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Sammanfattning 
Bakgrund: Patienter med drogmissbruk kan vara i behov av vård. De har samma rättigheter 

till god vård och bemötande som alla andra patientgrupper. Sjuksköterskans attityder och 

förhållningssätt har en betydande roll i mötet. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder i mötet med patienter med 

drogmissbruk.  

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie med en deskriptiv design. Litteratur 

söktes systematiskt fram i databaserna Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. Nio artiklar 

svarade mot syftet. Artiklarna granskades kritiskt, sammanställdes och analyserades utifrån en 

integrerad analys.  

Resultat: Sjuksköterskorna hade hindrande attityder gentemot patienter med drogmissbruk. 

De försökte ha tilltro och förståelse för patientgruppen, men blev ofta hindrade i det på grund 

av sina fördomar som förstärktes i mötet med patienterna. De kände ibland rädsla för sin egen 

och patienternas säkerhet. Sjuksköterskorna ansåg sig inte ha tillräckligt med kunskap och 

utbildning för att bemöta patienterna korrekt. När sjuksköterskorna hade god kunskap och 

utbildning kände de trygghet i mötet.  

Slutsats: Sjuksköterskornas attityder kan formas av fördomar som påverkar dem i mötet med 

patienten. Det kan resultera i bristfällig vård för patienten. Kunskap och utbildning är faktorer 

som har en stor inverkan på sjuksköterskornas främjande och hindrande attityder i mötet med 

patienterna. 

Nyckelord: Attityd, Drogmissbruk, Mötet, Sjuksköterska  
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1. Bakgrund 

1.1. Missbruk och beroende 
I alla tider har människan använt droger och olika droger har använts på olika platser i 

världen. Psykoaktiva droger, som opium och alkohol, var troligen de första drogerna som 

användes och de påträffades bland annat i forntida Egypten. Användandet av cannabis kan 

följas tillbaka tiotusentals år i Europa, Taiwan och Afghanistan. Cannabis fick stor spridning 

till andra länder då många droger som finns idag har sitt ursprung inom medicinen eftersom 

droger från början togs fram som mediciner. På 1700-talet började kokabuskar odlas i Europa 

och under 1800-talet kunde kokain isoleras som en aktiv ingrediens från bladen. Upptäckten 

intresserade bland annat de amerikanska läkemedelsföretagen och centrala personer inom 

medicinen för att den inte har några beroendeframkallande egenskaper. Det gjorde det möjligt 

att använda drogen för avvänjning (Robinson & Adinoff, 2016). 

World Health Organization definierar drogmissbruk som användandet av psykoaktiva 

substanser vilket inkluderar alkohol och narkotika (World Health Organization [WHO], 

2017). Det finns flera definitioner av missbruk och en av dessa är ”okontrollerad eller 

överdriven användning av något, vanligen alkohol, narkotika eller andra substanser med 

euforiserande effekter” (Nationalencyklopedin, 2017a). Droger definieras som ”substanser 

med psykologisk, ofta berusande, effekt som inte i första hand intas för näringens skull” 

(Nationalencyclopedin, 2017b). Definitionen av riskbruk för alkohol i Sverige är 14 eller fler 

standardglas per vecka för män och nio eller fler standardglas för kvinnor. Ett standardglas 

består av 12 gram alkohol, vilket motsvarar 4 cl starksprit, 12 cl vin eller 33 cl starköl 

(Raninen, 2017). Intensivkonsumtion innebär att en person dricker större mängder alkohol vid 

ett tillfälle och den mängden uppgår till minst 6 standardglas (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Det generella målet för Sveriges folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god hälsa som är på lika villkor för hela befolkningen. För att nå de övergripande målen 

har beslut tagits om 11 målområden. Målområde 11 innebär minskat bruk av tobak och 

alkohol, ett samhälle fritt från narkotika och dopning samt minskade skadeeffekter av 

överdrivet spelande. Välfärdspolitiken har som mål att begränsa alkoholens negativa effekter 

och få ett samhälle fritt från narkotika (Prop. 2002/03:35). Flera nationella projekt ska 

förebygga att vuxna inte hamnar i drog- eller alkoholmissbruk. Tre av projekten är att inom 

primärvården uppmärksamma personer som har hög alkoholkonsumtion och försöka att ändra 

på dessa personers vanor. Personer med psykisk ohälsa ska också bedömas för drog- eller 

alkoholmissbruk. Ett annat mål som ingår i alkoholpolitiken är att inga barn ska födas med 

fosterskador på grund av att modern har konsumerat alkohol eller intagit droger under 

graviditeten (Prop. 2007/08:110). 

1.1.1. Prevalens 

Statistik från år 2015 visade att 255 miljoner människor i världen använde droger 2015 vilket 

var en ökning med 47 miljoner människor sedan 2006. Den visade också att det förekom 

närmare 200 000 drogrelaterade dödsfall och där var kontinenter som Afrika, Nordamerika 

och Asien överrepresenterade (United Nations Office on Drugs and Crime, 2017). Hur stor 

del av den svenska befolkningen som använder droger är svårt att svara på, men statistik från 

år 2015 visade att nästan 95 000 personer blev straffade för narkotikabrott under det året och 

att 661 personer dog i överdoser. Vårdrelaterat narkotikabruk i Sverige visade på att cannabis 

stod för 10% av den konsumerade narkotikan, stimulantia som inte är kokain stod för 7%, 

kokain för 1%, opioider för 24% och andra droger för 58% av konsumtionen (European 

Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction [EMCDDA], 2017). År 2015 rapporterade 

EMCDDA (2015) att Sverige hade näst högsta narkotikarelaterade dödligheten i Europa i 

åldrarna 15 till 64 år. 
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Statistik från Folkhälsomyndigheten visade att 17% av Sveriges befolkning mellan 16 och 84 

år, vilket är gruppen som undersökts, hade en riskkonsumtion av alkohol år 2017. Det 

motsvarade drygt 1,7 miljoner individer då Sverige år 2017 hade en befolkning på drygt 10 

miljoner invånare (Folkhälsomyndigheten, 2017; Statistiska Centralbyrån, 2017).  

1.1.2. Klassificering 

De verktyg som används för att identifiera och klassificera missbruk är Alcohol Use 

Disorders Identification Test (AUDIT) och Drug Use Disorders Identification Test (DUDIT). 

AUDIT och DUDIT används för att screena personers alkohol-och/eller narkotikaanvändning 

(Berman, Wennberg & Källmén, 2012). I föreliggande arbete belyses drogmissbruk vilket 

inkluderar missbruk av alkohol, illegala droger eller droger som är narkotiska preparat som 

inte förskrivs till personen. 

1.2. Att leva med drogmissbruk 
Drogmissbruk påverkar livet för de personer som lider av det på flera plan såsom socialt, 

psykiskt och fysiskt. Funktionsnedsättning är vanligt vid drog- och alkoholmissbruk. Bruk av 

alkohol kan leda till kognitiv nedsättning, ångest, nedstämdhet och svårigheter med sömnen. 

Över en längre tid kan ett alkoholmissbruk ge kroniskt nedsatt kognition och allvarliga 

kroppsliga skador. Användning av alkohol kan också leda till att det blir svårt att hantera 

stress och förändringar samt att koncentrera sig och följa instruktioner (Socialstyrelsen, 

2017a). Användning av droger kan ge kroppsliga skador, men vanligast är 

funktionsnedsättningar som är kopplade till psykiatriska problem. Tvångsmässighet är en 

faktor som relateras till drogmissbruk då personen måste inta droger flera gånger dagligen för 

att inte få abstinens. Drogmissbruk är även starkt kopplat till samsjuklighet med psykiatriska 

sjukdomar. Begränsad aktivitet förekommer hos personer med drogmissbruk på grund av att 

de har svårt att förstå instruktioner och hantera stress (Socialstyrelsen, 2017b). 

Utvecklingen av ett missbruk sker ofta över tid. Det kan ses som en process och individuella 

skillnader påverkar processen innan det missbrukande beteendet aktualiserades (Sussman & 

Sussman, 2011). Personer med drogmissbruk kunde i en studie berätta om känslan de fick av 

droger, drogerna skapade ett osynligt band som kunde uttryckas som ”behovet av ett rus är ett 

magnetiskt begär” (Hsei, Tsai, Tsai, Hsu & Hsu, 2015, s. 49). Efter användandet av drogen 

stannade en behaglig känsla kvar i deras minne vilket påverkade det vanliga omdömet. 

Oavsett vilka obehagliga känslor drogerna framkallade ansåg många att de inte kunde leva 

utan droger. En person med drogmissbruk berättade att hen skulle kunna leva utan sin familj, 

men att ett liv utan droger var otänkbart (Hsei et al., 2015). Nordenfelt belyste också i en 

studie att de som använde droger oftast hade droger som högsta prioritet i livet (Nordenfelt, 

2010). I en studie beskrevs det att när en person hade blivit beroende av droger så slets 

personen mellan användandet av droger och att vilja sluta använda droger. Beroendet gick 

inte att skilja från personen. Oavsett vilka livssammanhang personen mötte så kunde hen inte 

sluta använda droger. Att leva med ett drogmissbruk beskrevs som en självkompromiss som 

ofta ledde till en kärleks- och/eller hatrelation med drogerna (Hsei et al., 2015).  

1.2.1. Patienternas möte med vården 

Socialstyrelsen (2015) har tagit fram nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård där 

de bland annat tar upp indikationer för god vård och omsorg. Det innebär att vården är säker, 

individanpassad, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv och tillgänglig. Det finns 24 olika 

indikationer som skulle kunna användas som underlag av verksamheten för att möjliggöra 

uppföljning, jämförelser och förbättringar av vården. Socialstyrelsen beskriver att en 

individanpassad vård betyder att vid vård och omsorg ska individens förväntningar, specifika 

behov och integritet respekteras och individen ska ha möjlighet till att vara delaktig. Vården 
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ska också vara tillgänglig vilket innebär att ingen ska behöva vänta längre än nödvändigt på 

att få vård och omsorg. 

Forskning visade att personer med drogmissbruk ofta sökte sig till akutvårdsmottagningar och 

andra avdelningar inom den slutna vården. De här personerna hade oftast inte bara ett 

missbruk utan andra sjukdomar som till exempel HIV/AIDS (Palepu et al., 2001). Personer 

med drogmissbruk inkom till sjukhuset på grund av att de blev inblandade i olyckor eller i 

situationer där misshandel förekom som en konsekvens av deras missbruk. De hade även 

högre dödlighet än personer som inte missbrukade droger. Den förhöjda dödlighetsgraden 

berodde på drogrelaterade olyckor och överdoser (Mokdad, Marks, Stroup & Gerberding, 

2004). 

Patienterna upplevde att de inte kände sig trodda när de sökte vård för sin smärta vilket 

resulterade i att smärtan lämnades obehandlad eller underbehandlad och att de inte fick den 

vård de behövde. En patient blev inte trodd när hen sökte för njursten och hamnade i ett 

septiskt tillstånd och en annan blev inte ordentligt smärtlindrad efter en blindtarmsoperation 

(St Marie, 2014). De upplevde även att personalen avsiktligt behandlade dem som 

drogmissbrukare och därför inte ville ge dem den fullvärdiga vård de hade rätt till. Dessa 

erfarenheter resulterade i ilska och misstro till vården (Pauly, McCall, Browne, Parker & 

Mollison, 2015; St Marie, 2014).  

Patienterna upplevde brist på kunskap hos personalen vilket de ansåg var ett hot mot deras 

vård, men även något de kunde utnyttja bland annat för att få högre doser av smärtlindring. 

De använde uthållighet som metod för att se till att läkemedel gavs i tid och/eller att 

läkemedel gavs i högre doser. Strategin ansågs dock vara riskfylld eftersom det kunde leda till 

konflikter med personalen. Ett problem patienterna identifierade var att personalens 

kunskapsbrist kunde resultera i besvärliga abstinensperioder (Monks, Topping & Newell, 

2013).  

Patienterna berättade även om vikten av tillit till personalen. När tilliten hade etablerats var 

den ett verktyg för att behandla deras beroende och patienterna beskrev att relationen var 

nödvändig när deras missbruk hamnade utom kontroll. När den tillitsfulla relationen 

existerade upplevde patienterna också lyckad nykterhet och tilltro till att personal brydde sig. 

När de blev bemötta som individer av personalen behandlade de själva personalen med 

respekt (Monks, et al., 2013; St Marie, 2014). Det beskrevs i en studie att narkotikapåverkade 

personer kan bete sig både fientligt och visa ilska när de upplever personalen som dömande. 

Ett bra bemötande kunde få narkotikapåverkade patienter att känna sig tryggare och inget 

behov av att försvara sig själva (Barlett, Brown, Shattell, Wright & Lewallen, 2013). 

1.3. Sjuksköterskans omvårdnadsansvar 
Sjuksköterskans fyra ansvarsområden är att främja hälsa, lindra lidande, återställa hälsa och 

förebygga sjukdom. Sjuksköterskan ska vårda alla patienter med respekt för mänskliga och 

kulturella rättigheter, rätten till liv och egna val, samt bemöta patienterna med respekt. 

Omvårdnad ska ges med respekt oavsett vad patienten har för etnicitet, tro, sexuell läggning 

eller sjukdom (International Council of Nurses [ICN], 2012). Enligt kap. 3, 1 § i Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) är målet med hälso- och sjukvård en vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska 

ges företräde till vården och hälso- och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Enligt 

kap. 5, 1-2 § i Patientlagen (SFS 2014:821) ska patienten få vara delaktig i sin vård och hälso- 

och sjukvård ska så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. 

Hälso- och sjukvården ska utgå ifrån patientens önskemål och patientens individuella 
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förutsättningar. Svensk Sjuksköterskeförening (2017) har utformat kompetensbeskrivningen 

för legitimerad sjuksköterska. Kompetensbeskrivningen innefattar bland annat 

personcentrerad vård, vilket bland annat innebär att omvårdnaden ska ske i samråd patienten 

och att sjuksköterskan ska värna om patientens behov och rättigheter. Den tar också upp 

samverkan i team, vilket trycker på viken av kommunikation och att den ska ske på ett lyhört, 

respektfullt och empatiskt sätt gentemot alla involverade. Ledarskap för en sjuksköterska 

innebär att samordna omvårdnadsarbetet. Sjuksköterskan ska kunna ge motivation och leda 

medarbetare samt se till att en etisk reflektion sker bland kollegorna och i teamet. 

Kompetensbeskrivningen relateras till sjuksköterskans ansvar gällande omvårdnaden till 

patienterna och de sex kärnkompetenserna. Omvårdnad är sjuksköterskans specifika 

kompetens och ansvaret för att leda omvårdnadsarbetet ligger på sjuksköterskan. 

1.4. Omvårdnadsteori 
Joyce Travelbee (1971) definierade omvårdnad som en mellanmänsklig dimension. 

Sjuksköterskan bör stödja individen eller familjen i att hantera upplevelsen av sjukdom eller 

lidande och, om det behövs, hitta mening i patienternas upplevelse av vården. Travelbee 

beskrev att individ-till-individ relationen bildades efter sjuksköterskan och patienten hade gått 

igenom fyra sammanlänkade faser. Faserna beskrivs utifrån Det första mötet, Framväxt av 

identiteter, Empati och Sympati. Det första mötet karaktäriseras av att sjuksköterskan och 

patienten observerar varandra och utvecklar värderingar om varandra vilket de sedan kan dra 

slutsatser utifrån. Efter första mötet börjar framväxt av identiteter identifieras hos både 

sjuksköterskan och patienten. Det innebär att det unika uppskattas hos en annan person och 

därigenom skapas tillit. Processen kan vara både frivillig och medveten eller ofrivillig och 

omedveten. Empati är en medveten inlevelse som sker mellan två eller fler individer och 

definieras som förmågan att delta, att förstå eller att gå in i det tillståndet en person befinner 

sig i vid ett specifikt tillfälle. Empati leder inte enskilt till förmågan för individer att relatera 

till varandra men det är ett viktigt steg. Att kunna förstå eller förutsäga ett beteende är inte 

tillräckligt, sjuksköterskan måste vilja hjälpa personen, inte endast på grund av att den 

personen själv vill ha hjälp eller på grund av förväntningar utifrån. Sympati utvecklas ifrån 

processen för empati. Sympatin finns utifrån en grundläggande drift eller önskan att lindra 

nöd. Som sjuksköterska krävs förmåga att kunna använda sig av sympatifasen för att kunna 

utföra relevanta omvårdnadsåtgärder. När sjuksköterskan och patienten genomgått de fyra 

faserna så har en invid-till-individ relation skapats. Det karaktäriseras av att de inte längre ser 

varandra utifrån sjuksköterske- och patientstereotyper, utan relaterar till varandra som 

individer.  

2. Problemformulering 
Som sjuksköterska är det viktigt att behandla alla patienter med respekt och värdighet, det ska 

inte spela någon roll hur patienterna väljer att leva sina liv då sjuksköterskor ska behandla och 

lindra de problem som patienterna söker för eller är inlagd för i den specifika situationen. 

Forskning visar att patienter med drog- eller alkoholmissbruk inte får likvärdig vård som en 

patient som inte har drog- eller alkoholmissbruk (Monks et al., 2013; Palepu et al., 2001; St 

Marie, 2014). Sjuksköterskor ska bemöta alla likvärdigt, frågan är om de gör det. Hur bemöter 

sjuksköterskor patienter med drogmissbruk och vilka attityder framkommer? 

3. Syfte 
Syftet var att beskriva sjuksköterskors attityder i mötet med patienter med drogmissbruk.  
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4. Metod 

4.1. Design 
Studien genomfördes som en litteraturstudie med en deskriptiv design. Litteratur söktes 

systematiskt fram mot bakgrund av syftet. Artiklarna som svarade mot syftet granskades 

kritiskt, sammanställdes och analyserades utifrån en integrerad analys (Kristensson, 2014). 

4.2. Sökstrategi  
Kristensson (2014) beskriver vikten av att söka strukturerat utifrån nyckelbegrepp, söktermer 

och inklusions- och exklusionskriterier. De meningsbärande orden utgick från syftet vilket 

ledde till fyra sökord: attityd, drogmissbruk, mötet och sjuksköterska, vilka översattes till 

engelska: attitude, substance abuse, encounter och nurse. 

I Cinahl söktes synonymer till sökorden fram i Headings vilket gav fyra sökord. I MEDLINE 

söktes synonymer till sökorden fram i MeSH vilket resulterade i tre sökord. I PsycINFO 

söktes synonymer till sökorden fram i Thesaurus vilket motsvarade nio sökord (Bilaga 1). 

Experience*, encounter*, approach* och nurs* söktes som fritextsökning med trunkering för 

bredare sökning i samtliga databaser. Varje sökord söktes var för sig innan sökorden 

kombinerades med booleska operatorerna OR och AND i samtliga databaser för att begränsa 

eller bredda sökningen (Bilaga 1). Sökningarna begränsades till artiklar som var publicerade 

från 2007–2017 och skrivna på engelska i samtliga databaser. De begränsades till peer-

reviewed i två av databaserna, Cinahl och PsycINFO. I MEDLINE är alla publicerade artiklar 

peer-reviewed från början vilket gjorde att det inte behövdes läggas till som begränsning. 

Peer-reviewed innebar att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade. Begränsningar 

gjordes även till adulthood/all adult för respektive databas (Bilaga 1). 

4.3. Urval 
Inklusionskriterier för studien var artiklar som inkluderade sjuksköterskor som arbetade inom 

somatisk och psykiatrisk vård. Exklusionskriterier för studien var artiklar som inkluderade 

sjuksköterskestudenters attityder i mötet med patienter med drogmissbruk, artiklar som 

berörde barn under 18år samt artiklar som skrev om tobaksanvändning. 

Urvalet skedde i tre steg och utgjordes av granskningen och artiklarna som inkluderas i 

studien. I steg ett lästes samtliga titlar på de 991 artiklarna. Av 991 titlar exkluderades 606 

artiklar mot bakgrund av att de inte svarade mot syftet. I steg två lästes abstrakt på 390 

artiklar individuellt för att besluta om vilka artiklar som skulle överföras till steg tre. Det 

resulterade i 12 artiklar. I steg tre lästes de 12 artiklarna i fulltext av författarna och sedan togs 

ett gemensamt beslut om vilka artiklar som svarade mot syftet samt inklusions- och 

exklusionskriterierna, vilket resulterade i 12 artiklar. Fem artiklar var dubbletter som 

exkluderades i urval tre, se sökmatris (Bilaga 1). Det slutliga urvalet bestod av 12 artiklar 

varav sju artiklar hade kvalitativ ansats och fem artiklar hade kvantitativ ansats (Bilaga 1). 

4.4. Granskning 
De 12 artiklar som enligt författarna svarade mot syftet och inklusions- och 

exklusionskriterierna granskades utifrån Forsberg & Wengströms (2016) granskningsmallar 

för kvalitativa och kvantitativa studier. Mallarna följdes i sin helhet med fokus på syftet, 

urvalsstrategin och metoden. Efter granskningen bedömdes nio artiklar att vara av god 

kvalitet och inkluderades till studien. Tre artiklar valdes bort på grund av oklart syfte, 

bristande metod och att resultatet inte svarade mot syftet vid granskningen (Bilaga 3). 
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4.5. Bearbetning och analys 
De nio artiklarna sammanställdes genom bearbetning och analys av resultatet med en 

integrerad analys. En induktiv analys användes för att sammanställa resultatet under egna 

kategorier som svarade mot syftet (Kristensson, 2014). Författarna började med att läsa alla 

artiklar individuellt för att få en övergripande bild av innehållet och för att finna eventuella 

likheter eller skillnader i studierna som svarade mot syftet. Innehåll från resultatet som 

berörde samma sak markerades individuellt i artiklarna. Författarna jämförde sedan sina fynd 

som sorterades efter nummer och fördes in i ett Word dokument för sammanställning, samma 

nummer innebar att resultatet skulle kunna passa inom samma subkategori. När allt resultat 

från artiklarna sorterats identifierades subkategorierna och därefter fick vissa av de resultaten 

flytta till en annan subkategori. Subkategorierna bildade i sin tur två huvudkategorier. 

Huvudkategorierna blev Främjande attityder och Hindrande attityder. Subkategorierna blev 

Att ha förståelse, Att känna tilltro och Att ha kunskap respektive Att inte ha förståelse, Att inte 

känna tilltro, Att inte ha kunskap och Att känna rädsla. 

4.6. Forskningsetiska överväganden 
De artiklar som inkluderades skulle vara godkända av etiska kommittéer eller så skulle etiska 

överväganden finnas med i artiklarna. Allt funnet resultat sammanfördes utifrån syftet och 

inklusions- och exklusionskriterier. Författarna har strävat efter att deras egna värderingar, 

förförståelse eller åsikter inte ska inverka på inkludering eller exkludering av resultatet. 

Resultatet har på ett korrekt sätt översatts från engelska till svenska med hjälp av ordlexikon 

för att inte förvränga, utelämna eller påverka innebörden av resultatet i artiklarna.    
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5. Resultatredovisning 
Resultatet grundas på två huvudkategorier med respektive subkategorier. Första 

huvudkategorin är Främjande attityder med subkategorierna Att ha förståelse, Att känna 

tilltro och Att ha kunskap. Andra huvudkategorin är Hindrande attityder med subkategorierna 

Att inte ha förståelse, Att inte känna tilltro, Att inte ha kunskap och Att känna rädsla (Se 

Tabell 1). 

Tabell 1. Visar kategorier och subkategorier utifrån analysen. 

Huvudkategorier Främjande attityder Hindrande attityder 

 

 

Subkategorier 

Att ha förståelse Att inte ha förståelse 

Att inte känna tilltro 
Att känna tilltro 

Att inte ha kunskap 

Att ha kunskap Att känna rädsla 

5.1. Främjande attityder 

5.1.1. Att ha förståelse 

Sjuksköterskorna beskrev konceptet plikten att vårda, vilket definierades av att 

sjuksköterskorna vårdade främjande, med medlidande och med förståelse för att kunna ge alla 

patienter jämlik vård. Plikten att vårda var högsta prioritet för sjuksköterskorna, trots att de 

hade hindrande attityder och associationer till patienter med drogmissbruk (Neville & Roan, 

2014). Sjuksköterskorna beskrev att de strävade efter att se bakom patienternas fasad för att 

kunna förstå att patienterna använde droger för att lösa sina problem och lindra sitt lidande. 

Sjuksköterskorna ville komma till insikt med att patienternas missbruk och liv var en 

konsekvens av patienternas sjukdom och inte ett personligt misslyckande (Johansson & 

Wiklund-Gustin, 2016; Pauly et al., 2015). Det var därför viktigt att sjuksköterskorna var 

medvetna och förstående gällande patienternas gömda sårbarhet. Sårbarheten var relaterad till 

skam hos patienterna, dålig självkänsla och oförmåga att relatera till andra personer och sätta 

upp gränser, både för sig själv och för andra. Att kunna förstå patienternas manipulativa 

beteende som en del av deras beroendepersonlighet var ännu ett mål för sjuksköterskorna för 

att ha möjlighet att ge dem den vård de behövde (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016).  

Sjuksköterskorna som hade personlig erfarenhet av personer med drogmissbruk i sin närhet 

beskrev att de erhöll ett inifrånperspektiv som till synes var en positiv influens i deras attityd. 

Deras attityd blev sedan integrerad i deras professionella yrkesroll. Personliga erfarenheter 

förbättrade deras förståelse, medkänsla och attityd gentemot patientgruppen (Chang & Yang, 

2012; Monks et al., 2013).  

5.1.2. Att känna tilltro 

För sjuksköterskorna kändes det viktigt att de kände tilltro till patienterna för att kunna stödja 

patienterna med missbruk igenom situationen (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Lovi & 

Barr, 2009). Sjuksköterskorna ville få patienterna att känna sig trygga och beskydda deras 

integritet. De ville stödja patienterna och känna tilltro till deras förmåga till förbättring vid 

återfall istället för att skriva ut patienterna från avdelningen. Sjuksköterskorna menade att en 

stödjande attityd var ett sätt att ändra på patienternas beteende (Lovi & Barr, 2009). 

Johansson och Wiklund-Gustin (2016) fann att sjuksköterskorna ansåg att syftet med att 
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stödja patienterna grundade sig i att uppmuntra dem till eget ansvar och sjuksköterskorna 

använde sig av gränssättningar för att lyckas med det. Sjuksköterskorna kände tilltro till att 

patienterna skulle lära sig hantera sitt liv utanför enheten och vid ett misslyckande ansågs det 

inte meningsfullt att ha dem kvar på avdelningen för att förhindra återfall. Sjuksköterskorna 

försökte uppmuntra patienternas inre styrkor och resurser samt deras motivation till 

förändring för att bygga upp hälsan. Det genom att de fokuserade på de fungerande faktorerna 

i patienternas liv i tron om att patienterna skulle kunna förändra sitt beteende. Genom att 

sjuksköterskorna uppmuntrade patienterna till att ändra sitt beteende förändrades 

sjuksköterskornas egna attityder gentemot patienterna till det positiva. Sjuksköterskorna 

upplevde att processen öppnade upp deras ögon och möjligheten till att se hela personen och 

inte bara deras drogmissbruk. 

5.1.3. Att ha kunskap 

Sjuksköterskor som hade en god utbildning inom området drogmissbruk beskrevs generellt ha 

en främjande attityd gentemot patientgruppen och sjuksköterskorna kände sig trygga i att de 

kunde ge patienterna en bra vård (Chang & Yang, 2012). Stöd i yrkesrollen, enskilt och i 

kombination med utbildning på arbetsplatsen och erfarenhet med den aktuella patientgruppen 

var faktorer som hade högt samband med en positiv terapeutisk attityd. Relevant utbildning 

inom området och erfarenhet av nål- och sprutprogrammet var också en positiv faktor relaterat 

till den terapeutiska attityden hos sjuksköterskorna. Två grupper som hade en association med 

terapeutisk attityd var drog- och alkoholgruppen samt barnmorske-, moders- och 

barnhälsogruppen. Det innebar att det existerade en vårdkultur i de specifika grupperna som 

hade ytterligare en effekt när det kom till variablerna såsom högt stöd i yrket och/eller 

erfarenhet. Vid interventionen för stöd i yrket som genomfördes med sjuksköterskor som hade 

en identifierad låg nivå av stöd i yrket höjdes den uppmätta nivån av terapeutisk attityd. Den 

höjdes ytterligare när stöd i yrket kombinerades med utbildning på arbetsplatsen. Stöd i yrket, 

i kombination med arbetsplatsutbildning, visade sig därför vara den viktigaste faktorn för att 

höja den terapeutiska attityden hos sjuksköterskorna (Ford, Bammer & Becker, 2009). 

5.2. Hindrande attityder 

5.2.1. Att inte ha förståelse 

Sjuksköterskorna ansåg att patienter med drogmissbruk var manipulerande, aggressiva och 

opålitliga (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Monks et al., 2013; Morley, Briggs & 

Chumbley, 2015; Neville & Roan, 2014). De interaktioner som skedde var redan präglade av 

fördomar, sjuksköterskorna såg patienterna som oärliga, fuskare och socialt inkompetenta 

vilket endast spädde på de hindrande attityderna (Monks et al., 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde känslor som frustration när de mötte patienter med drogmissbruk 

(Ford, 2011; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Monks et al., 2013; Morley et al., 2015; 

Neville & Roan, 2014, Pauly et al., 2015). De fann det frustrerande att vårda patienter med 

drogmissbruk då de upplevde att patienterna regelbundet kom tillbaka i samma situation 

(Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskorna brottades med förståelsen för de lidande 

patienterna och sin egen frustration över patienternas beteende som de upplevde negativt. De 

ansåg att patienterna var svåra att tillfredsställa, hade orealistiska förväntningar, att de inte tog 

ansvar för sin egen hälsa eller sociala situation och att de varken var följsamma eller delaktiga 

i sin egen vård. Det var bland annat frustrerande när patienterna inte ville lära sig nya 

strategier för att hantera sin situation (Ford, 2011; Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; 

Morley et al., 2015, Pauly et al. 2015). 

5.2.2. Att inte känna tilltro 

Sjuksköterskorna strävade efter att inte bli manipulerade av patienterna, trots att de ansåg det 

vara viktigt att våga lita på dem. Lyckad manipulering skulle kunna leda till bristfällig vård 
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vilket gjorde att patienter som var för samarbetsvilliga orsakade misstänksamhet hos 

sjuksköterskorna (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016). Misstänksamheten påverkade 

sjuksköterskornas interaktioner med patienterna, vilket ledde till att de minimerade sina 

interaktioner med dem jämfört med andra patientgrupper och antog ett avskärmat 

förhållningssätt (Monks et al., 2013). 

Misstänksamhet vid läkemedelsadministration var en faktor sjuksköterskorna identifierade 

(Morley et al., 2015; Neville & Roan, 2014; Pauly et al., 2015). De vågade inte lita på att 

patienterna verkligen var i behov av smärtlindring och att det inte handlade om att de endast 

ville ha läkemedel för att upprätthålla sitt beroende. Det ledde till att de i vissa fall inte 

administrerade läkemedel till patienterna och istället meddelade dem att de hade fått 

tillräckligt (Monks et al., 2013; Morley et al., 2015; Pauly et al., 2015). En sjuksköterska 

uttryckte att erfarenheter som bildats genom att vårda patienter med drogmissbruk gjorde att 

sjuksköterskan började ifrågasätta alla patienter som bad om smärtstillande (Neville & Roan, 

2014).  

5.2.3. Att inte ha kunskap 

Sjuksköterskorna upplevde att brist på utbildning och kunskap påverkade deras attityd 

hindrande i mötet med patienterna (Lovi & Barr, 2009; Neville & Roan, 2014; Monks et al., 

2013). De ansåg att brist på kunskap skapade fördomar och stereotyper kring personer med 

drogmissbruk (Lovi & Barr, 2009; Monks et al., 2013). De identifierade att de hindrande 

attityderna skapade oenlighet med plikten att vårda och att vården blev lidande (Monks et al., 

2013). Sjuksköterskorna önskade därför mer utbildning för att kunna bemöta patienter med 

drogmissbruk på ett korrekt sätt (Lovi & Barr, 2009; Neville & Roan, 2014; Monks et al., 

2013). Ford et al. (2009) identifierade i sin studie att erfarenhet av patientgruppen ökade den 

terapeutiska attityden, men när sjuksköterskorna dessutom hade erfarenhet av arbetet innan 

utbildningen påbörjades hämmades den terapeutiska attityden. 

5.2.4. Att känna rädsla 

Att inte känna sig säker beskrevs som ett stort orosmoment för sjuksköterskorna när de befann 

sig i närheten av drogmissbrukare. De beskrev patienterna som oförutsägbara, aggressiva, 

hotfulla och våldsamma (Neville & Roan, 2014; Ford, 2011). De hade bland annat behövt 

skydda sig från fysiskt våld och en sjuksköterska uttryckte att stressnivån ökade markant när 

sjuksköterskan behövde oroa sig för säkerhetsaspekten när det kom till att vårda den här 

patientgruppen. En annan sjuksköterska uttryckte att det kändes obekvämt att vårda patienter 

med drogmissbruk (Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskorna såg dem som arga patienter som 

inte var mottagliga för den vård som erbjöds, att patienterna agerade oresonabelt och plötsligt 

utåtagerande mot sjuksköterskorna. Detta skapade en rädsla hos sjuksköterskorna vilket 

speglade deras syn på patientgruppen och blev ett hinder i omvårdnaden (Ford, 2011). 

Sjuksköterskorna uttryckte oro över att drogpåverkade patienter kunde utgöra en säkerhetsrisk 

mot de andra patienterna och sig själva, de fann det därför utmanande när det inte fanns nog 

med resurser för att övervaka de patienterna som betedde sig aggressivt, våldsamt och hotfullt 

(Neville & Roan, 2014). 

5.5. Resultatsammanfattning 
I mötet med patienterna fanns det främjande och hindrande attityder. De främjande attityderna 

var att ha förståelse, känna tilltro samt ha kunskap. Sjuksköterskorna hade generellt en strävan 

efter plikten att vårda och stödja patienterna genom att komma ur sitt missbruk. 

Sjuksköterskorna fann att stödja och uppmuntra patienterna ändrade deras egna attityder till 

det bättre och att tillgång till utbildning och kunskap genererade främjande attityder. De 

hindrande attityderna var att inte ha förståelse, att inte känna tilltro, inte ha kunskap och att 

känna rädsla. Sjuksköterskorna uppgav att patienternas manipulativa, opålitliga och 
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aggressiva beteenden gav upphov till de olika känslorna som i sin tur skapade hindrande 

attityder. Känslan av att inte ha den utbildning och kunskap som krävdes för att möta 

patientgruppen resulterade också i hindrande attityder.  
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6. Diskussion 

6.1. Metoddiskussion 
Kristensson (2014) menar att synonymer till söktermerna måste identifieras för att kunna söka 

efter relevanta artiklar. Det var lämpligt att använda de förbestämda indexorden i databaserna 

eftersom de inkluderade alla synonymer för det sökordet. 

Det var en litteraturstudie med systematiska sökningar som genomfördes och nio artiklar 

utgör studiens resultat. Författarna upplevde att det var ett litet forskningsområde då det fanns 

ett lågt antal vetenskapliga artiklar att tillgå. En stor del av forskningen som söktes fram 

behandlade dessutom sjukvårdpersonal överlag och skiljde inte sjuksköterskornas attityder åt 

från de andras. Det var en beskrivande design som valdes för studien för att beskriva 

sjuksköterskors attityder i mötet med patienter med drogmissbruk. Syftet hade också kunnat 

belysas med en empirisk studie där sjuksköterskor kunnat besvara frågor utifrån sina 

erfarenheter (Kristensson, 2014). 

De sökord som identifierades initialt utifrån syftet var substance abuse, attitudes vilka söktes 

fram genom databasernas indexord. Nurs* och experience* trunkerades och söktes i fritext 

eftersom det inte var möjligt om indextermen använts. Syftet ändrades och mot bakgrund av 

det lades approach* och encounter* till för att optimera sökningen ytterligare då mötet blev 

inkluderat i syftet. Sökningen gav fler artiklar, men inga ytterligare artiklar inkluderades 

utifrån att de adderade artiklarna i sökningen inte svarade mot syftet.  

För att erhålla den senaste forskningen begränsades sökningarna till artiklar publicerade från 

2007 och framåt (Kristensson, 2014). Begränsningar i publikationsår gjordes till fem år 

initialt, men antalet artiklar som stämde mot syftet var för litet och författarna valde att utöka 

sökningen. Det ses som en styrka att sökningarna gjordes både på fem år och på tio år då 

artiklar inte exkluderats på grund av snäv tidsbegränsning. Detta redovisas inte i sökmatrisen 

då alla artiklar som existerade i begränsningen på fem år även existerar i begränsningen på tio 

år. Däremot kunde de två artiklar som är äldre än fem år haft en minskad igenkännbarhet till 

nutid. Resultatet verkade inte ha påverkats över tid utan där attityderna skiljde sig åt var det 

andra faktorer som spelade in såsom god utbildning, kunskap och personliga erfarenheter. 

Tobak exkluderades ur urvalet då det inte ingick i de definitionerna av droger och 

drogmissbruk som författarna valde. 

Databaserna som användes var Cinahl, MEDLINE och PsycINFO. Databaserna innehåller 

artiklar inom omvårdnadsvetenskap och antogs innehålla artiklar som svarade mot studiens 

syfte. En sökning gjordes ytterligare i Pubmed, men resultatet från den sökningen resulterade 

inte i några ytterligare artiklar utan sökningen visade bara på dubbletter från de andra 

databaserna. Flera databaser hade kunnat användas men begränsningar fick göras till de 

databaser författarna hade tillgång till (Kristensson, 2014).  

Författarna valde att använda Forsberg & Wengströms (2016) granskningsmallar. Andra 

granskningsmallar hade kunnat användas såsom den Statens Beredning för Medicinsk och 

Social Utvärdering (SBU) har tagit fram, vilken bland annat belyser granskning av etiskt 

resonemang. Forsberg & Wengströms (2016) granskningsmallar ansågs av författarna vara 

tydligare i sin utformning än SBU:s granskningsmallar som efter granskning beskriver om 

studien har hög, medelhög eller låg kvalitet. Författarna tog istället hänsyn till de etiska 

resonemangen självständigt när artiklarna granskades genom att se till att samtliga artiklar var 

godkända av en etisk kommitté. 

Artiklarna analyserades enligt integrerad analys och utgick från en induktiv analys där 

författarna mot bakgrund av analysen kunde skapa egna kategorier och subkategorier utifrån 
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det specifika ämnet och studiens syfte. Hade en deduktiv analys valts hade resultatet placerats 

in i redan förvalda kategorier och subkategorier som möjligen inte hade passat till det valda 

resultatet (Kristensson, 2014). Den integrerade analysen med en induktiv analys stämmer 

utifrån syftet. 

Begreppet attitude på engelska kan översättas till både attityd och förhållningssätt på svenska. 

Artiklarna som har analyserats beskriver både attityd och förhållningssätt integrerat med 

varandra. Det kan medföra att vissa partier i föreliggande arbete kan uppfattas som att de 

handlar mer om förhållningssätt än om svenskans definition av attityd.  

6.2. Resultatdiskussion 
Huvudfynden var att det finns främjande och hindrande attityder i mötet med patienter med 

drogmissbruk. Detta påverkade vården både positivt och negativt. Sjuksköterskorna upplevde 

att brist på kunskap var hindrande medan god utbildning och personliga erfarenheter skapade 

främjande attityder. Resultatet presenteras i diskussionen genom Travelbees omvårdnadsteori 

(Travelbee, 1971). 

6.2.1 Det första mötet 

Det första mötet mellan en sjuksköterska och patient präglas av att de observerar varandra, 

utvecklar värderingsuppfattningar och drar slutsatser om varandra (Travelbee, 1971). Det 

visade sig i praktiken när sjuksköterskorna redan från början bemötte patienterna med en 

misstänksam attityd. Deras attityd var präglad av fördomar sedan innan, de stämplade 

patientgruppen som opålitlig vilket förstärkte deras hindrande attityder (Johansson & 

Wiklund-Gustin, 2016; Monks et al., 2013). Ett eget resonemang är att sjuksköterskorna 

håller tillbaka i det första mötet med patienterna om de sen innan redan är misstänksamma 

mot den specifika patientgruppen. En egen uppfattning är att sjuksköterskorna inte vågar lita 

på patienterna i det första mötet då de uppger sig vara misstänksamma och minimerar 

interaktionerna i vidare möten. Morgans (2014) studie bekräftade det författarna fann i sitt 

resultat, att sjuksköterskorna hade negativa känslor i det första mötet med patienterna och att 

de kände att det hindrade dem från att ge en god vård. 

Johansson och Wiklund-Gustin (2016) och Lovi och Barr (2009) beskrev att sjuksköterskorna 

ansåg det viktigt att känna tilltro till patienterna för att kunna stödja dem i deras missbruk. 

Hagerty och Patusky (2008) beskrev att sjuksköterskorna skulle ta det första steget i mötet 

med patienterna, men det krävde att patienterna vågade känna tillit till sjuksköterskorna. De 

nämnde också att det var viktigt för sjuksköterskan att visa tillit och ge patienterna tid för 

ömsesidig tillit skulle kunna bildas. Författarna förutsätter att det krävs att sjuksköterskorna 

har självkännedom och är medvetna om sina fördomar och kan lägga dem åt sidan i det första 

mötet och fortsatta möten. Det kan vara svårt om förförståelse finns i form av hindrande 

attityder såsom att inte ha förståelse eller inte känna tilltro. 

Brist på kunskap skapade fördomar och stereotyper gentemot patienter med drogmissbruk 

(Lovi & Barr, 2009; Monks et al., 2013). Resultatet visade att utbildning och kunskap var en 

viktig faktor när det kom till sjuksköterskornas attityder i mötet. Sjuksköterskorna som 

upplevde att de hade en god utbildning och kunskap sedan tidigare hade en bättre attityd 

gentemot patientgruppen (Chang & Yang, 2012). Det bekräftades i studien av Howard och 

Holmshaw (2010) där sjuksköterskorna beskrev att de behövde mer grundläggande kunskaper 

inom drogområdet. De ville kunna stödja sina patienter som missbrukade droger. Crothers och 

Dorrians (2011) studie hade en annan infallsvinkel än föreliggande resultat. Deras studiegrupp 

bestod av omvårdnadspersonal som endast fått sin kunskap genom erfarenhet och inte genom 

utbildning. Omvårdnadspersonalen hade i stort sätt en främjande attityd gentemot 

patientgruppen där endast ett fåtal uttryckte negativa åsikter. De var av den uppfattningen att 
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personalen kunde få tillräckligt med erfarenhet på jobbet utan extra utbildning för att klara av 

att jobba med patienterna.  

Ett eget antagande är att det första mötet kan präglas av många olika faktorer som belysts 

ovan. Ett antagande är att det kan skilja mellan könen i hur sjuksköterskorna bemöter 

patienterna, det har dock inte visat sig i de granskade studierna. Studierna har haft få manliga 

deltagare vilket gör det svårt att avgöra om det finns en skillnad. Författarna anser att det inte 

ska vara skillnad i mötet beroende på kön hos sjuksköterskorna mot bakgrund av den 

lagstiftning som finns i Sverige såsom hälso- och sjukvårdslagen och patientlagen. 

6.2.2 Framväxt av identitet 

Framväxt av identiteter är både sjuksköterskornas och patienternas ansvar mot bakgrund av 

det teoretiska perspektivet. Processen innebär att uppskatta det unika hos en annan person och 

därigenom skapas tillit (Travelbee. 1971). Sjuksköterskorna ville se bakom patienternas fasad 

för att kunna förstå anledningarna till varför patienterna använde droger, förstå patienternas 

beteende, se deras sårbarhet och förstå att det inte är ett personligt misslyckande hos 

patienterna. De ville kunna förstå detta för att ha möjlighet att ge patienterna den vård de har 

rätt till (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Pauly et al., 2015). Thorup et al. (2012) belyser 

också att sjuksköterskorna behövde försöka identifiera patienternas sårbarhet genom att våga 

fråga dem om svåra saker. Det visade sig påverka vården patienterna kunde få. Ett eget 

resonemang är att det är nödvändigt att sjuksköterskorna har en önskan om att se bakom 

patienternas fasad och försöka förstå dem för att framväxt av identitet ska kunna ske. 

Kap. 3, 1 § i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) säger att vården ska ges med 

respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. 

Socialstyrelsen (2015) betonar detta i de nationella riktlinjerna som beskriver att patienterna 

har rätt till en individanpassad vård. Det innebär att patienterna ska behandlas jämlikt med 

respekt för deras integritet, samt ha möjlighet till delaktighet. Detta styrks även i 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017) 

som beskriver att omvårdnaden ska ske i samråd med patienten och att deras behov och 

rättigheter ska värnas om. Ett eget antagande är att sjuksköterskorna vill ha förståelse för 

patienterna för att kunna ge dem den vård som de har rätt till enligt svensk lag och nationella 

riktlinjer.  

Sjuksköterskorna hade svårt att balansera förståelsen för de lidande patienterna och den 

frustration de kände över patienternas beteende som de upplevde som negativt (Johannson & 

Wiklund-Gustin, 2016). Monks et al. (2013) menade att misstänksamhet påverkade 

sjuksköterskornas interaktioner med patienterna genom att sjuksköterskorna minimerade 

interaktionerna. Howard & Holmshaws (2010) studie styrker det då deras resultat visade att 

sjuksköterskorna distanserade sig från patienter med drogmissbruk. Sjuksköterskorna i 

Morgans (2014) studie belyste liknande attityder i mötet, de upplevde interaktionerna så 

påfrestande att de i vissa fall lämnade patienterna utan åtgärd. Det i sin tur stämmer inte med 

vad som regleras i kap. 5, 1–2 § i Patientlagen (SFS 2014:821) som menar att patienterna ska 

vara delaktig i sin vård, och hälso- och sjukvård ska så långt det går genomföras i samråd med 

patienterna. Författarna anser att det kan bli svårt för patienterna att vara delaktig i sin vård 

när sjuksköterskorna undviker att interagera med dem. 

Sjuksköterskorna i studien hade fördomar gällande personer med drogmissbruk vilket 

patienterna påtalade. Det ledde till att patienterna blev oroliga över att det skulle kunna 

påverka deras vård, men det är även något de utnyttjade för att få högre doser av smärtlindring 

(Monks et al., 2013). När patienterna istället blev bemötta med en främjande attityd så blev de 

i sin tur mer samarbetsvilliga och respektfulla mot personalen och en relation kunde bildas. 
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En bra relation mellan vårdpersonal och patient är grunden för att patienterna skulle kunna 

komma ur sitt missbruk (Monks et al., 2013; St Marie, 2014). En studie beskrev att 

narkotikapåverkade personer kunde bete sig fientligt och ilsket om de upplevde personalen 

som dömande. Ett bra bemötande från personalen kunde inge trygghet och behovet av att 

försvara sig minskade då hos den påverkade personen (Barlett et al., 2013). En egen reflektion 

är att personer med drogmissbruk får sämre förutsättningar i samhället vilket leder till att de 

blir ännu mer marginaliserade. På grund av att patienterna stängs ute från samhället kan inte 

sjuksköterskorna relatera till patienterna. Patienternas verklighet ligger så långt från 

sjuksköterskornas egna uppfattning om verkligheten. Patienterna kan uppleva 

sjuksköterskorna som dömande, oavsett om så är fallet eller ej, och då gå in försvarsställning. 

Författarna anser det därför viktigt att sjuksköterskor är medvetna om hur deras bemötande 

och attityder påverkar patienterna i mötet. 

En god utbildning inom området drogmissbruk bidrog till främjande attityder gentemot 

patientgruppen och sjuksköterskorna kände sig i trygga i att de kunde ge patienterna en god 

vård (Chang & Yang, 2012). Resultatet visade på en enighet kring att utbildning och kunskap 

gav möjlighet till främjande attityder i mötet med patienterna. Ett antagande är att bristen på 

kunskap skapar möjlighet för patienterna att manipulera sjuksköterskorna. Det skapar i sin tur 

misstänksamhet hos sjuksköterskorna, vilket skildras i studierna gjorda av Monks et al. (2013) 

och Johansson & Wiklund-Gustin (2016). 

Studierna som analyserats (Bilaga 3) har genomförts i många olika delar av världen, men de 

flesta visar på samma resultat: sjuksköterskorna hade en hindrande attityd i mötet med 

patienter med drogmissbruk. I Chang och Yangs (2012) studie hade generellt 

sjuksköterskorna en främjande attityd till patienterna, vilket kan bero på att sjuksköterskorna i 

studien ansåg sig ha en mycket god utbildning och en hög kunskapsnivå. Ett eget antagande är 

därför att det är utbildning och kunskap som är de faktorer som påverkar sjuksköterskornas 

främjande attityder i mötet, snarare än i vilket land studien är genomförd. 

6.2.3 Empati och sympati 

Sjuksköterskorna upplevde att uppmuntra och motivera patienterna till att utnyttja sina egna 

styrkor och resurser var en positiv influens på sjuksköterskornas egna attityder. De kunde 

börja förstå patienterna och se dem som individer utanför deras drogmissbruk (Johansson & 

Wiklund-Gustin, 2016). Enligt Travelbees teori (1971) är detta ett exempel på 

empatiprocessen där sjuksköterskorna får förmågan att förstå, delta och gå in i det tillståndet 

patienterna befinner sig i vid ett eller flera specifika tillfällen. Empatiprocessen är en 

grundläggande del i att en relation ska kunna bildas. Ett eget antagande är att detta hindras av 

sjuksköterskornas fördomar. Författarna upplever att det kan finnas hindrande attityder och 

fördomar gentemot personer med drogmissbruk i samhället. Sjuksköterskor lever inte isolerat 

från samhället utan de påverkas lika mycket som gemene man av andras åsikter. I detta fall 

verkar majoriteten av samhällets åsikter vara negativa om man ska tolka sjuksköterskornas 

åsikter som en spegling av samhället. 

Det framkom att personliga erfarenheter av personer med drogmissbruk gav sjuksköterskorna 

möjligheten till ett inifrånperspektiv vilket påverkade deras attityd, förståelse och medkänsla 

positivt (Chang & Yang, 2012; Monks et al., 2013). Ett antagande är att inifrånperspektivet 

ger möjligheten till en annan förståelse och därmed en större chans till ett empatiskt 

förhållningssätt. 

Sjuksköterskornas ansvarsområde är att främja hälsa, lindra lidande, återställa hälsa och 

förebygga sjukdom. Omvårdnaden ska ges med respekt oavsett patientens tro, sexuella 

läggning, etnicitet eller typ av sjukdom (ICN, 2012). Sympati utvecklas ifrån 
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empatiprocessen, där grunden är att lindra nöd. I arbetet som sjuksköterska krävs förmågan att 

använda sympati i sina omvårdnadsåtgärder (Travelbee, 1971). Författarna anser att 

sjuksköterskornas ansvarsområde bygger på utförandet av omvårdnadsåtgärder, därför krävs 

en god empatisk förmåga. Förmågan att känna sympati blir högst aktuellt då både 

sjuksköterskor och patienter har målet att lindra lidande. 

Artiklarna beskrev hur sjuksköterskorna strävade efter att se bakom patienternas fasad för att 

förstå hur patienterna använde drogerna som en problemlösning, ett sätt att lindra sitt lidande 

på och förstå att missbruket var en konsekvens av deras sjukdom och inte ett personligt 

misslyckande (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Pauly et al., 2015). Sjuksköterskorna 

ansåg att det var viktig för dem att känna tilltro till patienterna och att stödja dem igenom 

situationen (Johansson & Wiklund-Gustin, 2016; Lovi & Barr, 2009). Föreliggande resultat 

visar att sjuksköterskorna drivs av sympati, de vill förstå patienterna och deras behov och 

kunna stödja dem till att kämpa för ett liv utan missbruk. Sjuksköterskornas vilja räcker inte 

alltid till för att utföra en klanderfri vård. De upplever många gånger att det är svårt att möta 

patientgruppen de vill hjälpa, men i vissa fall kommer fördomarna i vägen.  

Kompetensbeskrivningen nämner vikten av samverkan i team, vilket inkluderar att 

kommunikation ska ske på ett lyhört, respektfullt och empatiskt sätt gentemot alla 

involverade. Ledarskap tas upp som en viktig kompetens. Sjuksköterskan ska kunna leda 

omvårdnadsarbetet och ge utrymme för etisk reflektion med sina medarbetare (Svensk 

Sjuksköterskeförening, 2017). En egen reflektion är att sjuksköterskan bör ha självkännedom 

för att kunna uppfylla de här kompetenskraven. För att kunna genomföra en etisk reflektion 

kring sitt omvårdnadsarbete behövs det att sjuksköterskan kan rannsaka sig själv och kunna 

ge sig själv konstruktiv kritik och uppmuntran. Sjuksköterskan bör ha en uppfattning om sina 

egna värderingar och attityder för att kunna bemöta andra människor på ett empatiskt sätt.  
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7. Slutsats, klinisk nytta och förslag på fortsatt forskning 

7.1. Slutsats 
Resultatet tyder på att sjuksköterskornas attityder gentemot patienter med drogmissbruk 

påverkar hur sjuksköterskorna förhåller sig i mötet med sin patienterna. Utbildningen 

sjuksköterskorna får är avgörande om sjuksköterskorna utvecklar främjande eller hindrande 

attityder gentemot patienterna. Bristande utbildning och kunskap leder oftast till hindrande 

attityder medan om en god utbildning inom området finns utvecklas främjande attityder. En 

av de hindrande attityderna sjuksköterskorna har är att de inte känner tilltro gentemot 

patienter med drogmissbruk. Sjuksköterskorna undviker helst patienterna för att de anses vara 

manipulerande och opålitliga. Attityden leder i sin tur till att patienterna inte blir delaktiga i 

sin egen vård vilket patienterna har rätt till enligt svensk lag. Även om attityderna spelar en 

stor roll i sjuksköterskornas möte med patienterna så väger plikten att vårda tyngre. 

Sjuksköterskorna finns för att stödja patienterna och lindra lidande. Slutsatsen är att 

utbildning och kunskap har en stor betydelse för sjuksköterskornas attityd i mötet med 

patienterna, det finns både främjande och hindrande attityder som påverkar mötet men i 

slutändan är det plikten att vårda som väger tyngst.  

7.2. Klinisk nytta 
Patienter med drogmissbruk finns inom alla verksamheter inom vården oavsett vårdgivare. 

Som sjuksköterska kommer man stötta på patienter med drogmissbruk inom de flesta olika 

vårdinstanserna. Att ha en förståelse för patienter med drogmissbruk och sina egna attityder, 

förförståelser och fördomar kring patientgruppen blir således viktigt för att kunna ge adekvat 

vård.  

7.3. Förslag på fortsatt forskning 
Föreliggande område upplevs inte så beforskat och därför behöver mer forskning göras. Det 

för att utvärdera vad det är som påverkar sjuksköterskornas attityder till att vara främjande 

eller hindrande i mötet med patienter med drogmissbruk. Intressant skulle också vara att se 

om det om tio år finns någon förändring i attityderna överlag och i så fall vilka faktorer som 

har spelat in i de attitydförändringarna.   
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Bilaga 1, tabell: Sökmatris 
Databas Sökord Resultat av 

sökningen 
Urval 1 – 
lästa titlar 

Urval 2 –  
lästa 
abstrakt 

Urval 3 – 
granskade i 
fulltext 

Slutliga 
artiklar till 
studien 

Cinahl  
2017-09-07 
Kl. 16.00 

1. (MH 
”Substance 
Abuse+”) 

51 432     

Cinahl  
2017-09-07 
Kl. 16.00 

2. Nurs* 
(fritext) 

753 709     

Cinahl  
2017-09-07 
Kl. 16.00 

3. (MH 
”Attitude”) 
OR (MH 
“Attitude of 
Health 
Personnel”) 
OR (MH 
“Nurse 
Attitudes”) 

66 704     

Cinahl  
2017-09-07 
Kl. 16.00 

4. 
Experience* 
(fritext) 

282 674     

Cinahl  
2017-09-07 
Kl. 16.00 

5. Approach* 
(fritext) 

235 684     

Cinahl  
2017-09-07 
Kl. 16.00 

6. Encounter* 
(fritext) 

29 376     

Cinahl  
2017-09-07 
Kl. 16.00 

7. 3 OR 4 OR 
5 OR 6 

551 431     

Cinahl  
2017-09-07 
Kl. 16.00 

8. 1 AND 2 
AND 7 

867     

Cinahl  
2017-09-07 
Kl. 16.00 

9. 1 AND 3 
AND 5 
- Peer 
Reviewed 
- English 
language 
- Published 
20070101-
20171231 
- All Adult 

177 177 78 5 3 
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Databas Sökord Resultat av 
sökningen 

Urval 1 – 
lästa titlar 

Urval 2 –  
lästa 
abstrakt 

Urval 3 – 
granskade i 
fulltext 

Slutliga 
artiklar till 
studien 

MEDLINE  
2017-09-07 
Kl. 16.55 

1. (MH 
“Substance-
Related 
Disorders+”) 

249 627     

MEDLINE  
2017-09-07 
Kl. 16.55 

2. Nurs* 
(fritext) 

744 650     

MEDLINE  
2017-09-07 
Kl. 16.55 

3. (MH 
“Attitude of 
Health 
Personnel”) 
OR (MH 
“Attitude”) 

148 980     

MEDLINE  
2017-09-07 
Kl. 16.55 

4.Experience* 
(fritext) 

882 417     

MEDLINE  
2017-09-07 
Kl. 16.55 

5. Approach* 
(fritext) 

1 416 779     

MEDLINE  
2017-09-07 
Kl. 16.55 

6. Encounter* 
(fritext) 

155 597     

MEDLINE  
2017-09-07 
Kl. 16.55 

7. 3 OR 4 OR 
5 OR 6 

2 432 767     

MEDLINE  
2017-09-07 
Kl. 16.55 

8. 1 AND 2 
AND 7 

1 679     

MEDLINE  
2017-09-07 
Kl. 16.55 

7. 1 AND 4 
AND 5 
- English 
language 
- All Adult: 
19+ years 
- Publish 
date: 
2007101-
20171231 

419 419 169 4 4 
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Databas Sökord Resultat av 
sökningen 

Urval 1 – 
lästa titlar 

Urval 2 –  
lästa 
abstrakt 

Urval 3 – 
granskade i 
fulltext 

Slutliga 
artiklar till 
studien 

PsycINFO 
2017-09-07  
Kl. 17.30 

1. DE “Drug 
Abuse” OR DE 
“Drug Usage” 
OR DE 
“Alcohol 
Abuse” OR DE 
“Addiction” 
OR DE “Drug 
Addiction” 
OR DE 
“Drugs” OR 
DE 
“Intravenous 
Drug Usage” 
OR DE 
“Substance 
Use Disorder” 

116 519     

PsycINFO 
2017-09-07  
Kl. 17.30 

2. Nurs* 
(fritext) 

145 011     

PsycINFO 
2017-09-07  
Kl. 17.30 

3. DE “Health 
Personnel 
Attitudes” OR 
DE 
“Attitudes”  

41 420     

PsycINFO 
2017-09-07  
Kl. 17.30 

4.Experience* 
(fritext)  

577 951     

PsycINFO 
2017-09-07  
Kl. 17.30 

5. Approach* 
(fritext) 

479 359     

PsycINFO 
2017-09-07  
Kl. 17.30 

6. Encounter* 
(fritext) 

58 450     

PsycINFO 
2017-09-07  
Kl. 17.30 

7. 3 OR 4 OR 
5 OR 6 

1 037 853     

PsycINFO 
2017-09-07  
Kl. 17.30 

8. 1 AND 2 
AND 5 

1 025     
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PsycINFO 
2017-09-07  
Kl. 17.30 

9. 1 AND 2 
AND 5 
- Peer 
Reviewed 
- English 
Language 
- Published 
Date: 
20070101-
20171231 
- Adulthood 
(18 yrs & 
older) 

395 395 143 3* 2 

*Artikeldubbletter bortsållade. 
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Bilaga 2, tabell: Artikelredovisning för resultatet 
Tabell: Resultatets kategorier och subkategorier sorterade efter resultatartiklarnas disposition. 

     Främjande attityder Hindrande attityder 

Att ha 
förståelse 

Att känna 
tilltro 

Att ha 
kunskap 

Att inte ha 
förståelse 

Att inte 
känna tilltro 

Att inte ha 
kunskap 

Att känna 
rädsla 

Chang & Yang, 
2012 

x  x     

Ford, Bammer & 
Becker, 2009 

  x   x  

Ford, 2011    x   x 

Johansson & 
Wiklund-Gustin, 
2016 

 

x 

 

x 

  

x 

 

x 

  

Lovi & Barr, 2009  x    x  

Monks, Topping 
& Newell, 2013 

x   x x x  

Morley, Briggs & 
Chumbley, 2015 

   x x   

Neville & Roan, 
2014 

x   x x x x 

Pauly et al., 2015 x   x x   
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Bilaga 3, tabell: Artikelmatris 
Författare, artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Chang, Y-P., & Yang, M-S. 
(2012). Nurses’ attitudes 
toward clients with 
substance use problems. 
Perspectives in Psychiatric 
Care, 49(2), 94-102. doi: 
10.1111/ppc.12000 
 
Taiwan. 

Den här studien syftade till 
att undersöka faktorer 
associerade med 
sjuksköterskors attityd till 
klienter med substans 
användnings problem. 

Population: 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskors attityder. 
Deltagarna i studien var 
tvungna att vara 
legitimerade sjuksköterskor 
och arbetat mer än tre 
månader på sin avdelning. 
Exklusionskriterier: Oklart. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. En 
enkät lämnades ut till 
sjuksköterskorna och togs 
åter efter en vecka.  
Urval Ev. bortfall: 600 
enkäter lämnades ut och 
forskarna fick in 492 
användbara enkäter. 
Slutlig studiegrupp: 489 
deltagare mellan 21-50 år. 
Två män & 487 kvinnor. 
Arbetserfarenhet mellan 
3månader- 28år. 
Datainsamlingsmetod: 
Tvärsnittsstudie med enkät. 
Analysmetod: SPSS 17.0, t-
test och Mann-Whitney U-
test 

Styrkor: Stort urval, tydlig 
metod där urvalsförfarandet 
var klart utskrivet. 
Svagheter: Få män med i 
studien, inga tydliga 
exklusionskriterier. 
Ska inkluderas i studien: Ja 

 

Sjuksköterskornas 
personliga erfarenheter av 
personer med drogmissbruk 
förbättrade deras förståelse, 
medkänsla och attityd 
gentemot patienter med 
drogmissbruk. 
Sjuksköterskorna med god 
utbildning inom området 
hade generellt en främjande 
attityd mot patienterna och 
ansåg sig kunna ge dem 
adekvat vård. 

 

 



Rebecca Broman & Johanna Toft 

2 

 

 

Författare, artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ford, R. (2011). 
Interpersonal challenges as 
a constraint on care: the 
experience of nurses’ care of 
patients who use illicit 
drugs. Contemporary Nurse, 
37(2), 241-252. doi: 
10.5172/conu.2011.37.2.241 
 
Australien. 

Syftet med andra delen av 
studien var att utforska 
hinder för omvårdnadsrollen 
som rapporterats av 
studiedeltagarna. 

Population:  
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskors attityder, 
deltagare från den tidigare 
studien.  
Exklusionskriterier: Oklart.  
Urvalsförfarande: Oklart. 
Urval Ev. bortfall: Urval från 
tidigare studie var 1605. 311 
deltagare svarade på den nya 
varianten av enkäten. 
Slutlig studiegrupp: 311 
deltagare. Medelålder på 42år. 
98% av deltagarna var kvinnor. 
De flesta jobbade på en 
medicinsk eller kirurgisk 
avdelning. 
Datainsamlingsmetod: 
Tvärsnittsstudie med enkät och 
med både kvalitativa och 
kvantitativa element. En fråga i 
enkäten var en öppen fråga. 
Analysmetod: 
Enkäterna forskaren fick in 
kodades och gjordes om till 
olika temakategorier och 
teman. 

Styrkor: 
Studien var en 
fortsättning på en 
tidigare studie och den 
gav en mer fördjupad bild 
av området än den 
tidigare studien tog upp. 
Svagheter: Något oklar 
metod då det var en 
fortsättning på en annan 
studie. I den tidigare 
studien var metoden 
tydligt beskriven. 
Inkluderas i studien: Ja 

 

Sjuksköterskorna upplevde 
känslor som frustration i 
mötet med patienter med 
drogmissbruk. 
Sjuksköterskorna upplevde 
patienterna som arga, 
oresonabla och plötsligt 
utåtagerande. De ansåg att 
patienterna var ett hot mot 
sin och andras säkerhet. Det 
skapade en rädsla som i sin 
tur påverkade vården 
negativt. 
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Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Ford, R., Bammer, G., & 
Becker, N. (2009). The 
determinants of nurses’ 
therapeutic attitude to 
patients who use illicit 
drugs and implications 
for workforce 
development. Journal of 
Clinical Nursing, 17(18), 
2452-2462. doi: 
10.1111/j.1265-
2702.2007.02266.x 
 
Australien. 

Att undersöka 
determinanterna 
hos generalist 
sjuksköterskors 
terapeutiska 
attityder till 
patienter som 
använder olagliga 
droger och att 
modellera 
arbetskrafts- 
utvecklings- 
initiativ. 

Population:  
Inklusionskriterier: Sjuksköterskors attityder.  
Sjuksköterskor registrerade vid Australian Capital 
Territory Nurses Registration Board Roll. 
Exklusionskriterier: Oklart. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. Alla sjuksköterskor registrerade till 
ovanstående Board Roll fick mejl utskickade. De som 
svarade och ansågs lämpliga inkluderas till den slutliga 
studiegruppen. 
Urval Ev. bortfall: Studien involverade från början 3816 
personer varav 575 föll bort på grund av att de reste till 
en annan kontinent, gick i pension eller hade en oklar 
hem-/jobbadress. 1605 deltagare inkluderades. 
Beskrivning slutlig studiegrupp: 1605 deltagare. 21-72 
år gamla. Medelåldern 44 år. 1509 kvinnor, 94 män. 100 
stycken var vidareutbildade och resten grundutbildade. 
Datainsamlingsmetod: Tvärsnittsstudie med enkät. 
Skickades iväg på mejl två separata gånger, en gång 
2002 och en gång 2003, både till deltagarnas privata 
mejl och deras jobbmejl. 7% av de som inte deltog i 
enkäten kontaktades genom telefonintervjuer. 
Analysmetod: Terapeutiskt förhållningssätt mättes 
genom en modifierad version av Alcohol and Alcohol 
Problems Perception Questionnaire (AAPPQ). En 
multivariabel linjär regressionsanalys implementerad 
med STATA (version Intercooled 8.2) användes för att 
analysera associationerna mellan terapeutiskt 
förhållningssätt och de oberoende variablerna. 

Styrkor 
Tydligt beskrivet syfte, 
metod, tillräcklig stor 
studiegrupp och ett 
tydligt resultat. 
Svagheter 
Väldigt få män deltog i 
studien. Endast 50% 
av det lämpliga urvalet 
svarade på enkäten. 
Ska inkluderas i 
studien: Ja 

Stöd i yrkesrollen, 
enskilt och i 
kombination med 
utbildning på 
arbetsplatsen och 
erfarenhet med den 
aktuella 
patientgruppen var 
faktorer som hade 
högt samband med en 
positiv terapeutisk 
attityd. Erfarenhet av 
patientgruppen ökade 
den terapeutiska 
attityden, men i 
kombination med 
erfarenhet av arbetet 
innan utbildning 
hämmades den 
terapeutiska 
attityden.  
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Författare, artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Johansson. L., & Wiklund-
Gustin, L. (2016). The 
multifaceted vigilance: 
nurses’ experiences of 
caring encounters with 
patients suffering from 
substance use disorder. 
Scandinavian Journal of 
Caring Sciences, 30(2), 303-
311. doi: 10.1111/scs.12244 
 
Sverige/Norge 

Studien syftade på att 
beskriva hur 
sjuksköterskor som 
jobbar inom den slutna 
psykiatrin upplever 
vård möten med 
patienter som lider av 
substansmissbruk. 

Population:  
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskors attityder.  
Sjuksköterskor som arbetade 
inom den psykiatriska vården. 
Exklusionskriterier: Oklart. 
Urvalsförfarande: Oklart. 
Urval Ev. bortfall: Sex deltagare. 
Slutlig studiegrupp: Sex 
deltagare. Två män och fyra 
kvinnor mellan 24 och 63år. 
Erfarenhet varierade mellan sex 
månader upp till över 20 år. 
Datainsamlingsmetod:  
Fyra reflektiva dialoger under tre 
månaders tid. Deltagarna 
reflekterade med andraforskaren. 
Varje intervju varade i 90 minuter. 
Analysmetod: 
Dialogerna transkripterades och 
en kvalitativ innehållsanalys 
gjordes. Forskarna valde en 
induktiv design. Texten delades in 
i fyra kategorier med 12 
subkategorier. 

Styrkor: Starkt syfte med 
bra resultat som svarade 
mot författarnas syfte. 
Svagheter: Bristfällig 
metod del där många delar 
var oklara. Till exempel var 
urvalsförfarandet otydligt. 
Framgår inte var studien 
genomförts. 
Ska inkluderas i studien: Ja 

Sjuksköterskorna strävade 
efter att se bakom 
patienternas fasad för att 
lyckas förstå att patienterna 
använde droger för att lösa 
sina problem. Det var viktigt 
att sjuksköterskorna var 
medvetna om patienternas 
gömda sårbarhet. Förståelse 
för patienternas manipulativa 
beteende var ett mål för 
sjuksköterskorna för att 
kunna ge patienterna adekvat 
vård. Sjuksköterskorna såg 
mening i att stödja 
patienterna till ett bättre liv. 
Processen förändrade 
sjuksköterskornas egna 
attityder gentemot 
patienterna till det positiva 
och till att se personen bakom 
missbruket. Sjuksköterskorna 
upplevde patienterna som 
manipulativa vilket skapade 
känslor som frustration och 
misstänksamhet. Det fanns en 
uppfattning om att lyckad 
manipulering skulle kunna 
leda till bristfällig vård. 
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Författare, artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Lovi, R., & Barr, J. (2009). 
Stigma reported by nurses 
related to those 
experiencing drug and 
alcohol dependency: A 
phenomenological Giorgi 
study. Contemporary Nurse, 
33(2), 166-178. doi: 
10.5172/conu.2009.33.2.166 
 
Australien. 

En studie som syftar till 
att beskriva upplevelserna 
av registrerade 
sjuksköterskor som jobbar 
i en alkohol- och 
drogavdelning i South 
East Queensland. 

Population:  
Inklusionskriterier: Sjuksköterskors 
attityder. Sjuksköterskor som hade 
erfarenhet av att jobba inom områden 
där man träffade på patienter med 
missbruk. Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som inte har 
erfarenhet av dessa patienter. 
Urvalsförfarande: Ändamålsenligt 
urval där man valde ut personer som 
skulle kunna beskriva just detta 
fenomen  

Urval Ev. bortfall: Sex stycken 
personer intervjuades. Inget bortfall. 
Slutlig studiegrupp: Sex stycken 
mellan 35 och 58år. De hade jobbat 
mellan 8 månader till 20 år inom 
beroendevården. En sjuksköterska var 
vidareutbildad de resterande fem var 
grundutbildade sjuksköterskor.  
Datainsamlingsmetod: Två av 
forskarna intervjuade deltagarna med 
hjälp av djupa konversationer. 

Analysmetod: Giorgi’s 
Phenomenological method. 
Intervjuerna transkripterades och 
lästes igenom noga för att sedan 
skapa en holistisk bild av det som 
deltagarna beskrev.  

Styrkor: Bra metod som 
tydligt beskrev hur de 
gick tillväga. 
Svagheter: Något 
svåridentifierbart syfte, 
inte tydligt utskrivet i 
artikeln men finns i 
abstrakten. 
Ska inkluderas i studien: 
Ja 

 

Sjuksköterskorna ansåg 
det viktigt att känna 
tilltro, stödja och 
respektera patienternas 
integritet. 
Sjuksköterskorna 
upplevde att brist på 
utbildning och kunskap 
genererade hindrande 
attityder, fördomar och 
stereotyper. Därför 
önskades mer 
utbildning för att kunna 
bemöta patienterna på 
ett korrekt sätt. 
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Författare, artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Monks, R., Topping, A., & 
Newell, R. (2013). The 
dissonant care management 
of illicit drug users in 
medical wards, the views of 
nurses and patients: a 
grounded theory study. 
Journal of Advanced 
Nursing, 69(4), 935-946. doi: 
10.1111/j.1365-
2648.2012.06088.x 
 
England. 

Syftet med den här 
studien var att utforska 
hur registrerade 
sjuksköterskor hanterar 
och levererar vård till 
patienter inlagda på 
medicinska avdelningar 
och medicinska 
bedömningsavdelningar 
med komplikationer av 
drogbruk och få fram 
erfarenheterna och 
uppfattningarna från 
dem som tar emot den 
vården. 

Population: 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskors attityder. 
Sjuksköterskor som jobbade på 
medicinska bedömnings 
avdelningar och på medicinska 
avdelningar. 
Exklusionskriterier: Oklart. 
Urvalsförfarande: 
Ändamålsenligt urval användes 
för att rekrytera sjuksköterskor 
till studien.  
Urval Ev. bortfall: 29 deltagare. 
Slutlig studiegrupp: 29 
sjuksköterskor mellan 21 och 
58år. Fyra män deltog och 25 
kvinnor. Mellan fyra månader till 
21 års erfarenhet av yrket. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer 
som ljudinspelades  
Analysmetod: Transkriberingen 
av intervjuerna, och det som 
forskarna skrivit upp själva 
under intervjuerna, 
analyserades och lades sedan in 
i QRS NVivo1.3.  
Texterna färgkodades sedan där 
kategorier började att formas.  

Styrkor: Mycket tydligt syfte 
med egen rubrik. Metoden 
var tydligt uppstrukturerad 
med tydliga rubriker. 
Mycket relevant resultat. 
Svagheter: Få män jämfört 
med kvinnor i studien.  
Ska inkluderas i studien: Ja 

Sjuksköterskor som hade 
personlig erfarenhet av 
personer med drogmissbruk 
hade ett inifrånperspektiv 
som influerade deras 
attityder positivt. Det 
användes i deras yrkesroll. 
Sjuksköterskorna såg 
patienter med drogmissbruk 
som manipulativa, 
aggressiva och socialt 
inkompetenta. Dessa åsikter 
präglade interaktionerna 
med patienterna.   
Sjuksköterskorna upplevde 
känslor som frustration och 
misstänksamhet i mötet. 
Misstänksamheten gjorde 
att sjuksköterskorna 
distanserade sig från 
patienterna och att de var 
ifrågasättande vid 
läkemedelsadministrering. 
Brist på utbildning och 
kunskap skapade hindrande 
attityder. Sjuksköterskorna 
identifierade att det 
skapade oenighet med 
plikten att vårda. De 
önskade mer utbildning. 
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Författare, artikelns titel, 
tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. design Värdering Resultat 

Morley, G., Briggs, E., & 
Chumbley, G. (2015). 
Nurses’ experiences of 
patients with substance-use 
disorder in pain: A 
phenomenological study. 
Pain Management Nursing, 
16(5), 701-711. doi: 
10.1016/j.pmn.2015.03.005 
 
 England. 

Syftet med den här 
studien är att få en 
djupare förståelse för 
sjuksköterskors 
upplevelser och 
barriärerna mellan dem 
och patienterna som har 
substansmissbruk och 
upplever smärta. 

Population: 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskors attityder. 
Sjuksköterskor med olika grader 
av erfarenhet av patienter med 
drogmissbruk och smärta. 
Exklusionskriterier: Oklart 
Urvalsförfarande: Snöbollsurval. 
Snöbollsurvalet gjorde att det 
blev stor variation i 
urvalsgruppens erfarenheter 
med att arbeta med patienter 
med missbruk. 
Urval Ev. bortfall: Fem 
deltagare. 
Slutlig studiegrupp Fem 
deltagare mellan 20-59år från 
olika avdelningar på sjukhuset. 
Från mindre än 5 års erfarenhet 
upp till över 20års erfarenhet. 
Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerad intervjustudie 
mellan 40–80 minuter per 
intervju. 

Analysmetod: Giorgi’s 
phenomenological method. 

Styrkor: Tydligt syfte, med 
en tydlig och väl beskriven 
metod. Resultatet var tydligt 
upp strukturerat utefter 
rubriker, det hade många 
citat och det svarade mot 
författarnas syfte. 
Svagheter: Kort metoddel. 
Ska inkluderas i studien: Ja 

Sjuksköterskorna beskriver 
patienterna som 
manipulativa, aggressiva och 
opålitliga. Känslor som 
frustration framkom. 
Sjuksköterskorna var 
misstänksamma vid 
läkemedelsadministration. 
De kunde inte lita på att 
patienten verkligen var i 
behov av läkemedlet eller 
om patienterna ville ha det 
för att upprätthålla sitt 
beroende. 
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Neville, K., & Roan, N. 
(2014). Challenges in Nursing 
Practice: Nurses’ Perceptions 
in Caring for Hospitalized 
Medical-Surgical Patients 
with Substance 
Abuse/Dependence. The 
Journal of Nursing 
Administration, 44(6), 339-
346. doi: 10.1097/NNA. 
0000000000000079 
 
USA. 

Syftet med den här 
utforskande 
forskningen var att 
undersöka 
registrerade 
sjuksköterskor 
uppfattning av att 
vårda inlagda medicin-
kirurgpatienter med 
det samexisterande 
tillståndet av 
substansmissbruk/ 
beroende. 

Population: 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskors attityder. 
Exklusionskriterier: Oklart. 
Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval från fem 
olika vårdavdelningar: två 
medicin/kirurg-avdelningar, 
en neurolog/ortoped-
avdelning och en 
onkologavdelning. 
Urval Ev. bortfall: 24 
deltagare. 
Beskrivning slutlig 
studiegrupp: 24 deltagare. 
20–55 år. 23 kvinnor, 1 man. 
18 av deltagarna hade 11–30 
års yrkeserfarenheter, tre 
stycken 6-10 år och tre 
stycken mindre än fem års 
erfarenhet. 
Datainsamlingsmetod: 
Kvalitativ induktiv metod.  
Analysmetod: Konstant 
komparativ analys. 
Kategorikodning användes för 
att generera vanliga mönster 
eller teman. 

Styrkor: Tydligt syfte med 
egen rubrik. Bra 
metodsinnehåll. Bra, 
väldisponerat resultat som 
svarade mot författarnas 
syfte. 
Svagheter: Rörig metod 
utan tydlig disposition. 
Ska inkluderas i studien: Ja 

Sjuksköterskorna beskrev 
konceptet med plikten att vårda 
vilken definieras av en 
främjande, medlidande och 
förstående vård. Även vid 
hindrande attityder såsom att de 
ansåg att patienterna var 
manipulativa var plikten att 
vårda fortsatt deras högsta 
prioritet. Känslor som frustration 
uppkom i mötet bland annat när 
det upplevdes att patienterna 
regelbundet återkom i samma 
situation. Sjuksköterskorna var 
misstänksamma vid 
läkemedelsadministration på 
grund av att de inte litade på att 
patienten inte bara ville 
upprätthålla sitt beroende. En 
sjuksköterska ifrågasatte därför 
alla patienter som bad om 
smärtlindring. Sjuksköterskorna 
ansåg att patienter med 
drogmissbruk utgjorde en 
säkerhetsrisk för alla på 
avdelningen på grund av de 
uppfattades som hotfulla och 
våldsamma. 
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Författare, artikelns 
titel, tidskrift, land 
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Pauly, B., McCall, J., 
Browne, A. J., Parker, J., 
& Mollison, A. (2015). 
Toward cultural safety: 
Nurse and patient 
perceptions of illicit 
substance use in 
hospitalized setting. 
Advances in Nursing 
Science, 38(2), 121–135. 
doi: 10.1097/ANS. 
0000000000000070 
 
Canada 

Syftet med studien var 
att förstå vad som utgör 
kulturskyddad vård för 
personer med 
drogmissbruk. 

Population: 
Inklusionskriterier: Sjuksköterskor som 
jobbade på de två utvalda avdelningarna. 
Sjuksköterskors attityder. 
Exklusionskriterier: Oklart. 
Urvalsförfarande: Bekvämlighetsurval. De 
berättade om studien under möten på 
avdelningarna och frågade då om någon 
ville vara med. 
Urval Ev. bortfall: 34 personer blev 
intervjuade. Inget bortfall. 
Slutlig studiegrupp: 19 sjuksköterskor. 
Mellan 27 och 57 år gamla. Vårderfarenhet 
mellan fyra månader och 33 år. 
Datainsamlingsmetod: Data samlades in 
genom interjuver som spelades in, med 
observationer som skrevs ned i 
fältanteckningar och genom att ta del av 
sjukhusets policy. 
Analysmetod: Intervjuerna och 
fältanteckningarna transkripterades och 
lades in i NVivo som är en mjukvara som 
organiserar och kodar kvalitativa data. De 
använde sig av en tolkande, beskrivande 
metod för att identifiera mänsklig 
upplevelse. De delade sedan upp texten i 
teman och kategorier. 

 

Styrkor: Metoden var 
tydligt beskriven och 
resultatet var tydligt 
strukturerat och 
förståeligt. 
Svagheter: Syftet var 
svårtolkat men kunde 
identifieras i abstrakten. 
Ska inkluderas i studien:  
Ja 

Sjuksköterskorna 
strävade efter att se 
bakom patienternas 
fasad och att missbruket 
var en konsekvens av 
patienternas sjukdom. 
Sjuksköterskorna 
upplevde det 
frustrerande när 
patienterna bland annat 
inte ville lära sig nya 
strategier för att hantera 
sin situation. 
Sjuksköterskorna var 
misstänksamma när 
patienterna bad om 
smärtlindring. I vissa fall 
resulterade det i att inget 
läkemedel 
administrerades alls. 

 




