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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Ett bra bemötande karaktäriseras av ett respektfullt, kompetent och empatiskt samspel som är 

individanpassat. Patienter med substansbrukssyndrom är en grupp som uppfattas som vårdkrävande och är 

föremål för stigmatisering, därmed kan bemötandet ses som en utmaning. Patientcentrerad vård innebär att 

sträva efter individens välmående. Med hjälp av ett motiverande förhållningssätt kan sjuksköterskan öka 

patienternas empowerment. Syfte: Att undersöka hur patienter med substansbrukssyndrom upplever 

bemötandet från vårdpersonal, med fokus på sjuksköterskor. Metod: Litteraturöversikt där både 

kvalitativa och kvantitativa artiklar ingick. Resultat: Tre kategorier angående bemötande identifierades: 

att se hela individen, vårdande möte och stigma. Under varje kategori urskildes både positiva och negativa 

upplevelser av bemötande. Diskussion: Ett patientcentrerat förhållningssätt kan förstås som ett empatiskt, 

omtänksamt, engagerat och hjälpsamt bemötande. Många patienter hade upplevelser av diskriminering 

och stigmatisering inom vården, detta kunde delvis förklaras som en maktobalans i relationen mellan 

vårdgivare och patient.  Slutsats: Sjuksköterskans bemötande kan både öka och minska vårdlidande. Ett 

gott bemötande är betydelsefullt för att främja hälsa och optimera resultatet av vården. Omvårdnaden av 

personer med substansbrukssyndrom kan förbättras. 

Nyckelord: Bemötande. Substansbrukssyndrom. Sjuksköterskor. Patientperspektiv. 

 

ABSTRACT 
Introduction: The responsibility of the nurse is to have competence and to treat every patient with respect 

and empathy. Patients with substance use disorders are a group that can be viewed as a group with a large 

demand of care. They are exposed to stigmatization and therefor they need specialized care. The meaning 

of patient centered care is to strive to optimize every individual’s well-being. Nurses may increase 

patient’s empowerment through a motivating approach. Aim: To explore patients’ perceptions of the 

nurse-patient relation of patients with substance use disorder. Method: A literature review, including both 

qualitative and quantitative studies. Result: Three categories were identified: To see the whole person, 

caring encounter and stigma. Both positive and negative aspects of every category were discovered. 

Discussion: A patient centered approach can be understood as an emphatic, caring, committed and helpful 

encounter. Many patients had experiences of discrimination and stigma during care. This could partly be 

understood as an unbalanced power-control relationship between caregiver and patient. Conclusion: The 

nurses actions can increase as well as decrease patients suffering. A caring encounter is important to 

promote health and to optimize the results of care. There is room for development of nursing skills in care 

of patients with substance use disorders. 

Keywords: Professional-patient relations. Attitudes of health personnel. Substance use disorder. Nurse-

patient relationship. Patients’ perceptions. 
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BAKGRUND 

Substansmissbruk är ett globalt folkhälsoproblem och enligt Världshälsoorganisationen har 15,3 

miljoner människor substansbruksdiagnoser (WHO, 2016). Globalt lider uppskattningsvis 10 % 

av befolkningen av alkoholmissbruk (Lima-Rodriguez, Guerre-Martin, Dominguez-Sanchez och 

Lima-Serrano, 2015) vilket varje år orsakar ca 3,3 miljoner dödsfall och skador (WHO, 2015). 

Av alla droger utöver alkohol är opioider den drogtyp som orsakar störst vårdbehov (United 

Nations, 2015). Uppskattningsvis missbrukar årligen 0,7 % av världens population opioider 

huvudsakligen heroin, morfin eller opioider utan medicinskt syfte (United Nations, 2015). Den 

medicinska diagnosen för substansmissbruk heter numera substansbrukssyndrom. De tidigare 

begreppen substansmissbruk och substansberoende har samlats i denna term i DSM 5 (American 

Psychiatric Association, 2013), ett erkänt klassifikations- och diagnostiseringsredskap för 

psykiska störningar (Folkhälsomyndigheten, 2015). Detsamma gäller begreppet 

alkoholbrukssyndrom och opiatbrukssyndrom. Hädanefter kommer därför begreppen 

substansbrukssyndrom, alkoholbrukssyndrom och opiatbrukssyndrom att användas. 

  

En stor del av Sveriges befolkning lider av alkoholbrukssyndrom, enligt Socialstyrelsen (2015) är 

det ca 800 000 personer över 18 år som missbrukar alkohol. Alkoholbruk är en välkänd riskfaktor 

för utvecklandet av flertalet fysiska sjukdomar så som bland annat hjärt- och kärlsjukdomar, 

cancer, sjukdomar i mag-tarmkanalen och lever, men även psykiska problem som 

beteendestörningar och beroendeproblematik (Folkhälsomyndigheten, 2016). Personer med 

opiatbrukssyndrom löper stor risk att smittas av sjukdomar som hepatit C och HIV vid injektioner 

med orena redskap (Bakti, 1990). En stor del av sjukdomsbördan vid substansbrukssyndrom är 

också till följd av oavsiktliga och avsiktliga skador som trafikolyckor, våld och självmord (WHO, 

2015). Det är mycket vanligt förekommande att personer med substansbrukssyndrom har 

samsjuklighet med psykiska sjukdomar, framförallt depression och ångestsyndrom. 

Substansbrukssyndromet kan vara den utlösande faktorn för psykiska sjukdomar, men det kan 

också vara självmedicinering till följd av ångest, depression eller psykoser (Bakti, 1990). 

Personer med substansbrukssyndrom har en förhöjd risk för suicidförsök och suicid. Risken är 

ännu högre om de samtidigt lider av psykisk sjukdom (Yuodelis-Flores & Ries, 2015). Personer 

med substansbrukssyndrom söker oftare vård i primärvården för somatiska eller psykiska 

problem än för sitt substansbrukssyndrom (Batki, 1990). Då alkohol- och opiatbrukssyndrom 

leder till både fysiska och psykiska konsekvenser för hälsan kan det anses vara en stor chans att 

möta dessa patienter inom alla delar av vården. 
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Bemötande 

Bemötande definieras som personers uppförande eller uppträdande gentemot varandra. Det är ett 

mellanmänskligt samspel som grundar sig på den inställning som personer har till varandra och 

hur samspelet uttrycker sig i ord, gester och handlingar. Personernas tidigare erfarenheter, 

förväntningar och den aktuella situationen påverkar bemötandet (Socialdepartementet, 1997). En 

av indikatorerna på god vård är ett bra bemötande (Socialstyrelsen, 2009b). 

  

Ett bra bemötande karaktäriseras av ett respektfullt, kompetent och empatiskt samspel 

(Socialstyrelsen, 2015a) som är individanpassat (Socialstyrelsen, 2009b). För att vårdbehövande 

personer över huvud taget ska söka sig till vården är ett bra bemötande en förutsättning 

(Socialstyrelsen, 2015a). Bemötandet är en av de viktigaste faktorerna för patienternas förtroende 

för vården (Socialstyrelsen, 2009a). Ett bra bemötande är även av stor betydelse när patienter 

befinner sig i svåra situationer, vilket är vanligt förekommande inom vården. Det finns 

förväntningar på vårdgivare att de med sin erfarenhet ska kunna se och förstå patienters inre 

situation och lidande. Patienters upplevelser av ytligt och opersonligt bemötande skapar ökat 

lidande, så kallat vårdlidande. För vårdgivare är det därför en av de viktigaste uppgifterna i 

bemötandet att bevara en naturlig attityd av ömhet och äkta vilja att lindra lidande (Arman, 

2012). I vården av patienter med substansbrukssyndrom handlar det ofta om att förändra ett 

beteende och då är det särskilt viktigt med en god relation mellan vårdgivare och patient 

(Socialstyrelsen, 2015a). 

  

Boekel, Brouwers, Weeghel och Gerretsen (2013) visar i en litteraturstudie att vårdgivare över 

lag har negativa attityder mot patienter med olika substansbrukssyndrom. Orsaker till de negativa 

attityderna beskrevs bero på att denna patientgrupp ansågs vara manipulativa, aggressiva, 

otrevliga och dåligt motiverade (Boekel et. al., 2013; Neville & Roan, 2014). På grund av denna 

patientgrupps beteende upplevde sjuksköterskorna att de inte kände sig säkra på sin arbetsplats, 

vilket ledde till att de ständigt behövde vara på sin vakt (Neville & Roan, 2014). 

 

Substansbrukssyndrom 

Alla substanser som tas i överskott har gemensamt att de aktiverar hjärnans belöningssystem, 

detta får personen som tagit drogen att känna känslor av välbehag. Substansbrukssyndrom 

definieras av en samling av beteenden och fysiska symptom som inkluderar abstinenssymtom, 

toleransutveckling och begär efter substansen, vilket gäller både för alkohol- och 

opiatbrukssyndrom. För att diagnostiseras med substansbrukssyndrom ska en del kriterier 
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uppfyllas, dessa är: försämrad kontroll över sitt substansbruk, försämrad social funktion, att risker 

tas för att kunna bruka drogen, till exempel att personen äventyrar sin fysiska hälsa, och till sist 

farmakologisk påverkan såsom toleransutveckling och abstinens (American Psychiatric 

Association, 2013). 

  
Individer med substansbrukssyndrom utvecklar ofta regelbundna mönster av substansbruk att den 

största delen av deras vardag kretsar kring att få tag på och att bruka drogen. Det är därför vanligt 

förekommande att återkommande substansbrukssyndrom leder till svårigheter att fullfölja sina 

förpliktelser eller åtaganden på jobb, skola och i hemmet. Det är vanligt att individer med 

substansbrukssyndrom fortsätter att bruka substansen trots vetskap om att det leder till fysiska 

och psykiska problem (American Psychiatric Association, 2013). Psykisk sjukdom är vanligt hos 

personer med substansbrukssyndrom, dessa personer har dubbelt så hög risk att drabbas av 

psykisk ohälsa jämfört med personer utan substansbrukssyndrom. Det är vanligast med 

substansbrukssyndrom och samtidig ångest- och depressionssjukdom, personlighetsstörning eller 

ADHD (Socialstyrelsen, 2015a). 

  

Stigma 

Stigma definieras av Link och Phelan (2001) som flera sammanhängande komponenter, som 

uppstår när fenomen som stämpling, stereotypisering, separation, statusförlust och diskriminering 

förekommer samtidigt i en situation där detta tillåts. Detta innebär att man skiljer på människor, 

genom att döma dem och tillskriva dem oönskade attribut som formar en stereotyp - exempelvis 

att personer med psykisk sjukdom är farliga människor. Människor placeras in i grupper för att 

klargöra skillnader mellan “vi” och “de”. Dessa grupper kan baseras på kriterier som exempelvis 

hudfärg, etnicitet, ansiktsdrag, sexualitet, övervikt, kön, psykisk sjukdom, blindhet eller 

handikapp. En avgörande komponent i stigmatiseringsprocessen är människors upplevelser av 

statusförlust och diskriminering till följd av att bli stereotypiserad och tillskriven oönskade 

attribut. Diskriminering innebär att personer behandlas annorlunda utifrån dessa attityder, vilket 

kan leda till att utsatta personer får sämre bemötande och vård eller blir nekade jobb. En viktig 

del av stigma är att det är helt beroende av social, ekonomisk och politisk makt. Stigmatisering 

kräver en skillnad i maktförhållande, vilket innebär att personen som innehar makt har möjlighet 

att utföra allvarligt diskriminerande handlingar mot den som inte har någon makt. 

 

Det har visat sig att personer med substansbrukssyndrom inte bara upplever att de blir 

stigmatiserade och diskriminerade, utan att det också finns ett samband mellan diskriminering 
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och stigmatisering samt lågt skattad fysisk och psykisk hälsa. Att bli avvisad av familjen och ha 

en upplevelse av att bli diskriminerad kan leda till att personer med substansbrukssyndrom 

känner skam och utvecklar ett undvikande beteende (Ahern, Stuber och Galea, 2007). Enligt 

Ahern och medarbetare (2007) är sambandet mellan diskriminering och dålig hälsa oroväckande 

eftersom personer med substansbrukssyndrom är en population med stort vårdbehov. 

  

Patientcentrerad vård 

Patientcentrerad vård har sina rötter i holistisk sjukvård (Robinsson, Callister, Berry & Dearing, 

2008), vilket innebär att se och läka hela människan (Mariano, 2007). Det betyder att vården ska 

ges utifrån patientens perspektiv. Sjuksköterskan bör sträva efter att ha ett partnerskap med 

patienten och dennes familj. Partnerskapet är viktigt för att ha möjlighet att förstå och respektera 

patientens vilja, behov och preferenser. Det är även viktigt för att kunna tillgodose patientens 

behov av kunskap och stöd så att denne kan ta välinformerade beslut och vara delaktig i sin egen 

vård. I patientcentrerad vård ska fokus ligga på att skapa en relation som strävar efter individens 

välmående, såväl fysiskt som psykiskt. Patienter uppskattar att bli bemötta med respekt, artighet, 

kompetens och effektivitet. Det är även av stor vikt att patienten får vara delaktig i beslut, att de 

får bra information, får sina behov tillgodosedda och att vården är tillgänglig (Robinsson et al, 

2008). Det har visat att patientdelaktighet ökar följsamheten till och optimerar resultat av vård 

och behandling av patienter med substansbrukssyndrom (Socialstyrelsen, 2015a).  Aspekter av 

patientcentrerad vård som är viktiga för följsamheten är god kommunikation, delat 

beslutstagande och stöd till egenvård (Robinsson et al, 2008). När patienten är delaktig i vården 

är förutsättningarna större att patienten delar med sig av sina erfarenheter och upplevelser, detta 

gör att sjuksköterska lättare kan möta patientens individuella behov och skapa bättre 

förutsättningar för läkande (Socialstyrelsen, 2015b). 

  

Empowerment 

Ellis-Stoll och Popkess-Vawter (1998) definierar Empowerment som ett förhållande mellan makt 

(power) och kontroll (control). Övergripande för begreppet menade de var att varje person har 

potential att bli empowered. Ur ett individuellt och patientcentrerat perspektiv diskuteras makt 

och kontroll som individens makt och kontroll över sin hälsa snarare än maktutövning över andra 

individer. Empowerment beskrivs som ett motiverande förhållningssätt för att hjälpa patienter att 

göra hälsofrämjande beteendeförändring. Där ses relationen mellan patienten och sjuksköterskan 

som en dynamisk process istället för som en envägskommunikation. Något som ansågs 

avgörande för processen av empowerment var att sjuksköterskorna brydde sig om sina patienter, 
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vilket också är en betydelsefull del av sjuksköterskeyrket. En viktig förutsättning för att kunna 

förändra dåliga vanor och beteenden är beroende av patientens motivation och förmåga till 

problemlösning. Där förutsättningarna för de individuella beteendeförändringarna hos patienten 

kräver ömsesidigt deltagande, lyssnande och förskaffande av ny information i relationen mellan 

sjuksköterska och patient (Ellis-Stoll & Popkess-Vawter, 1998). 

 

Sjuksköterskans roll 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska vården ges med respekt för alla människors 

lika värde och vården ska grundas på respekt för patientens integritet och självbestämmande. 

Etiska riktlinjer beskriver att sjuksköterskans ansvarsområden är att främja hälsa, förebygga 

sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Vid 

omvårdnad av patienter med substansbrukssyndrom måste sjuksköterskan ta hänsyn till 

patientens fysiska, själsliga och sociala behov. Sjuksköterskan ska alltså ha ett helhetsperspektiv, 

där fokus inte enbart ska ligga på substansbruket utan även på patientens lidande. Det är viktigt 

att sjuksköterskan möter patienten utifrån patientens situation och då krävs det att sjuksköterskan 

har kunskap om och förståelse för substansbruk. I mötet med patienter med 

substansbrukssyndrom ställs det höga krav på sjuksköterskan att ha engagemang, självaktning 

och autonomi. Detta för att sjuksköterskan ska kunna möta lidande och hantera situationer som 

kan väcka känslor av otillräcklighet, hopplöshet och känslan av att vilja dra sig undan. En annan 

anledningen till att självaktning är viktig är att sjuksköterskan inte ska drivas av behovet av 

bekräftelse då detta kan leda till att den professionella hållningen och autonomin förloras 

(Wiklund Gustin, 2010). Individanpassad information är viktigt för att involvera personer med 

substansbrukssyndrom i beslut om och utformning av sin vård och behandling. För att kunna ge 

individuellt anpassad information ställs det höga krav på sjuksköterskan att ha kommunikativ 

kompetens. För att underlätta vården av personer med substansbrukssyndrom krävs även 

kontinuitet och detta kan uppnås genom att utse en fast vårdkontakt som tar hand om behandling 

och stödinsatser (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

Problemformulering 

Substansbrukssyndrom för med sig både fysiska och psykiska konsekvenser. Sannolikheten är 

därmed stor att möta patienter med alkohol- eller opiatbrukssyndrom inte bara inom den 

specialiserade psykiatriska vården utan även inom den somatiska vården. Studier visar att 

vårdpersonalens bemötande av patienter kan ge upphov till ökat lidande om patienterna får ett 

negativt bemötande. Det har även visat sig att vårdpersonal har negativa attityder mot patienter 
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med substansbrukssyndrom och med denna bakgrund vill vi undersöka hur denna patientgrupp 

upplever bemötandet de får inom sjukvården. 

  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva hur patienter med alkohol- eller 

opiatbrukssyndrom upplever bemötandet från vårdpersonal, med fokus på sjuksköterskor. 

 

METOD 

Design 

För att få en ökad förståelse för och kunskap om bemötandet av patienter med alkohol- eller 

opiatbrukssyndrom inom hälso- och sjukvården valdes allmän litteraturöversikt som design. 

Allmän litteraturöversikt valdes för att det är en bra metod för att skapa en överblick av det 

vetenskapliga läget. Både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderas för att kunna belysa 

olika fenomen och samtidigt sätta in dem i ett större sammanhang. På det viset är det möjligt att 

få in flera infallsvinklar (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Sökstrategi 

Urval 

De databaser som valdes för att söka fram vetenskapliga artiklar i var PubMed och Cinahl, då 

dessa databaser tillhandahåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnadsområdet (Forsberg & 

Wengström, 2013). I sökningen användes olika MESH-termer och Cinahl-headings tillsammans 

med fria sökord för att få ett brett utbud av artiklar inom området. Sökord som bland annat 

användes var: alcohol-related disorders, opioid-related disorders, substance use disorder, 

professional-patient relations, patient satisfaction och communication, vilket resulterade i olika 

kombinationer (se tabell 1 för fullständig beskrivning). 

 

Till en början begränsades alla sökningar till att omfatta artiklar som var max 10 år gamla, enligt 

Forsbergs och Wengströms (2013) rekommendationer. På grund av det smala utbudet av 

vetenskapliga artiklar inom området valdes dock tidsbegränsningen bort och vetenskapliga 

artiklar från 1990-talet och framåt inkluderades. Originalartiklar som berör patienter med 

alkohol- eller opiatbrukssyndrom och handlar om deras upplevelser av bemötande från 

vårdpersonal valdes ut. Artiklar som berör andra yrkesgrupper av vårdpersonal inkluderas p.g.a. 

brist på studier som enbart fokuserar på patienters bemötande från sjuksköterskor. Ett krav var 

dock att sjuksköterskor var en del av den berörda yrkesgruppen. Artiklar som till exempel 
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bedömdes ha låg kvalitet valdes bort. Vetenskapliga artiklar exkluderades även om de inte var 

tillgängliga i tidskrifter som omfattades av Uppsala universitets prenumerationer. 

 

Tillvägagångssätt 

När sökningarna i databaserna hade gjorts lästes alla artiklars titlar. Abstrakten till de titlar som 

verkade relevanta för litteraturöversiktens syfte lästes och därefter valdes de artiklar som ej var 

relevanta bort. Det sista steget i urvalsprocessen var att läsa artiklarna i sin helhet. Efter noggrann 

granskning av artiklarna valdes slutligen nio artiklar från PubMed och en artikel från Cinahl (se 

tabell 1) ut vilka denna litteraturöversikt baserades på. 

 

Tabell 1. Översikt över litteratursökning 

Datum 
Databas 

Sökord Urvals- 
kriterier 

Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstrakt 

Valda 
artiklar 

2016-03-13 
PubMed  

“(alcoholics OR alcohol-related disorders) AND 
(attitude OR professional-patient relations) AND 
(patient satisfaction OR patient experience)” 

 English 
 

 200 30 3 

2016-03-13 
PubMed 

“(alcoholics OR alcohol-related disorders) AND 
(patient satisfaction OR patient experience) AND 
(health care OR hospital) 

 English 817  47 2 

2016-03-13 
Cinahl 

“Alcoholism AND professional-patient relations”  English 41 11 1 

2016-03-15 
PubMed 

“(alcoholics OR alcohol-related disorder) AND 
patient satisfaction” 

English 245 24 1 

2016-03-17 
PubMed 

“opioid-related disorders AND (patient 
satisfaction OR patient experience) AND attitude” 

English 66 10 1 

2016-03-17 
PubMed 

“substance use disorders AND professional-
patient relations” 

English 93 20 2 

 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Artiklarnas kvalitet granskades utifrån validitet och reliabilitet. Till stöd för kvalitetsanalys 

användes Forsberg och Wengströms (2013) kvalitetsgranskningsmallar. De kvalitativa och 

kvantitativa studierna granskades med avseende på syfte, frågeställningar, design, urval, 

mätinstrument, analys och tolkning (Forsberg och Wengström, 2013). Alla studier analyserades 

och värderades utifrån vilket bevisvärde de har. Se tabell 2 (bilaga 1), översikt över inkluderade 
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och analyserade artiklar, för mer detaljerad information samt redovisning av resultat och 

kvalitetsbedömning. 

 

Resultatanalys 

Efter att studierna analyserats med avseende på kvalitet gjordes en resultatanalys med syfte att 

identifiera övergripande kategorier. De inkluderade artiklarna bearbetades utifrån Graneheim och 

Lundmans (2004) metod för innehållsanalys. Alla artiklar lästes igenom i sin helhet upprepade 

gånger. Meningar som var relevanta för syftet plockades ut med omgivande text så att 

sammanhanget kvarstod, dessa meningar benämns som meningsbärande enhet. Därefter 

kondenserades de meningsbärande enheterna för att få mindre text och samtidigt behålla 

betydelsen. De kondenserade meningarna kodades och grupperades in i kategorier som 

återspeglade budskapet i artiklarna. Se Tabell 3 för exempel på innehållsanalys. Kategorierna ska 

enligt Graneheim och Lundman (2004) vara ömsesidigt uteslutande, det innebär att de 

kondenserade meningarna endast ska kunna höra till en kategori. Här gjordes ett avsteg från 

Graneheim och Lundmans (2004) metod för innehållsanalys, då några av de kondenserade 

meningarna skulle kunna beskrivas i flera kategorier. Resultatet av denna litteraturöversikt 

grundades på dessa kategorier. De kvalitativa artiklarna sammanställdes för sig och de 

kvantitativa för sig. Resultatet av denna systematiska genomgång av artiklarna leder till en ny 

helhet som beskriver hur människor med olika substansbrukssyndrom upplever bemötandet från 

sjukvårdspersonal på olika platser i vården. 

 

Tabell 3. Exempel på innehållsanalys.  

Meningsbärande enhet Kondenserad 
meningsbärande enhet 

Kod Kategori  

“Det vanligaste 
påståendet var att 
personalen var för 
fokuserade på 
substansbruket istället för 
underliggande psykiska 
problem.” 

Personalen hade fokus på 
substansbruket istället för 
på patientens psykiska 
problem.  

Såg inte hela 
problembilden. 

Att se hela individen 

“[Personalen] var 
fantastisk från början [...] 
Jag känner mig bra 
inombords, som att 
[personalen] bryr sig, 
genuint bryr sig.  

Personalen var fantastisk 
från början. Jag känner 
mig bra inombords för att 
personalen genuint 
verkar bry sig. 

Empatiskt bemötande Vårdande möte 
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“Jag kommer ihåg en 
gång när jag hörde 
tjejerna bakom disken. 
Alla sade, shhh, och jag 
hörde mitt namn nämnas 
och de viskade något 
som inte lät särskilt 
snällt.” 

Jag hörde tjejerna bakom 
disken hysha varandra 
och hörde mitt namn 
nämnas och de viskade 
något som inte var snällt. 

Dömande personal Stigma 

 

 

Forskningsetiska överväganden 

Endast studier som har prövats av etisk kommitté eller som har gjort noggranna etiska 

överväganden inkluderades på grund av att en systematisk litteraturstudie inte bör använda sig av 

studier som inte uppfyller dessa krav. Alla studier som ingår i denna litteraturöversikt redovisas 

(Forsberg & Wengström, 2013). Författarna försäkrar att de har presenterat alla resultat oavsett 

personlig åsikt. 

 

RESULTAT 

I denna litteraturöversikt inkluderades tio originalartiklar, varav sex artiklar var kvalitativa, en 

var kvantitativ och tre var både kvalitativa och kvantitativa, se tabell 2 (bilaga 1) för mer 

detaljerad information om artiklarna och deras kvalitet. Artiklarna undersökte personer med 

substansbrukssyndrom, antingen ospecificerat, alkoholbrukssyndrom eller opiatbrukssyndrom var 

för sig eller alkohol- och opiatbrukssyndrom kombinerat. Vissa patienter hade 

alkoholbrukssyndrom kombinerat med en annan psykiatrisk diagnos som till exempel depression, 

bipolär sjukdom eller ätstörning. De olika vårdmiljöer som undersöktes var akutsjukvård, 

primärvård, behandlingskliniker för olika substansbrukssyndrom och generell psykiatrisk vård. 

En studie undersökte ingen specifik vårdmiljö utan inriktade sig på patienternas upplevelser inom 

vården i stort. Studierna undersökte bemötande av patienter med substansbrukssyndrom i olika 

länder, exempelvis Norge, Nya Zeeland och USA (mer informations finns i tabell 2, bilaga 1).  
 

Resultatet av litteraturstudien visar på följande teman när det gäller studiens syfte att beskriva hur 
patienter med alkohol- eller opiatbrukssyndrom upplever bemötandet från sjuksköterskor: 
●    Att se hela individen 

●    Vårdande möte 

●    Stigma 
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Att se hela individen 

Ett fenomen som framträdde under analysen av artiklarnas resultat var att patienterna upplevde 

att personalen inte såg hela deras problembild angående deras sjukdomstillstånd. Patienterna 

upplevde att vårdgivarna saknade förståelse för missbruk och var ovilliga att se bakomliggande 

orsaker till alkoholbruket (Chorlton, Smith & Jones, 2015; Hall, 1994; Nordfjaern, Rundmo & 

Hole, 2009; Vandermause & Wood, 2009; Villena & Chesla, 2010). De upplevde att det förekom 

att vårdgivarens fokus riktades mot patienternas substansbruk istället för att tillgodose deras 

vårdbehov (Nordfjaern et al, 2009; Vandermause & Wood, 2009). Detta kunde ta sig uttryck i att 

behandlingen riktades mot att hantera alkoholabstinens istället för att hantera det som patienterna 

ansåg vara den bakomliggande orsaken till alkoholbruken, nämligen ångest och depression 

(Nordfjaern et al, 2009). Ett exempel på en situation där en patients behov inte blev tillgodosett 

var då en kvinna sökte vård för sina tänder, men blev istället uppmanad att tänka sig för angående 

sitt problematiska alkoholbruk. Detta bemötande ledde till att kvinnan lämnade vårdkliniken utan 

att få sitt behov tillgodosett och det dröjde därefter länge innan hon sökte vård igen 

(Vandermause & Wood, 2009). Vissa patienter hade dock erfarenhet av vårdgivare som hade en 

holistisk syn på patienter och dessa patienter hade erfarenheter av att få sina behov tillgodosedda 

- detta kunde ta sig uttryck i att de fick den vård de sökte och att vårdgivaren tog tag i flera 

aspekter av patientens problembild - samt att de fick det enkla behovet av att bli bemött på ett 

vänligt sätt uppfyllt (Hall, 1994; Vandermause & Wood, 2009). Patienterna redovisade även 

upplevelser av ett icke patientcentrerat bemötande, som uttryckte sig i form av att vårdgivarna 

inte lyssnade på patienternas åsikter om deras egna kroppar (Pauly, McCall, Browne, Parker & 

Mollison, 2015). Vårdgivare lät inte patienterna vara delaktiga i deras egen vård och behandling 

samt pressade patienterna för hårt angående att vara delaktiga i aktiviteter (Chorlton et al, 2015; 

Nordfjaern et al, 2009). Några patienter beskrev denna typ av bemötande som diktatoriskt och 

ansåg att den stilen var ogynnsam för en god relation då den förstärkte maktobalansen i relationen 

mellan vårdgivare och patient (Chorlton et al, 2015). Det fanns även patienter som upplevde att 

vårdgivarna saknade förståelse för dem utifrån deras levnadsförhållanden, livsstil, sexuella 

läggning och missbruk (Deering, Horn & Frampton, 2012; Hall, 1994; Vandermause & Wood, 

2009; Villena & Chesla, 2010). En av de största utmaningar som påtalades av patienter med 

substansbruksssyndrom, som hade samsjuklighet med psykisk sjukdom, var att berätta om sina 

psykiska och fysiska behov på ett sätt som gjorde att vårdgivarna fick en kontextuell förståelse 

för deras liv (Villena & Chesla, 2010). 
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Vårdande möte 

Patienter upplevde att de hade mött vårdgivare som bemötte dem på ett sätt som skulle kunna 

tolkas som vårdfrämjande, karaktäriserat av egenskaper som empati, vänlighet, omtänksamhet, 

ovillkorlig acceptans och kravlöshet (Hall, 1994; Vandermause & Wood, 2009). Att få ett 

empatiskt bemötande ledde till att patienterna upplevde sig betydelsefulla, förstådda, stöttade och 

trygga (Chorlton et al, 2015). Patienterna hade någon gång mött vårdgivare som var hjälpsamma 

och engagerade samt lyssnade och brydde sig om dem. Dessa aspekter i kontakten med 

vårdgivare var något som patienterna uppskattade mycket och som upplevdes vara betydelsefullt 

för dem (Hall, 1994; Nordfjaern et al, 2009; Vandermause & Wood, 2009). Patienter hade mött 

vårdgivare där de hade en relation som baserades på öppenhet och ärlighet, vilket de ansåg var 

avgörande för att skapa en förtroendefull relation. När patienter och vårdgivare hade en 

förtroendefull relation hade patienterna ökat välmående och patienterna var också mer benägna 

att dela med sig av sina behov och följa regler (Chorlton et al, 2015). Andra aspekter i bemötande 

som var stärkande för patienter var när relationen med vårdgivaren var karaktäriserad av 

valmöjlighet och förhandlingsbarhet samt att patienterna fick god information och chansen att 

vara delaktiga i sin behandling (Hall, 1994, Nordfjaern et al, 2009; Vandermause & Wood, 

2009). Patienter beskrev att de upplevde att ett bra bemötande när vårdgivaren var lätt att prata 

med, uppmuntrade dem, bekräftade framgångar, stöttade patienternas mål och vid behov erbjöd 

vägledning och råd (Deering et al, 2012; Nordfjaern et al, 2009). Vidare hade en del av 

vårdgivarna - enligt patienternas mening - givit patienterna ett känslomässigt stöd och därmed 

uppfyllt ett basalt existentiellt behov (Hall, 1994). Patienterna påtalade även att de i möten med 

vårdgivare upplevt situationer som var raka motsatsen till det som tidigare redovisats, nämligen 

att de bemötts på ett oempatiskt, oengagerat och närmare fientligt sätt (Nordfjaern et al, 2009; 

Villena & Chesla, 2010). Det fanns patienter som hade upplevelser av ett konfronterande, 

oresonabelt och oflexibelt bemötande som ledde till en känsla av rädsla och upplevelse av 

diskriminering (Hall, 1994). Vad som också kan tolkas som ett icke-vårdande bemötande var 

upplevelser hos patienter av att inte bli behandlade med respekt, vilket patienterna uppgav ledde 

till en bitterhet och rädsla för sjukvården (Villena & Chesla, 2010). En faktor som försämrade 

relationen mellan vårdgivare och patient var att personalen upplevts som oärlig då de sagt en sak 

men gjort en annan (Chorlton et al, 2015; Nordfjaern et al, 2009). Detta ledde till att patienterna 

kände sig otrygga i relationen och fick en känsla av hjälplöshet (Chorlton et al, 2015). 
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Stigma 

I en studie som specifikt undersökte upplevelser av stigma i sjukvården uppgav samtliga patienter 

att de erfarit diskriminering på grund av sitt substansbruk. Patienterna medgav att deras 

erfarenheter av att bli diskriminerade var färgade av deras bild av samhällets syn på personer med 

substansbrukssyndrom. Patienterna ansåg att tidigare erfarenheter av att bli diskriminerad 

tillsammans med lågt självförtroende ledde till en ökad känslighet för vårdgivares attityder mot 

dem och diskriminering (Brener, Hippel, Hippel, Resnick & Treloar, 2010). Patienter upplevde 

att när vårdgivare satte stämplar på personer med substansbruksssyndrom var risken större att de 

dömdes, övergavs och inte lyssnades på (Pauly et al, 2015). De ansåg även att de på grund av 

denna stämpel tillskrevs attribut som hjälplösa, offer, ointelligenta, självdestruktiva och att vara 

medberoende (Hall, 1994; Nordfjaern et al, 2009; Pauly et al, 2015). Det framkom att vårdgivare 

behandlade patienter med en attityd som upplevdes som nedlåtande och en känsla av att bli 

behandlad som ett barn. För kvinnliga patienter som bar på upplevelser av trauma från 

barndomen kunde denna typ av bemötande vara känslomässigt traumatiserande (Hall, 1994). 

Andra upplevelser som patienter hade av att bli stigmatiserade tog sig uttryck i att de kände sig 

övervakade, misstrodda och kontrollerade, vilket fick patienterna att känna sig som kriminella 

(Chorlton et al, 2015; Pauly et al, 2015). Patienter som hade ett substansbrukssyndrom med 

olagliga substanser upplevde att den kriminella stereotypen var extra framträdande. Situationer 

som en patient upplevde bekräftade den kriminella stereotypen var att bli huvudmisstänkt och få 

sitt rum genomsökt på grund av att en annan patient hade tappat bort ett föremål (Pauly et al, 

2015). Patienter rapporterade att de utöver sitt substansbrukssyndrom upplevde ytterligare 

stigmatisering utifrån aspekter som sexuell läggning, kön, etnicitet, status, hemlöshet och psykisk 

sjukdom. Detta tog sig bland annat i uttryck genom att lesbiska kvinnor uppmanades att inte tala 

högt om sin sexuella läggning i gruppbehandlingsmöten för alkoholbrukssyndrom (Hall, 1994). 

Det förekom även att patienter upplevde sig få olika och orättvis behandling gentemot andra 

patienter i samma situation och med samma förutsättningar. Ett exempel på detta beskrev en 

patient med att det förekom olika hårda sanktioner efter återfall i behandling av 

substansbrukssyndrom där vissa patienter fick stanna kvar i behandling medan andra blev 

uteslutna (Nordfjaern et al, 2009). Det fanns dock patienter som hade upplevelser av bemötande 

från vårdgivare som kan ses som motsatsen till ett diskriminerande förhållningssätt. Patienter 

beskrev dessa typer av bemötande som att få ett respektfullt bemötande med en behandling som 

fick dem att känna sig som jämlikar och känna sig välkomnade och inkluderade (Nordfjaern et al, 

2009; Vandermause & Wood, 2009). Något som patienter också beskrev som främjande för en 
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känsla av jämlikhet i relationen var när vårdgivare delade med sig av sitt eget liv och sina egna 

svagheter (Chorlton et al, 2015). 

 

I kommande avsnitt redovisas de kvantitativa artiklarnas resultat. En artikel, som undersökte den 

terapeutiska relationen mellan patienter med alkoholbrukssyndrom och deras vårdgivare, drog 

slutsatsen att patienternas uppfattning om den terapeutiska relationen delvis kunde förklaras av 

svårighetsgraden av deras psykiska symtom. Det fanns ett samband mellan svåra psykiska 

symtom och sämre terapeutisk relation. I en jämförelse mellan patienter med schizofreni och 

patienter med alkoholbrukssyndrom hade patienterna med schizofreni svårare psykiska symtom 

och högre grad av otillfredsställda behov än patienterna med alkoholbrukssyndrom. Kvinnor med 

alkoholbrukssyndrom skattade den terapeutiska relationen sämre än män med 

alkoholbrukssyndrom. Patienter med både alkoholbrukssyndrom och ångest/depression skattade 

den terapeutiska relationen sämre än patienter med enbart alkoholbrukssyndrom (McCabe & 

Priebe, 2003). Omkring hälften av patienterna som vårdades på behandlingskliniker för sitt 

opiatbrukssyndrom ansåg att vårdgivarna inte alltid förstod vilken typ av hjälp de ville ha. En stor 

andel av patienterna (ca 66 %) upplevde dock att vårdgivarna var tillgängliga när patienterna 

behövde prata (Deering et al, 2012; Madden, Lea, Bath & Winstock, 2008). De flesta (89%) 

patienter på en klinik för behandling av opiatbrukssyndrom upplevde att de kom bra överens med 

sin kontaktperson. På kliniken ansåg 39% av patienterna att det bästa med kliniken var relationen 

med vårdgivarna och deras beteende. Till motsats ansåg 12% att relationen med vårdgivarna och 

deras beteende var en av de sämsta delarna med kliniken (Madden et al, 2008). Breener och 

medarbetare (2010) drog slutsatsen att både patienternas motivation samt upplevd diskriminering 

av vårdgivarna, var faktorer som kunde förutsäga huruvida patienten skulle fullfölja 

behandlingen för opiatbrukssyndrom eller inte.  

 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur patienter med substansbrukssyndrom upplever 

bemötande från sjuksköterskor. Resultatet visade att patienter har många olika erfarenheter av 

bemötande inom olika delar av vården. Patienterna hade upplevelser av vad som skulle kunna 

anses vara bra bemötande, som var stärkande för patienten (Chorlton et al, 2015; Hall 1994; 

Nordfjaern et al, 2009; Vandermause & Wood, 2009). De hade även upplevelser av bemötande 

som kan anses vara dåligt, som i vissa fall var skadligt för patientens hälsa och ledde till ökat 
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lidande. De aspekter som beskrev ett bra bemötande var när patienterna upplevde att 

sjuksköterskan hade ett förhållningssätt som kan anses vara patientcentrerat (Robinsson et al, 

2008). Detta stämmer överens med vad Wiklund Gustin (2010) skriver angående att 

sjuksköterskan skall ha ett helhetsperspektiv i vården av substansbrukande patienter. Det 

förhållningssätt som kan tolkas som patientcentrerat beskrevs av patienternas upplevelser av att 

de fick sina behov tillgodosedda samt att de blev bemötta med empati, omtänksamhet, 

engagemang och hjälpsamhet (Hall, 1994; Vandermause & Wood, 2009). Andra aspekter av 

patienters upplevelser som kan tolkas som ett patientcentrerat förhållningssätt var när patienter 

uppgav att de hade valmöjligheter och kände sig delaktiga i sin vård (Hall, 1994; Nordfjaern et al, 

2009; Vandermause & Wood, 2009). Betydelsen av en förtroendefull relation belystes av 

patienterna (Chorlton et al, 2015), vilket kan tolkas som en del i partnerskapet mellan patient och 

sjuksköterska. Partnerskapet beskrivs vara en del av patientcentrerad vård (Robinsson et al, 

2008). Att skapa en förtroendefull relation mellan sjuksköterska och patient kan anses vara 

avgörande för ett gott bemötande då patienten är mer benägen att våga dela med sig av sina 

behov, vilket ökar förutsättningarna för sjuksköterskan att förstå patientens behov och bemöta 

dem (Chorlton et al, 2015). Inom gruppen patienter med substansbrukssyndrom upplevde kvinnor 

att de hade sämre terapeutisk relation med sina vårdgivare än män (McCabe & Priebe, 2003). 

Detta skulle kunna bero på sjuksköterskors brist att bemöta substansbrukande kvinnors unika 

behov och det skulle kunna leda till att kvinnor med substansbrukssyndrom får sämre vård än 

män. Patienterna beskrev att de var mer benägna att följa regler när de hade en förtroendefull 

relation med sin vårdgivare (Chorlton et al, 2015), detta är i linje med vad Robinsson och 

medarbetare (2008) beskriver - nämligen att patientcentrerad vård ökar patienternas följsamhet. 

Två viktiga faktorer för att uppnå en förtroendefull relation beskrivs vara kontinuitet och ett gott 

bemötande (Socialstyrelsen, 2015a). Kontinuitet kan dock vara svårt att uppnå när det 

förekommer brist och hög omsättning på sjuksköterskor.  

 

Enligt Arlebrink (2006) är det etiska målet med vården att stärka patientens autonomi. Autonomi 

beskrivs innebära att varje människa i grunden är fri och självständig. I vården ingriper 

sjuksköterskan i en annan människas liv och enligt Arlebrink (2006) bör sjuksköterskan då ge 

vård med utgångspunkt i respekt för patienten och patientens behov för att kunna leva ett gott liv, 

inte vad sjuksköterskan anser att patienten har för behov. Patienter i denna litteraturöversikt hade 

dock upplevelser av att vårdgivare behandlade dem utifrån vårdgivarens syn på patientens behov 

(Nordfjaern, 2009; Vandermause & Wood, 2009), vilket går emot grundläggande vårdetik och 

kan ses som ett respektlöst bemötande. Arlebrink (2006) skriver att sjukdom och sociala problem 



 18 30 

kan undergräva människors autonomi men att detta kan kompenseras genom att den som har 

makten (sjuksköterskan) ger stöd för att stärka autonomin hos individen. För att stärka autonomin 

kan sjuksköterskan arbeta utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt och teorin om 

empowerment. På det sättet stärks patienten och utgångspunkten finns i individens behov 

(Robinsson et al, 2008; Ellis-Stoll & Popkess-Vawter, 1998).  

 

Ett dåligt bemötande leder enligt Arman (2012) till ett ökat vårdlidande. Aspekter som kan tolkas 

som ett dåligt bemötande var när patienterna upplevde att de fick ett otrevligt bemötande från 

vårdgivarna samt att vårdgivarna saknade en holistisk syn. En icke-holistisk syn karaktäriserades 

här av att patienterna upplevde att vårdgivarna saknade förståelse för bakomliggande orsaker till 

substansbruket samt att vårdgivarna saknade förståelse för patienternas livsstil (Deering et al, 

2012). Patienterna upplevde att de inte fick sina behov tillgodosedda, en anledning till detta 

skulle kunna vara att vårdgivare och patienter hade olika uppfattningar om vad patienterna hade 

för behov eller att vårdgivaren inte såg eller förstod patienternas vårdbehov. Detta skulle kunna 

ses som ett icke-holistiskt och icke-patientcentrerat förhållningssätt. Det kan anses vara av extra 

stor vikt att ha ett patientcentrerat förhållningssätt till denna patientgrupp då tidigare forskning 

(Socialstyrelsen, 2015a) och resultat i denna litteraturöversikt (McCabe & Priebe, 2003; Villena 

& Chesla, 2010) visar att det var vanligt förekommande med psykisk samsjuklighet. 

Samsjuklighet ledde till sämre terapeutisk relation (McCabe & Priebe, 2003). Detta visar på 

behovet av högre krav på sjuksköterskans kommunikativa kompetens och förmåga att bemöta 

denna patientgrupp som har komplicerad problematik. Patienternas upplevelser av ett dåligt 

bemötande skulle kunna förklaras med att sjuksköterskan har en dålig attityd mot patienter med 

substansbrukssyndrom, på grund av att patienterna anses vara manipulativa, aggressiva, otrevliga 

och dåligt motiverade (Boekel et al, 2013). Patienternas upplevelser skulle också kunna förklaras 

av tidigare erfarenheter och en ökad känslighet för negativa attityder och diskriminering (Brener 

et al, 2010). Personer med substansbrukssyndrom har en försämrad social funktion, det är en del 

av den medicinska diagnosen (American Psychiatric Association, 2013) och det bör 

sjuksköterskan ha i åtanke i vården av dessa patienter. Det ligger i sjuksköterskans ansvar att ha 

kunskap om substansbrukssyndrom och förståelse för patienternas situation. I situationer som kan 

upplevas som aggressiva eller otrevliga är det av särskilt stor betydelse att sjuksköterskan 

behåller sin självaktning och inte rycks med i situationen och därmed förlorar sin professionella 

hållning (Wiklund Gustin, 2010). Det kan förstås som att sjuksköterskans självaktning och 

autonomi är betydelsefull för att ha möjlighet att lindra patienters lidande. 
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Relationen mellan sjuksköterska och patient är i grunden ojämlik på grund av sjuksköterskans 

yrkesroll, vilken ger sjuksköterskan makt att diskriminera patienten (Link & Phelan, 2001). 

Patienter uppgav att vårdgivarna behandlade dem på ett nedlåtande och diktatorisk sätt (Chorlton 

et al, 2015; Hall, 1994) vilket skapar en ökad maktobalans i relationen mellan vårdgivare och 

patient. Då denna patientgrupp har visat sig vara särskilt utsatt för stigmatisering (Link & Phelan, 

2001) är det av extra stor vikt att sjuksköterskan strävar efter en jämlik relation och att stärka 

patienten. Enligt Ellis-Stoll och Popkess-Vawter (1998) är ett sätt att stärka patienten att tillämpa 

teorin om empowerment i förhållningssättet till patienten, detta för att förflytta makten över 

patientens vård och behandling till patienten. Sjuksköterskan kan förflytta makten till patienten 

genom att ha ett motiverande förhållningssätt, att uppmuntra till beteendeförändring samt att 

lyssna och visa omtanke om patienten. Denna litteraturöversikt visar att det finns vårdgivare som 

arbetar enligt teorin om empowerment och att det är något som patienterna uppskattar. Samtidigt 

visar patienters erfarenheter på beteenden hos vårdgivare som leder till att patienter upplever 

osäkerhet och hjälplöshet till följd av att inte bli behandlad med respekt och att vårdgivarna inte 

höll vad de lovade (Chorlton et al, 2015). 

 

Motsatsen till ett patientcentrerat förhållningssätt och bemötande utifrån teorin om empowerment 

kan anses vara stigmatisering. Trots att vården ska bemöta patienter med utgångspunkt i 

individen och inte med utgångspunkt i yttre faktorer så visade denna litteraturöversikt att många 

patienter någon gång hade blivit stigmatiserade på grund av sitt substansbrukssyndrom. Då en 

koppling mellan stigmatisering och såväl fysisk som psykisk ohälsa har gjorts (Ahern et al, 2007) 

bör sjuksköterskan sträva mot att förebygga stigmatisering och diskriminering för att förebygga 

ohälsa och lindra lidande. Det kan betraktas som oetiskt av sjuksköterskan att diskriminera 

patienter och patienter som tillhör en utsatt grupp likt patienter med substansbrukssyndrom kan 

vara särskilt känsliga i sådana situationer. Ur ett etiskt perspektiv delar sjuksköterskan 

tillsammans med samhället ansvaret att tillgodose framförallt sårbara befolkningsgruppers hälsa 

och sociala behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Patienter med substansbrukssyndrom är 

en grupp som många har dåliga erfarenheter av bemötande i vården och som på grund av stigma 

drar sig för att söka vård (Wandermause & Wood, 2009). När de väl söker vård har det därför 

stor betydelse att patienterna får positiva upplevelser av bemötande, det skulle kunna leda till att 

de blir stärkta och att chansen ökar att de fullföljer behandling. Det kan även leda till att de vågar 

söka vård i framtiden. 
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Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt baserades på artiklar med medel eller hög kvalitet och det kan ses som en 

styrka, med motivationen att god kvalitet ger trovärdiga resultat (Friberg, 2012).  

 

Ett problem som uppstod vid litteratursökningen var att ordet bemötande saknar en bra 

översättning på engelska. Den direkta översättningen blir treatment, vilket egentligen handlar om 

behandling och inte bemötande. Begrepp som kunde motsvara betydelsen av bemötande 

identifierades som kommunikation, relation och attityd. Det fanns en begränsad tillgång till 

artiklar som kunde besvara denna litteraturöversikts syfte och därför inkluderades äldre forskning 

än vad som rekommenderas enligt Forsberg och Wengström (2013). En nackdel med att 

inkludera äldre artiklar är att attityder hos vårdgivaren kan ha förändrats och därmed patienternas 

upplevelser av bemötandet. Dock visade denna litteraturöversikt att både tidigare och senare 

studier åskådliggör liknande fenomen. Till en början inriktades syftet på att endast undersöka 

patienter med alkoholbrukssyndrom. På grund av att det fanns en begränsad tillgång till artiklar 

inom området inkluderades även patienter med opiatbrukssyndrom, med motiveringen att det är 

det näst vanligaste substansbrukssyndromet efter alkoholbrukssyndrom (United Nations, 2015). 

Då alkohol inte är en olaglig substans finns det en risk för att patienter med opiatbrukssyndrom 

upplever högre grad av stigmatisering och därmed sämre bemötande än patienter med 

alkoholbrukssyndrom. 

 

Några av artiklarna som inkluderats i denna litteraturstudie har undersökt flera aspekter av 

behandling där bemötandet var inkluderat. De delar av resultatet som inte var relevant och alltså 

inte handlade om bemötande redovisades därför inte denna litteraturstudie. En av de inkluderade 

artiklarna beskriver ett sedan tidigare identifierat problem (stigma) med hjälp av frågor som var 

vinklade för att undersöka fenomenet diskriminering. Detta kan ses som en begränsning då det 

kan ha påverkat informanternas svar. 

 

En styrka med litteraturöversikt är att den ger en sammanställning av tidigare studier gjorda inom 

ämnet bemötande. En fördel med att både inkludera kvalitativa och kvantitativa artiklar i 

litteraturöversikten är att de kompletterar varandra genom att både visa på olika upplevelser av 

bemötande och samtidigt visa på förekomsten av upplevelserna. En nackdel med de inkluderade 

kvantitativa artiklarna är att de endast undersöker förekomsten av patienters upplevelser inom 

specifik substansbruksvård, vilket kan skilja sig mot till exempel primärvård och somatisk vård. 

De inkluderade studierna utfördes i Kanada, Storbritannien, Norge, USA, Nya Zeeland och 
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Australien. Med tanke på att det kan finnas skillnader i sjukvårdssystem och kulturer mellan 

dessa länder så kan överförbarheten på svensk sjukvård diskuteras. En skillnad som kan ses i 

ländernas vård är att graden av patientcentrering skiljer sig åt (Davis, Stremikis, Squires & 

Schoen, 2014), detta kan ha inverkan på bemötandet. Oavsett vilken land människan är född i är 

alla lika i grunden, därmed kan upplevelser och behovet av ett gott bemötande antas vara av 

liknande karaktär världen över.   

 

Innehållsanalysen genomfördes utifrån en lätt modifierad variant av Graneheim och Lundmans 

(2004) metod för innehållsanalys, vilket kan ha haft betydelse för kategoriernas utformning. I de 

fall där kondenserade meningar kunde passa in i flera kategorier lästes det sammanhang där 

meningarna kom ifrån för att därmed få en bättre förståelse för innebörden. Därefter valdes en 

kategori där den kondenserade meningen passade in bäst. En anledning till att dessa kategorier 

valdes var för att de bäst kunde beskriva innehållet i artiklarna. Ett annat sätt att gruppera de 

kondenserade meningarna i kategorier hade kunnat vara i positivt och negativt bemötande, men 

detta sätt valdes bort på grund av att det skulle innebära en tolkning av artiklarna. Det 

tillvägagångssätt som valdes bedömdes möjliggöra en mer neutral analys av inkluderade studier. 

En annan anledning till att dessa kategorier valdes var för att begreppet bemötande, på samma 

sätt som kategorierna, är beroende av flera faktorer som samspelar med varandra.  

 

Framtida forskning och kliniska implikationer 

Denna litteraturöversikt har visat att patienter med substansbrukssyndrom har upplevelser av 

dåligt bemötande, vilket lyfter fram betydelsen av bemötandet som ett viktigt område att fokusera 

på inom omvårdnad av dessa individer. Ett förslag till framtida forskning att undersöka hur 

bemötandet inom vården kan förbättras. Vid litteratursökningen inför denna litteraturöversikt 

framkom att patienters upplevelser av bemötande från sjuksköterskor och även vården i stort är 

ett relativt outforskat område, därför kan det antas finnas ett behov för ytterligare studier inom 

området. Det skulle även vara intressant att göra jämförande studier mellan patienters upplevelser 

av bemötande inom psykiatrisk vård/substansbruksvård och somatisk vård. Sjuksköterskan kan 

förbättra bemötandet genom att öka sin kunskap om substansbrukssyndrom. Genom att ha sin 

självaktning och autonomi som utgångspunkt i bemötandet kan sjuksköterskan förbättra sin 

professionella hållning och därmed förbättra vården och lindra lidande.  
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Slutsats 

Det finns stora variationer i hur patienter med substansbrukssyndrom upplever bemötandet från 

sjuksköterskor. Sjuksköterskors bemötande kan både öka och minska vårdlidande hos patienter 

med substansbrukssyndrom. Ett gott bemötande är betydelsefullt för att främja hälsa och för att 

optimera resultatet av vården. Resultatet av denna litteraturöversikt visar att det finns upplevelser 

av både ett positivt och hälsofrämjande samt ett negativt och stigmatiserande bemötande och 

omvårdnaden av dessa individer kan förbättras. 
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BILAGA 1.  
Tabell 2. Översikt över inkluderade artiklar 

Titel Författare, år och 
land 

Syfte Design, metod, 
deltagare. 

Resultat Kvalitets- 
bedömning 

Perceptions of discriminatory 
treatment by staff as predictors 
of drug treatment completion: 
utility of a mixed methods 
approach. 

Brener, Hippel, 
Hippel, Resnick & 
Treloar. 2010. 
Australien. 

Att undersöka kvaliteten av 
service på en privatägd 
behandlingsklinik för 
rehabilitering av 
substansbrukssyndrom. 

 

Kvalitativ och 
kvantitativ. 
Frågeformulär och 
intervjuer. 105 deltagare 
(varav 92 svarade på 
frågeformulär och 13 
intervjuades).  

Kvalitativ: Samtliga patienter rapporterade att de hade 
upplevt diskriminering under nuvarande behandling eller på 
tidigare sjukvårdsinstitutioner. Patienter trodde att dessa 
upplevelser var kopplade till tidigare dåliga erfarenheter, 
ökad känslighet och lågt självförtroende 

Medel 

Understanding how people 
who use illicit drugs and 
alcohol experience 
relationships with psychiatric 
inpatient staff. 

Chorlton, Smith & 
Jones. 2015. 
Storbritannien. 

Att undersöka relationen 
mellan patienter med drog- 
eller alkoholbrukssyndrom 
och personal, på en 
psykiatrisk vårdavdelning. 
 

Kvalitativ. Semi-
strukturerade intervjuer 
med öppna frågor. 10 
deltagare. 

Tre huvudteman identifierades: övervägandet av risker, 
relationer baserade på makt och kontroll och sökande av 
empatisk omvårdnad.   

Medel.  

Clients' perceptions of opioid 
substitution treatment: An 
input to improving the quality 
of treatment 

Deering, Horn & 
Frampton. 2012. 
Nya Zeeland.  

Att undersöka patienternas 
uppfattning om 
opiatsubstitutionsbehandling.  

Kvantitativ och 
kvalitativ. Frågeformulär 
samt intervjuer. 93 
deltagare. 

En del deltagare hade positiv uppfattning om personalen, de 
ansåg bland annat att personalen var medlidsam, lätta att 
prata med och stödjande. Andra deltagare hade negativ 
uppfattning av personalen, exempelvis på grund av att 
personalen var okänslig och inte kunde relatera till 
patientgruppen.  

Hög 

Lesbians recovering from 
alcohol problems: an 
ethnographic study of health 
care experiences.  

Hall. 1994. USA. Att göra en etnografisk studie 
för att beskriva lesbiska 
kvinnors erfarenheter i 
alkoholrehabilitering och 
identifiera hinder för att söka 
vård och återhämtning ur 
deras perspektiv. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 32 deltagare. 

Många deltagare upplevde sig diskriminerade på flera nivåer 
inkluderat sexualitet, kön, etnicitet och socioekonomisk 
status. Fyra olika kommunikationssätt av vårdgivarna 
identifierades, vilka kategoriserades som paternalistisk, 
maternalistisk, konfronterande och inflytelsepåverkande.  

Medel 



 

Satisfaction guaranteed? What 
clients on methadone and 
buprenorphine think about 
their treatment. 

Madden, Lea, Bath 
& Winstock. 2008. 
Australien. 

Att undersöka konsumentens 
tillfredsställelse med 
opioidbehandlingstjänster 
utifrån flera olika områden 
som miljö, service, kliniska 
relationer, medicin och 
behandlingsresultat. 

Kvantitativ och 
kvalitativ. Intervjuer med 
öppna frågeställningar. 
432 deltagare. 

Majoriteten av deltagarna var nöjda eller mycket nöjda med 
vården på metadonbehandlingsprogrammet och upplevde 
sina vårdgivare som hjälpsamma. Många av deltagarna 
upplevde personalen som det bästa med behandlingen. 
Andra var missnöjda och önskade mer medlidande och 
förståelse från personalen. 

Medel 

Are therapeutic relationships 
in psychiatry explained by 
patients' symptoms. 

McCabe & Priebe. 
2003. Storbrittanien. 

Att undersöka den 
terapeutiska relationen. 

Kvantitativ. 
Frågeformulär. 494 
deltagare (varav 249 med 
alkoholbrukssyndrom). 

Patienter med alkoholmissbruk skattade den terapeutiska 
relationen bäst medan patienter med schizofreni som varit 
hospitaliserade en lång tid skattade relationen sämst. Det 
fanns samband mellan hög psykopatologi och sämre 
terapeutisk relation. Män med alkoholbrukssyndrom 
skattade signifikant högre på den terapeutiska relationen mot 
kvinnor. 

Medel 

Treatment and recovery as 
perceived by patients with 
substance addiction. 

Nordfjaern, 
Rundmo & Hole. 
2009. Norge. 

Att undersöka vilka 
upplevelser patienter med 
substansbrukssyndrom har av 
deras behandling.  

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer. 13 deltagare. 

Den vanligaste positiva och negativa upplevelsen av 
behandlingen var kopplat till relationen med personal och 
andra patienter. De positiva upplevelserna var bland annat 
kopplat till vårdpersonalens förmåga att visa genuint 
intresse, ge positiv feedback. Negativa upplevelser var 
kopplad till personlig frihet, passivisering, byte av personal 
och inkonsekventa regler. 

Hög  

Toward cultural safety: nurse 
and patient perceptions of 
illicit substance use in a 
hospitalized setting. 

Pauly, McCall, 
Browne, Parker, 
Mollison. 2015. 
Kanada. 

Att generera kunskap och 
förståelse av kulturell säkerhet 
inom akutsjukvården på 
sjukhuset för människor som 
använder, har använt eller är 
misstänkta för att använda 
olagliga substanser och som 
är påverkade av fattigdom 
eller hemlöshet. 

Kvalitativ. Djupgående 
intervjuer och 
observationer. 34 
deltagare (varav 15 
patienter och 19 
sjuksköterskor). 

Patienter upplevde att de fått ett annat bemötande av 
vårdpersonal p.g.a. sitt substansmissbruk, som gav sig i 
uttryck genom att bl.a. inte bli bemött på ett respektfullt sätt, 
att sjuksköterskor undvek dem och upplevde sig dömda för 
sitt drogmissbruk och för att vara kriminella.  

Medel 



 

See my suffering: women with 
alcohol use disorders and 
their primary care experiences 

Vandermause & 
Wood. 2009. USA. 

Att undersöka hur kvinnor 
med alkoholbrukssyndrom 
upplever bemötande i 
primärvården.  

Kvalitativ. Intervjuer. 5 
deltagare. 

Deltagarna hade erfarenhet av ett stigmatiserande och 
avvisande bemötande av vårdpersonal i primärvården. De 
upplevde att de inte fick sina behov mötta och att 
alkoholbrukssyndromet fick allt fokus. Deltagarna hade 
också erfarenhet av ett förstående, vänligt och empatiskt 
bemötande där deras behov möttes, detta var dock mer 
sällsynt.  

Medel 

Challenges and struggles: 
lived experiences of 
individuals with co-occurring 
disorders. 

Villena & Chesla. 
2010. USA.  

Att undersöka vilka 
utmaningar personer med 
substansbrukssyndrom och 
annan psykisk ohälsa stöter på 
då de söker vård. 

 

Kvalitativ. Intervjuer. 20 
deltagare. 

Tre huvudsakliga barriärer till att inte söka vård 
identifierades. Dessa är relationen till vårdgivarna, ett 
komplicerat sjukvårdssystem och att försöka behandla 
sjukdomar då man inte har en fast och säker bostad.  

Hög 

 


