksköterskorna hade en 
fientlig hållning mot dessa 
patienter. 
Specialistsjuksköterskorna 
hade ett behov att försvara 
dessa patienter och agera 
advokat för de gentemot de 
andra sjuksköterskorna. De 
allmänna sjuksköterskorna 
har svårt att leva upp till 
deras ethos att alla ska bli 
behandlade lika och få 
samma vård. 

Titel: 
Evaluation of 
an alcohol 
intervention 
training 
program for 
nurses in 
rural 
Australia 
Författare: 
Mellor, D, 
McCabe, M, 
Ricciardelli, 
L, Brumby, S, 
Head, A, 
Mercer-
Grant, C, & 
Kennedy, A 
Årtal: 2013 
Tidskrift:  
Journal Of 
Research In 
Nursing 

Att ta reda på om 
sjuksköterskor som 
genomgått en AITP 
(alkohol 
intervention traning 
program) färre 
hinder att vårda 
patienter med 
alkoholproblem än 
sjuksköterskor som 
inte genomgått 
utbildningen 

Kvantitativ 
metod. En 
experimentell 
studie där 32 
sjuksköterskor i 
Victoria och 
Queensland 
landsbygd i 
Australien blev 
randomiserade 
att vara antingen 
i 
interventionsgru
ppen eller 
kontrollgruppen. 
De fick svara på 
en enkät genom 
självbedömning 
i olika frågor 
rörande 
patienter med 
missbruk.  

En signifikant skillnad 
mellan grupperna hittades. 
Interventionsgruppen 
uppfattade färre hinder att 
arbeta med dessa patienter. 
Attityderna skiljdes inte åt 
vid baslinjen men däremot 
visade båda grupperna 
betydande förändringar i 
attityden vid uppföljningen 
tre månader efter. Hypotesen 
att deltagandet i AITP skulle 
förbättra sjuksköterskors 
attityd till att arbeta med 
patienter med missbruk 
stöddes vid post-program. 

Titel: I am 
alone: the 
experience of 
nurses 
delivering 
care to 
alcohol and 
drug users 
Författare: 
Ortega, L, & 

Att undersöka 
upplevelsen hos 
sjuksköterskor som 
vårdar 
drogberoende 
patienter 

Kvalitativ 
metod. Utifrån 
en fenomologisk 
utgångspunkt av 
Martin 
Heidegger. 6 st 
sjuksköterskor 
på ett offentligt 
sjukhus i Chile 
genomgick 

Fenomenet som var 
utmärkande var att ta hand 
om läkemedelsberoende 
patienter. Tre viktiga 
aspekter kom fram: 1, att tala 
om patienter med 
drogberoende 2, ta hand om 
patienter i en negativ miljö 3, 
skingra rädslan för vården. 
Sjuksköterskorna ansåg att 



 
 

 
 

Ventura, C 
Årtal: 2013 
Tidskrift: 
Revista Da 
Escola De 
Enfermagem 
Da USP 

fenomenologisk
a intervjuer som 
startade med den 
öppna frågan: 
vad är din 
upplevelse om 
att ta hand om 
droganvändare?  

denna patientgrupp ofta blev 
stigmatiserade och att de inte 
blev mötta med tillräcklig 
kunskap och förståelse. 
Sjuksköterskorna upplevde 
det obehagligt att vårda 
denna sorts patienter då de 
inte kunde förutsäga hur 
patienterna skulle reagera. 

Titel: 
Knowledge 
and attitudes 
of nurses 
towards 
alcohol and 
related 
problems: the 
impact of an 
educational 
intervention 
Författare: 
Soares, J, de 
Vargas, D, & 
Oliveira de 
Souza 
Formigoni, M 
Årtal: 2013 
Tidskrift: 
Revista Da 
Escola De 
Enfermagem 
Da USP 

Syftet är att 
undersöka effekten 
av utbildning av 
sjuksköterskor 
inom området 
alkoholism och 
alkoholrelaterade 
problem, om det 
förändrar deras 
attityd och kunskap 
gentemot denna 
patientgrupp 

En kvantitativ 
metod. Ett kvasi 
experiment där 
140 
sjuksköterskor 
ingick i en 
kontrollgrupp 
och 140 
sjuksköterskor 
ingick i 
experimentgrup
pen. 
Interventionen 
som 
experimentgrup
pen erhöll var en 
utbildning inom 
området under 
120h. 

Resultatet visade att 
experimentgruppen hade 
något mer positiva attityder 
gentemot patientgruppen om 
man sammanställde alla olika 
kategorierna i 
frågeformuläret än 
kontrollgruppen. Däremot i 
den undersökta 
kunskapsdelen i 
frågeformuläret hade de båda 
grupperna lika resultat. 
Resultatet visar att de 
sjuksköterskor som har en 
högre utbildningsnivå som 
hade erhållit utbildning under 
sjuksköterskeutbildningen 
och hade fler timmar i 
föreläsningsal (gällande 
missbruksvård) tenderade att 
ha en mer positiv syn på 
alkohol, alkoholism och 
alkoholister. 

Titel: Nurses 
attitudes, 
beliefs and 
confidence 
levels 
regarding 
care for those 
who abuse 
alcohol: 
impact of 
educational 
intervention 
Författare: 
Vadlamudi, 
R, Adams, S, 
Hogan, B, 

Att undersöka 
effekten av en 
pedagogisk 
intervention på 
attityder, 
övertygelser och 
förtroendenivåer 
hos sjuksköterskor 
beträffande 
patienter med 
alkoholproblem. 

Kvantitativ 
metod. 181 
sjuksköterskor 
som hade 
direktkontakt 
med patienter 
med 
alkoholproblem 
genomgick en 
pedagogisk 
utbildning 
innehållande en 
didaktisk del 
(föreläsning) 
och en övnings 
del (rollspel) om 

Det visar en signifikant 
positiv skillnad på 
sjuksköterskornas attityder, 
övertygelser och förtroende 
nivåer gentemot patienter 
med alkoholberoende.  
Resultaten visar ingen större 
skillnad på variablerna: ålder, 
utbildningsgrad, egna 
problem med alkohol. 
Sjuksköterskor med måttlig 
eller liten erfarenhet av 
arbete med alkoholberoende 
patienter visade på en klar 
förbättring i attityd, 
övertygelser och förtroende. 
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snabb alkohol 
intervention. 
Sjuksköterskorn
a fick fylla i ett 
frågeformulär 
både före och 
efter denna 
utbildning. 

Medan de sjuksköterskorna 
med erfarenhet hade en mer 
positiv inställning redan från 
början men ökade inte lika 
markant. 
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