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Abstrakt 

Bakgrund: Sjuksköterskor möter personer med substansberoende inom alla 

vårdformer. Detta är en stigmatiserad patientgrupp som inte alltid upplever att de får 

vård på lika villkor som andra. En negativ inställning till denna patientgrupp är inte i 

enlighet med sjuksköterskans etiska kod och utgör ett hinder för god omvårdnad. 

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att i 

sin professionella roll möta personer med substansberoende. 

Metod: En systematisk litteraturstudie av 10 studier med kvalitativ ansats. 

Sökningen genomfördes i databaserna PubMed, Cinahl samt PsycINFO. De 

kvalitetsgranskades och sammanställdes med inspiration av en modell för 

syntesprocess. 

Resultat: Fyra huvudteman framkom: a) misstro och negativ inställning till 

personer med substansberoende, b) kunskapsbrist och organisatoriska brister, c) 

hinder för god omvårdnad samt d) sympati och vilja att upprätta en god relation. 

Konklusion: Litteraturstudien visar att sjuksköterskor upplever flera brister och 

hinder inom omvårdnaden av personer med substansberoende. Det bidrar till att 

vård inte kan utföras i enlighet med etiska riktlinjer. Det finns behov av mer 

utbildning, kunskap och stöd i sjuksköterskornas yrkesroll samt vidare forskning för 

att kunna hitta förbättringsåtgärder som stödjer sjuksköterskan och kan förbättra 

vården för personer med substansberoende.  

 

Nyckelord: substansberoende, sjuköterskor, upplevelse, attityder, stigmatisering 



       

 
 

Abstract 

Background: Nurses meet patients with substance use disorders in all forms of care 

settings. This is a stigmatized group that does not always receive care on equal terms 

as others. Negative attitudes towards this group are not in accordance with nurses 

ethical code and is a barrier for good nursing care. 

Aim: The aim of this systematic review was to illuminate nurses’ experiences of in 

their professional role encountering patients with substance use disorders. 

Method: A systematic review of 10 qualitative studies was performed. The search 

was made in the databases PubMed, Cinahl and PsycINFO. The studies were 

scrutinized for quality and compiled with inspiration of a model for synthesis.  

Results: Four major themes emerged; a) distrust and negative attitudes towards 

patients with substance use disorders, b) lack of knowledge and organizational 

deficiency, c) barriers for good nursing care, and d) sympathy and will to establish a 

good relationship. 

Conclusion: The systematic review shows that nurses experience many barriers in 

caring for patients with substance use disorders. This leads to inability to provide 

care according to the ethical guidelines. There is a need for more education, 

knowledge and role-support as well as further research to find improvements that 

support nurses’ and could improve the care for patients with substance use disorders. 

Keywords: substance use disorder, nurses, experience, attitudes, stigma
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Inledning 

Personer med substansberoende kan vara en utsatt patientgrupp och vi har under vår 

verksamhetsförlagda utbildning upplevt att det ibland finns en negativ inställning till 

dessa patienter hos vårdpersonal. I vårt framtida arbete som sjuksköterskor kan vi 

möta personer med substansberoende inom alla vårdformer. Därför vill vi få en 

djupare förståelse för hur sjuksköterskor upplever mötet med dessa patienter. 

Bakgrund 

Samhällsperspektiv 

Sjuksköterskor möter personer med substansberoende inom alla vårdformer. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2014) vårdades 10 840 kvinnor och 21 948 män på sjukhus 

för en alkoholrelaterad diagnos år 2012. Totalt vårdades 4 400 kvinnor och 7980 män 

på sjukhus för en narkotikarelaterad diagnos år 2012. Inläggningarna har ökat bland 

både kvinnor och män i alla åldersgrupper men mest i åldern 15-24 år. 

En uppskattning från Socialstyrelsen (2014) visar att 780 000 personer över 18 år har 

ett beroende eller missbruk av alkohol och att 29 500 personer har en problematisk 

narkotikaanvändning. Det är svårt att få en tillförlitlig kartläggning av hur många 

personer som söker hjälp (Wiklund Gustin 2014). Enligt Statens beredning för 

medicinsk utvärderings (SBU 2001) rapport om behandling av alkohol- och 

narkotikaproblem har de samhällsekonomiska kostnaderna för missbruk och 

beroende av alkohol och narkotika uppskattats i olika studier i flera länder. 

Resultaten varierar mellan 2 och 8 procent av bruttonationalprodukt (BNP), vilket 

för Sveriges del skulle innebära mellan 30 och 120 miljarder kronor per år. Enligt 

Hälso-och Sjukvårdslagen är målet för hälso- och sjukvården en god hälsa och en 

vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården skall ges med respekt för alla 

människors lika värde och för den enskilda människans värdighet (SFS 1997:142). 

Sjuksköterskeprofessionen 

I sjuksköterskeprofessionens etiska kod framgår att patientens hälsa är det främsta 

målet och att principen om alla människorns lika värde aldrig ska frångås. I
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omvårdnaden av en person ska sjuksköterskan lindra det lidande som går att lindra 

och inte skapa mer lidande. Lidande skapas inte bara av ohälsa utan kan även orsakas 

av till exempel ett kränkande bemötande eller utebliven vård (Svensk 

sjuksköterskeförening 2012). Under 2014 publicerade Socialstyrelsen nya riktlinjer 

för en bättre vård inom missbruks- och beroendevård. Där framgår att ett problem 

inom området är att yrkesutbildningarna för läkare, sjuksköterskor, psykologer och 

socionomer har väldigt begränsade inslag av vård och behandling av missbruk och 

beroende. För att förbättra vården till denna patientgrupp behövs enligt 

Socialstyrelsen (2015) ökad kunskap om vård och behandling av personer med 

missbruk och beroende.  

 

Enligt Umeå universitets modell för omvårdnad (2015) består omvårdnad av uppgift 

och relation. Ibland behöver uppgiften prioriteras och ibland behöver relationen 

prioriteras. Dock följs alltid de båda delarna åt och är varandras förutsättningar. 

Relationen mellan patient och sjuksköterska kan verka enkel, men är i själva verket 

komplicerad. Relationen påverkas av både inre och yttre faktorer, till exempel 

sjuksköterskans och patientens personligheter, sammanhang och tid. Relationen är 

alltid ömsesidig och definitionsmässigt är man som patient i en beroendeställning till 

den som ger vård. Beroendet kan upplevas positivt om det i vårdrelationen finns en 

ömsesidig respekt och tolerans. Vid brist på respekt kan beroendet upplevas negativt 

och leda till en känsla av maktlöshet hos patienten. Innehållet i omvårdnad varierar 

utifrån sammanhanget. Att tillgodose patienters grundläggande behov är centralt i all 

omvårdnad.  

 

Mötet mellan patient och vårdare är grunden i personcentrerad omvårdnad. En 

person är mer än en patient och därför är det viktigt att dennes historia, hälsosyn, 

behov, vilja och förmåga samt levda kropp utgör grunden för omvårdnaden. Att förstå 

så väl biologiska, psykologiska, sociala som existentiella perspektiv på kroppen är en 

förutsättning för att bedriva god omvårdnad (Umeå universitet 2015).  
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Substansberoende och upplevelser hos personer med substansberoende 

Enligt den internationella diagnosmanualen Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders (DSM-V) ställs diagnosen substance use disorder (svensk 

översättning substansberoende eller substansbrukssyndrom) om en person använder 

en substans på ett sätt att det skapar en signifikant funktionsnedsättning eller lidande 

(Wiklund Gustin 2014).   

 

Personer med substansberoende kan uppleva sig själv som misslyckade och de 

laddade bilder av “missbrukare” som finns i samhället blir till en del av personens 

självbild och spär på personens egna känsla av maktlöshet, skam, utanförskap och 

värdelöshet (Curtis & Harrison 2001). En studie av Wiklund (2008) belyser olika 

aspekter av att leva med beroende. Det huvudsakliga motivet för droganvändning var 

att slippa lidande. Där framkommer dels att personer som lever med beroende 

beskriver att drogen hjälper dem att hantera livet men också att drogen i längden 

skapade mer lidande. I en studie av Morgan (2006) beskriver patienter med 

substansberoende och samtidig smärtproblematik sin upplevelse av mötet med 

vården. Samtliga rapporterade negativa upplevelser, många berättade att de upplevt 

bristande respekt från vårdpersonal samt att deras smärta inte tagits på allvar. 

Stigmatisering och attityder 

Attityder och stigmatisering kan definieras på olika sätt men är nära förknippade 

med varandra. Attityden handlar om det sätt vi bemöter andra och stigmatisering är 

det som en person upplever. Stigmatisering ses som negativt för individen och kan 

upplevas som ett utanförskap i samhället (Lilja & Hellzén 2014). Enligt Goffman 

(1972) finns tre olika typer av stigman. Fysiska stigman kopplas till kroppsliga 

missbildningar eller handikapp. Psykiska stigman kopplas till psykiska problem, 

kriminalitet och underliga böjelser. Sociala stigman rör ras och religion. I en studie av 

Crisp et al. (2000) undersöktes stigmatisering gentemot personer med  olika 

psykiatriska diagnoser. Alkoholism och drogberoende klassades som självförvållade 

problem som personerna kunde lösa själva samt att personer med alkohol- och 

drogberoende var svåra att prata med, farliga för andra och opålitliga. 

Vårdpersonals inställning till personer med substansberoende 

I en studie av van Boekel et al.( 2013) framkommer att vårdpersonal kan ha en 

negativ attityd till personer med substansberoende. Faktorer som de upplevde hos 
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dessa patienter var våldsamhet, manipulation och låg motivation till förändring. 

Vårdpersonalen upplevde att de själva hade bristande adekvat utbildning, erfarenhet 

och stöd i sitt arbete. De var mer uppgiftsinriktade när de utförde vården och det 

resulterade i mindre personligt engagemang och empati gentemot patienten. I en 

studie av Natan et. al. (2009) fick sjuksköterskor skatta sina attityder samt vården de 

gav till patienter med missbruksproblematik. De rapporterade måttligt negativa 

attityder till denna patientgrupp men tyckte inte att dessa patienters problem var 

självförvållade. De ansåg att dessa patienter hade samma rätt till likvärdig vård som 

andra, däremot ansåg de att det är en komplicerad patientgrupp och uppgav att de 

känner rädsla för att utsättas för våld och manipulation samt uppfattade att kvalitén 

på vården till denna patientgrupp är sämre. I en annan studie av Beckstead (2005) 

visade resultaten att sjuksköterskor hade en neutral inställning till att arbeta med 

patienter med en historia av droganvändning men också att de hade låg motivation 

och litet stöd i sin yrkesroll. Författarna föreslog ökad användning av organisatoriska 

verktyg, såsom protokoll och konsulttjänster för att stödja sjuksköterskor och deras 

patientrelation och därmed förbättra den givna vården. En studie av Chang och Yang 

(2013) med sjuksköterskor som arbetade på vårdcentral syftade till att identifiera 

faktorer associerade med sjuksköterskors attityder mot patienter med 

substansmissbruk. Resultatet visade ett samband mellan sjuksköterskors attityd och 

ålder, omvårdnadserfarenhet, arbetsenhet, personlig erfarenhet, erfarenhet av att ta 

hand om personer med missbruksproblematik, drogutbildning i skolan och 

fortbildning. Det konstaterades att ju längre erfarenhet och utbildning 

sjuksköterskorna hade desto mer  positiva var deras attityder. I en annan studie av 

Howard och Holmshaw (2010) med blandad vårdpersonal på en psykiatrisk 

avdelning visade resultatet att personal som fått utbildning hade mindre negativa 

attityder mot personer med substansberoende. Det var ingen skillnad mellan typ av 

anställningsform eller längd på klinisk arbetslivserfarenhet. 

Motiv och syfte 

Litteraturgenomgången visar att vårdpersonal inte alltid har en professionell 

inställning till personer med substansberoende samt att denna patientgrupp upplever 

brister i vården. Att respektera en patients värdighet i ett vårdmöte är av stor 

betydelse för att patienten ska känna tillit, hopp och mening. Detta tillsammans med 

den evidensbaserade omvårdnaden utgör grunden för all god omvårdnad (Svensk 
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sjuksköterskeförening 2012). En stigmatiserad bild av personer med 

substansberoende är inte i enlighet med sjuksköterskans etiska kod. För att 

säkerställa en god omvårdnad till dessa personer behövs en ökad kunskap och 

förståelse för hur sjuksköterskan upplever mötet med denna patientgrupp och vad 

som behöver stödjas för att undvika stigmatisering och brister i bemötande. 

 

Syftet med litteraturstudien var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att i sin 

professionella roll av möta personer med substansberoende i sin professionella roll. 

Metod 

Föreliggande studie är en systematisk litteraturstudie där författarna systematiskt 

sökt, kritiskt granskat och sammanställt vetenskaplig litteratur inom det valda 

området. En systematisk litteraturstudie syftar till att åstadkomma en syntes av data 

från tidigare genomförda empiriska studier. Den fokuserar på aktuell forskning inom 

området och underlaget i föreliggande litteraturstudie utgörs av vetenskapliga 

artiklar från kvalitativa studier (Forsberg & Wengström 2003).  

Sökmetod 

Artiklar söktes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO. I PubMed användes 

MeSH-termerna ”Substance related disorders” AND ”Attitude of Health Personnel”. 

Eftersom många resultat handlade om tobak lade vi till NOT tobacco. Sökningen 

begränsades till de artiklar som hade tillgängligt abstrakt samt var högst 10 år gamla. 

I Cinahl användes Cinahl headings ”Substance abuse” med tillägget “nursing” AND 

”attitude”. Sökningen begränsades till artiklar med tillgängligt abstrakt, skrivna på 

engelska, högst 10 år gamla och hade tillägget peer reviewed. I PsycINFO användes 

sökorden ”nurses” AND ”attitudes” AND ”substance abuse” och sökningen 

begränsades till de artiklar som var skrivna på engelska, var peer reviewed och var 

högst 10 år gamla. Sökningarna presenteras i tabell 3, bilaga 1. 

Urval 

Urvalen skedde i tre steg. I första urvalet lästes titeln på de 414 sökresultaten. 

Titlarna på 44 artiklar svarade mot litteraturstudiens syfte och valdes ut i urval ett. I 

urval två lästes abstrakten för dessa 44 artiklar och 13 artiklar ansågs relevanta. 

Dessa artiklar lästes och bedömdes individuellt av båda författarna och 8 

originalstudier bedömdes passa studiens syfte. Två artiklar hittades manuellt i en 
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annan studies referenslista. Inklusionskriterier: Artiklarna fanns tillgängliga i fulltext 

via Umeå Universitet samt var publicerade på engelska. Studierna var kvalitativa och 

beskrev upplevelse av mötet mellan sjuksköterska och patient med substansberoende 

utifrån sjuksköterskans perspektiv. Med substansberoende menades alkohol- eller 

drogberoende. Exklusionskriterier: Kvantitativa studier. Artiklar som handlade om 

vårdpersonal i allmänhet och inte specifikt sjuksköterskor. Artiklar som innefattade 

andra typer av beroenden. I det slutgiltiga urvalet fanns 10 orginalstudier, 

publicerade mellan 2006 och 2014. Samtliga studier hade kvalitativ ansats. Designen 

på studierna som ingick i resultatet varierande mellan induktiv ansats, grounded 

theory, fenomenologisk design, deskriptiv design, samt narrativ design. I samtliga 

studier framgick att de var etiskt godkända. Alla studier som ingår i litteraturstudiens 

resultat är kvalitetsgranskade av författarna enligt SBU:s kriterier (2014) för 

bedömning av vetenskaplig kvalitet. En översikt av studierna samt kvalitetsnivå 

presenteras i tabell 4, bilaga 2. 

Analys 

En syntes av resultaten i studierna gjordes med inspiration av SBU:s modell (2014) 

för syntesprocess för studier med kvalitativ analys. Enligt SBU:s modell görs syntesen 

i fyra steg där 1) de kvalitetsgranskade studierna gås igenom för att hitta teman i 

resultaten som sedan kondenseras under utvecklandet av första nivåns teman, 2) 

besläktade första nivåns teman reduceras sedan till andra nivåns teman, 3) 

besläktade andra nivåns teman syntetiseras slutligen till övergripande tredje nivåns 

teman och 4) en bedömning görs av det vetenskapliga underlaget och resultat och 

slutsatser formuleras. Se figur 1. 

 

Analysens första steg gjordes individuellt då författarna läste de 10 utvalda och 

kvalitetsgranskade studierna var för sig och använde färgkodning för att identifiera 

teman i resultaten. Sedan diskuterades båda författarnas fynd gemensamt för att 

uppnå en gemensam tolkning. Fynden från de 10 valda studiernas resultat 

diskuterades mellan de två författarna och kondenserades till första nivåns teman. 

Dessa sorterades sedan efter likheterna och skillnaderna och syntetiserades till andra 

nivåns teman. Därefter studerades andra nivåns teman djupare för att kunna 

kategoriseras in i tredje nivåns teman efter författarnas tolkning av deras betydelse. I 

resultatet presenteras tredje nivåns teman som benämns som huvudteman, a) 
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misstro och negativ inställning till personer med substansberoende, b) kunskapsbrist 

och organisatoriska brister, c) hinder för god omvårdnad, d) sympati och vilja att 

upprätta en god relation. Ett exempel på hur syntesprocessen gick till visas i tabell 1. 

En översikt av teman presenteras i tabell 2. 

  

Figur 1.  

SBU:s modell för syntesprocess för studier med kvalitativ analys.  

Tabell 1. Exempel på syntes 

Första nivåns tema Andra nivåns tema Tredje nivåns 
tema 

Om patienten förnekar beroende beskrivs det som 

en barriär för ett bra samarbete med patienten 

 

Manipulativt och drogsökande beteende hos 

patienten gör det svårt att lita på patienten 

Svårt att skapa ett bra 

samarbete med patienten 

 

Problem med tillit 

 

Hinder för god 

omvårdnad 

   

Forskningsetik 

Helsingforsdeklarationen och Nürnbergkodexen innehåller etiska principer för 

medicinsk forskning som involverar människor och ska följas av alla som genomför 

forskning med människor. Vidare krävs informerat samtycke och att forskningen ska 

anses kunna tillföra något bra för samhället. Risker för försökspersoner ska 
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minimeras. Deltagarna har rätt att när som helst avbryta sin medverkan i forskningen 

(CODEX 2015). Ytterligare en forskningsetisk princip är att alla resultat ska redovisas 

även om de skiljer sig från författarnas eventuella egna åsikter (Forsberg & 

Wengström 2003). Kontroll har gjorts för att bekräfta att studierna var peer reviewed 

samt granskade av en forskningsetisk kommitté. I artiklarna som används till 

resultatet framgår det att de medverkande personerna kunnat avbryta när som helst 

under studiens gång utan att ge någon förklaring. Författarna har tagit ansvar genom 

att använda artiklar som är etiskt granskade och godkända. Alla artiklar som ingått i 

litteraturstudien har redovisats så tydligt som möjligt.  

Resultat 
Resultaten presenteras under fyra huvudteman; a) misstro och negativ inställning till 

personer med substansberoende, b) kunskapsbrist och organisatoriska brister, c) 

hinder för god omvårdnad samt d) sympati och vilja att upprätta en god relation. I 

tabell 1 redovisas tredje nivåns teman, det vill säga huvudteman samt de andra nivåns 

teman som grupperats ihop under respektive huvudtema. Dessa beskrivs närmare i 

texten under varje huvudtema. 

 

Tabell 2. Temaöversikt 

Misstro och negativ 

inställning 

Kunskapsbrist och 

organisatoriska brister 

Hinder för god 

omvårdnad  

Sympati och vilja 

att upprätta en 

god relation 

- Upplevelse av att 

patienter blir olämpligt 

dömda 

- Förekomst av 

stigmatisering 

- Bristande engagemang 

och mer uppgiftsfokuserad 

omvårdnad 

- Känslor av misstro 

inför patienten 

- Försvårad 

smärtbehandling 

- Upplevda negativa 

attityder 

 

- Behov av mer utbildning 

- Känsla av tidsbrist och 

tidspress 

- Upplever organisatoriska 

problem 

- Känner att mer samarbete 

med läkare behövs 

- Saknad av tillgång till 

alternativa smärtlindrings-

metoder 

- Saknar stöd från 

arbetsgivare 

- Känner sig ej förberedd att 

vårda patienter med 

substansberoende 

 

- Upplevelse av 

utmaningar i 

omvårdnaden 

- Problem med tillit 

- Uppfattning om att 

patienter inte tar eget 

ansvar 

- Svårigheter att 

skapa bra samarbete 

med patienten 

- Känslor av oro och 

förtvivlan 

- Rädsla och oro för 

egen säkerhet 

- Känslomässig 

utmattning 

- Känner sig ensamma 

- Främja fortsatt vård 

och behandling 

- Skapa ett bra 

samarbete med 

patienten 

- Strävan efter att 

förbättra omvårdnaden 

- Att stå upp för 

patienten gentemot 

annan vårdpersonal 

- Känslor av sympati 

för patienten 

- Etisk skyldighet att 

vårda 
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Misstro och negativ inställning till personer med substansberoende 

Temat innefattar den misstro och negativa inställning som sjuksköterskor upplever 

mot patienter med substansberoende, både deras egen inställning och en inställning 

de uppfattar ifrån kollegor. I studierna framkom att sjuksköterskor på både 

medicinska och kirurgiska avdelningar har negativa uppfattningar om att vårda 

patienter med substansberoende. Exempel på negativa uppfattningar som framkom 

var att patienter med substansberoende är manipulativa, behöver mer övervakning 

och är krävande. Sjuksköterskorna kände ilska gentemot dessa patienter och rädsla 

för att bli lurade (Neville & Roan 2014). Sjuksköterskorna uppgav att patienter med 

substansberoende blir diskriminerade och utsatta för stigmatisering. 

Sjuksköterskorna hade mindre engagemang och de var mer uppgiftsfokuserade i 

omvårdnaden av dessa patienter jämfört med andra patienter (Peckover & Chidlaw 

2007). Misstro och misstänksamhet mot denna patientgrupp framkommer i flera 

studier (Monks et al. 2013, Morgan 2014, Neville & Roan 2014).  Misstro om smärta 

och misstänksamhet att patienterna är ute efter droger komplicerar smärtbedömning 

och smärtbehandling för patienter med substansberoende och samtidig 

smärtproblematik (Neville & Roan 2014). Fördomar, stigmatisering och olämpligt 

dömande av personer med substansberoende påvisas i flera studier (Ford 2011, Lovi 

& Barr 2009, Ortega & Ventura 2013, Peckover & Chidlaw 2007). Olämpligt dömande 

kan vara att sjuksköterskor anser att personer med beroendeproblematik inte är 

sjuka på riktigt, att deras problem är självförvållade och att de inte borde få hjälp av 

sjukhuset (Lovi & Barr 2009). Det framkom negativa attityder bland sjuksköterskor 

gentemot patienter med alkoholism och de sjuksköterskor som själva var nykterister 

uppvisade mer negativa attityder (Vargas & Luis 2008). 

Kunskapsbrist och organisatoriska brister 

Temat innefattar upplevda brister i omvårdnaden som ligger på utbildningsmässig 

och organisatorisk nivå. I nio av 10 av de analyserade studierna visas att 

sjuksköterskor upplever att de har bristande kunskap och behov av utbildning i att 

vårda patienter med substansberoende (Lovi & Barr 2009, Lundahl et al. 2013, 

Monks et al. 2013, Morgan 2014, Neville & Roan 2014, Ortega & Ventura 2013, 

Peckover & Chidlaw 2007, Vargas & Luis 2008, Wadell & Skärsäter 2007). Ett annat 

problem i omvårdnaden av personer med substansberoende som framkommer i 

studierna är underbemanning och tidspress (Morgan 2014, Wadell Skärsäter 2007). I 
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en studie av Morgan (2014) beskrev sjuksköterskor organisatoriska problem så som 

bristande dokumentation samt att ett bättre samarbete med förskrivande läkare 

behövs. Sjuksköterskorna anser att en stor del av tiden går åt till dokumentation och 

arbete framför datorn vilket innebär att det inte finns tid till att lyssna på patienten 

och utföra patientnära omvårdnad i den utsträckning som de önskar. I samma studie 

framkommer att det saknas tillgång till alternativa smärtlindringsmetoder så som 

akupunktur, avslappning och massage. Även i Wadell och Skärsäter (2007) beskriver 

sjuksköterskorna organisatoriska brister i form av oklara instruktioner och bristande 

stöd och bristande handledning i sin yrkesroll. I en studie av Ortega och Ventura 

(2013) framkommer att sjuksköterskorna saknar stöd av och samarbete med läkare 

och psykiatriker att hantera patienter när de blir aggressiva eller behöver få lugnande 

medicin. De anser att hälso- och sjukvården inte är förberedd på att ta hand om 

personer med substansberoende, personalen saknar erfarenhet och infrastrukturen 

är bristfällig när det gäller att ta emot dessa patienter. De ansåg även att det fanns 

brister i sjukhusmiljön, till exempel inte tillgång till enskilda rum. 

Hinder för god omvårdnad 

Temat innefattar känslomässiga hinder hos sjuksköterskan, hinder i samarbetet med 

patienten samt hinder som skapas av patientens beteende. Sjuksköterskor beskriver 

att det är en utmaning att vårda patienter med substansberoende på grund av att 

dessa patienter kan upplevas aggressiva (Ford 2011, Neville & Roan 2014, Ortega & 

Ventura 2013, Peckover & Chidlaw 2007,), manipulativa (Ford 2011, Neville & Roan 

2014), svåra att hantera (Ortega & Ventura 2013) samt beskrivs ha ett drogsökande 

beteende (Ford 2011, Morgan 2014, Neville & Roan 2014,). Exempel på drogsökande 

beteende kan vara att patienten efterfrågar ett specifikt läkemedel, att patienten 

efterfrågar medicin på regelbundna tider, att patienten inte verkar smärtpåverkad 

övrig tid och att de inte visar intresse för andra vårdinsatser än smärtlindring 

(Morgan 2014). Sjuksköterskor rapporterar att patienter med substansberoende inte 

tar ansvar för sin egen hälsa och sin sociala situation. Detta beskrevs som 

tidskrävande och som ett problem för att det tog tid från andra patienters vård (Ford 

2011). Aspekter som försvårar samarbetet med den substansberoende patienten kan 

vara om denne förnekar sina problem och om tvångsåtgärder måste användas 

(Wadell & Skärsäter 2007). Sjuksköterskor beskriver också känslomässiga hinder i 

omvårdnaden av personer med substansberoende, det kan vara känslor av oro och 
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förtvivlan (Lundahl et al. 2013), oro för sin egen säkerhet då de kan känna sig hotade 

(Ford 2011, Peckover & Chidlaw 2007), känslomässig utmattning (Monks et al. 2013, 

Ortega & Ventura 2013) samt känslor av rädsla och ensamhet (Ortega & Ventura 

2013). 

Sympati och vilja att upprätta en god relation 

Temat innefattar upplevelser av att vilja förbättra omvårdnaden av patienter med 

substansberoende samt skapa ett bra samarbete. I Wadell och Skärsäter (2007) 

beskriver sjuksköterskor en vilja att främja fortsatt vård och behandling samt att 

skapa ett bra samarbete med patienten. I Lundahl et al. (2013) berättar 

sjuksköterskor om en strävan efter att optimera och förbättra omvårdnaden samt att 

skapa bra relationer till patienterna i denna patientgrupp. För att etablera en god 

relation med patienten uttrycker sjuksköterskor att ärlighet och tydlighet är viktig. 

Det ansågs viktigt att ha en öppen dialog och berätta för patienten vad som kommer 

att hända under behandlingen. Sjuksköterskor ska vara närvarande, lyssna, bry sig 

om och visa förståelse för patientens situation. I Lovi & Barr (2009) uttrycker 

sjuksköterskor vikten av att stå upp för sin patient gentemot övrig vårdpersonal. Till 

exempel att patienterna ska få en rättvis behandling och få stöd och bemötas med 

förståelse vid eventuella återfall i sitt beroende. I Neville & Roan (2014) beskrivs 

känslor av sympati och etisk skyldighet att vårda dessa patienter. Här framkommer 

även sjuksköterskors vilja att hjälpa patienterna med smärtlindring men att de 

känner ambivalens gällande smärtmedicinering av rädsla att förvärra eller bidra till 

beroendet.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens syfte var att belysa sjuksköterskors upplevelser av att i sin 

professionella roll möta personer med substansberoende. I litteraturstudien framkom 

att sjuksköterskor upplever många brister och svårigheter inom vård av personer 

med substansberoende. När sjuksköterskor upplever dessa brister och svårigheter är 

det troligt att patienterna också påverkas om sjuksköterskorna känner att de inte kan 

ge den vård som de önskar. Enligt Kelleher (2007) har vårdpersonals negativa 

attityder gentemot personer med substansberoende ett negativt inflytande på den 

vård som ges till denna patientgrupp. Detta framkommer också i en studie av Morgan 
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(2006) där patienter rapporterar negativa upplevelser samt bristande respekt från 

vårdpersonal. Deltagarna upplevde att deras behov, rädslor, känslor och smärta inte 

togs på allvar av vårdpersonal. Vårdpersonals bristande kunskap gällande 

smärtlindring och beroende beskrevs av många deltagare. Vårdpersonals negativa 

attityder gjorde att vården upplevdes som straffande och kränkande istället för 

vårdande. I en studie av Adams (2008) beskrivs att när patienter har en 

samsjuklighet med psykisk ohälsa och beroendeproblem förknippas det med skadliga 

konsekvenser för patienter. Vidare framkom att personer med samsjuklighet ofta fått 

dålig vård och att det finns luckor i tillhandahållandet av vård. 

  

I flera av studierna framkommer att sjuksköterskor känner misstro och har en 

negativ inställning till personer med substansberoende. Det yttrar sig såsom 

fördomar, misstro, likgiltighet, bristande engagemang och en uppfattning om att 

patienter inte tar eget ansvar. Detta kan relateras till den stigmatiserade bild av 

denna grupp som finns i samhället. Liknande problem med stigmatisering finns 

gentemot personer med psykisk ohälsa. I Ross & Goldner (2009) framkommer att 

sjuksköterskor anser att personer med psykisk ohälsa inte har samma rättigheter till 

vård som andra patienter eftersom de anser att patienter med psykisk ohälsa själv har 

orsakat sina problem. Det framkommer även att sjuksköterskor tycker att det är 

slöseri med vårdens resurser, både i form av tid och pengar, att vårda patienter som 

har gjort självmordsförsök eller som uttrycker önskan att dö, att resurserna borde 

läggas på de som är sjuka “på riktigt” och vill leva. Dessutom framkommer att 

sjuksköterskor ofta anser att psykiska problem beror på dålig moral, svag karaktär, 

lathet, brist på disciplin och självkontroll. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) 

är människans sårbarhet särskilt utmanad i svåra livssituationer och sjuksköterskan 

är ansvarig eftersom den sårbara människan litar på att få hjälp av vården. 

Omvårdnad innebär att vårdaren har kunskap om vad som bör göras för att värna 

människans sårbarhet och därigenom respektera människans värdighet. Författarna 

ser en stor utmaning utifrån litteraturstudiens resultat, tillsammans med tidigare 

studier, i att upprätthålla sjuksköterskeprofessionens uppdrag att värna om utsatta 

grupper. Dessutom är det stridande mot de lagar och principer om människans lika 

värde och samma rätt till vård om utsatta patientgrupper stigmatiseras och 

diskrimineras i vården. Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1997:142) är målet en 

god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt 
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för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Enligt 

Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska sjuksköterskor medverka till en vårdkultur 

som främjar ett etiskt förhållningssätt. Författarna reflekterar över att det kan vara 

svårt för den enskilda sjuksköterskan att utföra uppdraget att värna om utsatta 

grupper på en arbetsplats där fördomar, negativa attityder och stigmatisering 

förekommer.  

 

Ett huvudtema som framkom i litteraturstudiens resultat var brist på kunskap och 

utbildning samt organisatoriska problem och för litet stöd i yrkesrollen. I Kelleher 

(2007) framkommer att bristande kunskap om beroende skapar negativa attityder 

mot personer med substansberoende. En enkätstudie av Raistrick et al. (2015) visar 

att vårdpersonals attityd gentemot personer med substansberoende generellt är 

negativ. Resultatet varierade inte mellan könen, men åldern verkade ha betydelse då 

yngre personal generellt hade mindre negativa attityder än äldre. De som fått 

utbildning i ämnet visade mindre negativa attityder. En studie av Nehlin (2012) visar 

att tre timmar utbildning hade effekt på vårdpersonals egen-uppskattade kapacitet 

att hjälpa personer med alkoholberoende samt deras attityder gentemot denna 

patientgrupp. Utbildningen hade även positiv effekt på vårdpersonalens arbetsglädje. 

En annan studie av Tsai et. al. (2011) visar att sjuksköterskor som fått en och en halv 

timmes utbildning om alkohol och alkoholberoende visade signifikant högre kunskap 

om alkohol och upplevde bättre förmåga att använda den kunskapen i klinisk 

verksamhet. I Ford (2009) framkommer dock att även om sjuksköterskor får 

utbildning i ämnet har det ingen inverkan på attityder om de inte får tillräckligt med 

rådgivning och stöttning i yrkesrollen. I en studie av McLaughlin (2006) undersöktes 

vårdpersonals uppfattningar om personer som brukar illegala droger. Deltagarna 

rapporterade att de hade liten eller ingen utbildning och erfarenhet av att vårda och 

behandla patienter som använder illegala droger. Vissa uppgav att de skulle tacka nej 

till erbjudande om utbildning inom området för att undvika att ha kontakt med dessa 

patienter. Resultatet indikerade att de flesta deltagarna var oförberedda och ovilliga 

att anta utmaningen det innebär att vårda patienter som brukar illegala droger. 

Författarna till litteraturstudien reflekterar att sjuksköterskor har ett tydligt 

professionsansvar att följa kunskapsutveckling i det egna kunskapsområdet och 

nyttja den senaste kunskapen. Detta blir dock svårt om inte arbetsgivaren också tar 
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sitt ansvar och ger sina anställda möjligheter till att utöka sin kunskap och ger stöd i 

yrkesutövningen.  

Resultatet visar att det finns många hinder för god omvårdnad av personer med 

substansberoende. Bland annat framkommer att sjuksköterskor känner oro för sin 

egen säkerhet, känner sig ensamma, beskriver problem med tillit och upplever 

svårigheter att skapa ett bra samarbete med patienten. För att bedriva en god 

omvårdnad behövs ett gott samarbete mellan patient och sjuksköterska 

upprätthållas. Om sjuksköterskan känner oro för sin egen säkerhet och inte har tillit 

till patienten påverkar detta sannolikt relationen som i sig är en viktig komponent i 

all omvårdnad. Omvårdnad, enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) innehåller 

både uppgift och relation. Uppgiften består av det mer konkreta som personen 

behöver hjälp med och detta får inte göras utan att beakta relationsaspekter, 

exempelvis ett gott bemötande. Omvårdnadens mål är utöver att främja patientens 

hälsa och välbefinnande, förebygga ohälsa samt lindra lidande också att balansera 

maktförhållandet i omvårdnadsrelationen så att patienten känner delaktighet, 

trygghet och upplever respekt. Med stöd i litteraturstudiens resultat reflekterar 

författarna att det finns stora behov av att uppmärksamma områden med 

sjuksköterskeprofessionens etik och ansvar för hur omvårdnaden genomförs samt att 

vara uppmärksam på den kultur som råder på en arbetsplats. När författarna 

sammanställde resultaten och formade temat hinder för god omvårdnad diskuterades 

att vissa av de upplevda hindren kan relateras till att sjuksköterskor har inställningen 

att personer med substansberoende är en homogen grupp, såsom att alla i denna 

patientgrupp är manipulativa, aggressiva, drogsökande, våldsamma och 

svårhanterade. Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) ska människan betraktas 

som en unik individ och bemötas individuellt efter sina förutsättningar. Patient och 

vårdare har lika värde utifrån mänskliga rättigheter trots att en vårdrelation är 

asymmetrisk då patienten står i beroendeställning till vårdaren. Dock bör mötet 

mellan patient och vårdare präglas av ömsesidig öppenhet och förståelse. 

Vi förstår att det är svårt att ge god omvårdnad när det finns så många upplevda 

hinder som försvårar. Detta kan möjligtvis leda till samvetskval och en känsla av 

otillräcklighet hos sjuksköterskan.  

 

Studierna beskrev också känslor av att vilja förbättra omvårdnaden och relationen 

med patienten. Sjuksköterskorna beskrevs uppleva etisk skyldighet att vårda och 
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sympati gentemot patienten. Det framkom även att sjuksköterskor ibland upplevde 

ett etiskt dilemma gällande smärtmedicinering, då de inte vill att patienten ska lida 

av smärta men samtidigt inte vill bidra till beroende genom att tillhandahålla 

beroendeframkallande läkemedel. Litteraturstudiens författare reflekterar över att 

detta är en komplex situation och att det kan vara svårt för sjuksköterskan att 

balansera mellan att göra gott och inte skada. Författarna reflekterar att vilja att 

förbättra omvårdanden för dessa patienter är viktigt och något som alla 

sjuksköterskor borde sträva efter, dock var detta tema sällan förekommande i de 

inkluderade studierna och i de studier där det framkom var det ofta bara en liten del 

av resultatet. I litteraturstudien ingår studier som genomförts i olika verksamheter, 

till exempel primärvård, medicinska vårdavdelningar och psykiatriska 

vårdavdelningar. I en studie av van Boekel et al. (2014) jämfördes vårdpersonal inom 

primärvård, psykiatri och specialistavdelning för beroende och deras inställning till 

att arbeta med personer med substansberoende. Resultatet visade att personal på 

specialistavdelning hade mer positiv inställning än de inom psykiatri och att personal 

inom primärvård hade lägst. De inom primärvården höll i högre uträckning med om 

att beroende är en konsekvens av en persons svaghet än de övriga deltagarna i 

studien och att beroende inte är en sjukdom. Personal på specialistavdelningar kände 

minst ilska och rädsla av de som deltog och lade mindre skuld på patienten. I en av 

studierna som ingick i litteraturstudien beskrevs vikten av att stå upp för sin patient 

gentemot annan vårdpersonal, vilket enligt Svensk sjuksköterskeförening (2014) är i 

enlighet med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna där det framgår att alla 

människor har ett lika värde och samma rättigheter och som sjuksköterska har man 

ansvar att agera om detta inte efterföljs. Författarnas reflektion är att det 

förhållningssätt som framkommer under temat sympati och vilja att upprätta en god 

relation är en förutsättning för god omvårdnad och det som behövs för att kunna följa 

de lagar och riktlinjer som sjuksköterskan är skyldig att arbeta efter.  

 

Författarna förstår att det kan vara en stor utmaning att som sjuksköterska följa 

lagar, etiska riktlinjer och sjuksköterskeprofessionens värdegrund i verkligheten om 

de upplever rädsla, brist på tillit och känslor av osäkerhet samt om det finns brister i 

organisation och ledning. Arbetsgivare och ledning behöver vidta åtgärder för att 

underlätta och möjliggöra för sjuksköterskor att utföra god vård på lika villkor för alla 

patienter. Om sjuksköterskan känner sig osäker och orolig för sin egen säkerhet i 
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vården måste det tas upp i personalgruppen, säkerhetsföreskrifter kan användas, 

handlingsplan ska finnas för riskfyllda situationer samt riskbedömningar göras. 

Sjuksköterskor ska inte behöva känna sig ensamma och utsatta i sitt arbete utan ska 

kunna känna sig förberedda för situationen och få stöttning från kollegor och 

arbetsledare i en trygg och hållbar organisation. Ju bättre förutsättningar 

sjuksköterskor får för att kunna utföra ett gott arbete desto patientsäkrare och bättre 

blir vården. 

Metoddiskussion 

En systematisk litteraturstudie gjordes med mål att uppfylla SBU:s kriterier 

(Forsberg & Wengström 2003). Frågeställningen är klart formulerad, sökmetod och 

kriterier för urval är beskrivna, alla studier som bedömdes relevanta är inkluderade, 

författarna har kvalitetsgranskat samtliga studier och endast studier som bedömdes 

ha hög eller medelhög kvalitét inkluderades, en syntesprocess för kvalitativ analys 

användes för att sammanställa resultatet, deltagarna i studierna liknar personal i 

verksamheter som resultatet ska kunna överföras till. Detta anses bidragit till hög 

trovärdighet och tillförlitlighet. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed 

och PsycINFO eftersom de är databaser där studier i omvårdnad förekommer. Först 

gjordes ett par testsökningar för att komma fram till vilka sökord som verkade ge 

relevanta resultat samt vilka keywords som angavs i relevanta studier. Sökningarna 

gjordes både i fritext och med Cinahl headings i Cinahl samt MeSH i Pubmed. 

Sökorden som slutligen användes var “Substance related disorders”(MeSH), 

”Attitude of Health Personnel”(MeSH), ”Substance abuse/nursing”(Cinahl heading), 

”attitude”, ”nurses”, ”substance abuse” och de resulterade i flera relevanta 

sökresultat. Två studier hittades manuellt i en annan studies referenslista och 

användes då de svarade mot syftet, uppfyllde kriterierna och var relevanta. Med 

andra sökord och söksätt hade kanske andra eller fler studier funnits som kunnat 

användas i litteraturstudien. Författarnas begränsade kunskap och erfarenhet av 

sökning i databaser och engelska språket kan ha påverkat och begränsat 

sökresultatet. Inklusion- och exklusionskriterier användes för att begränsa sökningen 

och hitta studier som passade litteraturstudiens syfte. Flera studier som innehöll 

beroende av tobak kom med i sökningarna och författarna valde att lägga till NOT 

tobacco då dessa studier inte svarade mot syftet. Sökningarna begränsades till 10 år 

bakåt i tiden för att få fram aktuell forskning inom området. Sökningarna 
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begränsades till studier som hade abstrakt tillgängligt för att underlätta bedömning 

om studien var relevant i urval två. Det innebär att det kan ha missats relevanta 

studier på grund av att de saknade tillgängligt abstrakt och därför sorterats bort utan 

att ha lästs i full text av författarna. 

 

Av de studierna som användes i litteraturstudien kom två från USA, två från Sverige, 

två från England, två från Australien, en från Chile och en från Brasilien. 

Litteraturstudiens resultat ansågs dock ha god överförbarhet till svenska 

förhållanden, då två av studierna var svenska och alla 10 studier som ingick i 

litteraturstudien hade likheter med varandra. Med överförbarhet menas att resultatet 

bedöms kunna appliceras på andra liknande verksamheter och situationer. Designen 

på studierna som ingick i resultatet varierande mellan induktiv ansats, grounded 

theory, fenomenologisk design, deskriptiv design, samt narrativ design. Olika 

designer på studierna kan ha försvårat analysprocessen och det bästa hade varit om 

alla studier som ingick i urvalet haft samma design och likvärdig analysmetod, men 

eftersom det framkom liknande resultat från studier med olika designer anses 

resultaten ha god överförbarhet. 

Forskningsetisk diskussion 

Författarna har tagit ansvar genom att kontrollera att alla studier som ingår i 

litteraturstudien är etiskt granskade samt att ett etiskt resonemang finns med i 

studierna. Författarna har följt god forskningssed och har inte medvetet utelämnat 

några studier eller förbisett några resultat som var relevanta för litteraturstudiens 

syfte. Författarna har eftersträvat ett neutralt förhållningssätt under hela 

litteraturstudiens process dock kan författarnas förförståelse i ämnet omedvetet ha 

påverkat tolkningarna av resultaten. Oenigheter mellan författarna har diskuterats 

sinsemellan för att uppnå sammstämmighet.   

 

Konklusion 

Litteraturstudien visar många brister och hinder som sjuksköterskor upplever i mötet 

med personer med substansberoende. Huvudfynden var att sjuksköterskor upplever 

misstro och negativa inställningar, kunskapsbrist och organisatoriska brister, flera 

hinder för god omvårdnad men även känslor av sympati och vilja att förbättra. 
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Genom denna litteraturstudie kan en ökad förståelse för sjuksköterskors upplevelse 

nås och kunskap om vad som behöver stödjas för att säkerställa god omvårdnad till 

personer med substansberoende. Resultaten som framkommit tyder på att vård inte 

alltid utförs i enlighet med rådande riktlinjer och lagar. Vidare forskning behövs för 

att få en djupare föreståelse för varför sjuksköterskor upplever dessa hinder och 

därmed finna förbättringsområden samt åtgärder för att ge sjuksköterskor en 

tryggare arbetssituation och för att förbättra omvårdnaden för personer med 

substansberoende. Vidare behövs handledning och stöd i sjuksköterskors yrkesroll 

samt att arbetsgivaren tar ansvar för organisatoriska brister och främjar ett gott 

klimat på arbetsplatsen. Författarna anser att en förändring behöver ske och den 

enskilda sjuksköterskan har ansvar för att följa sjuksköterskeprofessionens etiska 

riktlinjer för att säkerställa god vård, men behöver få möjlighet genom tillräckligt 

stöd av arbetsledning och organisation. Denna litteraturstudie har bidragit till en 

ökad förståelse för sjuksköterskans upplevelse och därigenom även gett insikt i 

aktuella problem i omvårdnaden och bemötandet av dessa personer, vilken behövs 

för att möjliggöra en förändring som leder till förbättring.  
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