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Sammanfattning 

År 2017 uppskattades 4% av Sveriges befolkning ha substansrelaterade syndrom (SRS) 

relaterat till alkohol och 1,8% SRS relaterat till narkotika. Samsjuklighet i SRS och annan 

psykisk eller somatisk ohälsa är vanligt förekommande. Sjukdomsuttrycket medför behov av 

långsiktig behandling och återfallsprevention. SRS kan medföra sårbarhet, social utsatthet 

samt exponering för stigmatisering. Syftet med följande litteraturstudie var att beskriva 

sjuksköterskors erfarenhet av mötet med patienter med SRS. En systematisk sökning 

genomfördes i databaserna Cinahl, PsycINFO och Pubmed. Data bearbetades i en integrerad 

analys varpå tre kategorier identifierades; interpersonella utmaningar, omsorgsfull omvårdnad 

och organisatoriska förutsättningar. I interpersonella utmaningar inkluderas dels attityder och 

värderingar, dels svårigheter i interaktion mellan sjuksköterskor och patienter. 

Personcentrerad vård och en vårdande relation möjliggör omsorgsfull omvårdnad. 

Organisatoriska förutsättningar, styrning och kunskap, är önskvärt för att förbättra 

sjuksköterskors förutsättningar att ge god vård. En beskrivning av sjuksköterskors erfarenhet 

av mötet med patienter med SRS kan hjälpa sjuksköterskor att överkomma hinder i 

vårdrelationen. 

 

Nyckelord: Beroende, erfarenhet, missbruk, sjuksköterskor, substansrelaterade syndrom, 

vårdrelation. 
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Bakgrund 

Substansrelaterade syndrom 

I Sverige beskrevs problematiken kring droganvändning initialt som ett individuellt 

medicinskt problem. Sociala problem uppmärksammades vid sekelskiftet till 1900-talet och 

droganvändning etablerades som en politisk fråga på 1960-talet. Över tid har 

behandlingsstrategier förändrats utifrån hur problematiken diskuterats i samhället. Skadligt 

bruk av narkotika och alkohol har beskrivits med olika termer i Sverige, exempelvis 

narkomani, beroende, missbruk och problematiskt bruk. Termer har använts utan att först 

definieras, eller definierats på olika sätt i olika publikationer (Edman & Olsson, 2014). 

Tvetydighet i terminologin, och risk för negativa associationer kopplat till ordval, har 

försvårat en tydlig nomenklatur i ämnet både i Sverige och utomlands (Edman & Olsson, 

2014; White, 2004).  

 

I dagsläget används två olika klassifikationssystem för psykiska sjukdomar, Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) och International Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems (ICD). En utveckling mot samordnad klassifikation är 

önskvärd för att underlätta sammanställning av global statistik och forskning (American 

Psychiatric Association, 2013). I DSM-5, den senaste upplagan av DSM från år 2013, har 

paraplybegreppet substansrelaterade syndrom (SRS) ersatt missbruk och beroende som 

diagnos. SRS delas in i tio klasser utifrån typ av substans. Dessutom särskiljs två grupper av 

SRS; substansbrukssyndrom och substansbetingade syndrom (American Psychiatric 

Association, 2013). I följande litteraturstudie kommer begreppet SRS att användas. Begreppet 

avser i studien ett skadligt bruk av alkohol, narkotikaklassade preparat och/eller 

narkotikaklassade läkemedel. Begreppen drog och substans används generellt för både 

narkotika och alkohol. För definitioner av begrepp se bilaga 1.  

 

Diagnosen SRS ställs, enligt DSM-5, när en person använder en substans med psykisk, 

somatisk eller social ohälsa som följd. Både psykiska och fysiska kriterier förekommer och 

tillståndet kan yttra sig på olika sätt. Psykiska kriterier inkluderar personens förhållande till 

substansen; förlust av kontroll över sitt substansbruk, drogsug och ökat fokus på och 

framskaffande av substansen. Substansens fysiska manifestation inkluderar minskad effekt av 

en substansdos över tid, toleransutveckling, samt symtom vid minskning eller avsaknad av 

substansen, abstinens. Abstinensbesvär skiljer sig mellan substanser men kan generellt 

beskrivas vara motsatt substansens önskade effekt (Wiklund Gustin, 2014). 

 

Prevalens i Sverige 

År 2017 uppskattades 4% av Sveriges vuxna befolkning vara beroende av alkohol med en 

högre prevalens bland män än kvinnor. Intensivkonsumtion bland kvinnor var vanligast i de 

lägre åldrarna, medan en relativt jämt fördelning mellan åldersgrupper förkom bland män. 

Relativt små socioekonomiska skillnader identifierades för alkoholberoende bland personer 

25-65 år. Bland män sågs något högre förekomst av alkoholberoende i gruppen med 

grundskoleutbildning jämfört med högskoleutbildning. Hos kvinnor var förhållandet det 

motsatta med marginellt högre förekomst bland högskoleutbildade. Utifrån inkomst 

identifierades alkoholberoende vara mer frekvent i gruppen med lägst inkomst jämfört med 

gruppen med högst inkomst (Sundin, Landberg & Ramstedt, 2018). 
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Av Sveriges befolkning, i åldern 17-84 år, hade 8,7% någon gång under år 2017 brukat minst 

ett narkotikaklassat preparat eller narkotikaklassat läkemedel utan ordination. Enligt kriterier i 

DSM-5 hade 1,8% någon form av SRS orsakat av narkotika. Prevalensen var marginellt högre 

bland män än kvinnor och förekomsten var avsevärt högre bland unga än äldre i Sverige. 

Narkotikabruket uppskattades år 2015 representera 1,3% av den totala sjukdomsbördan i 

Sverige. Andelen beslagtagna preparat av tull och polis ökar, vilket kan tyda på ökad 

tillgänglighet (Sundin et al., 2018).  

 

För narkotikaberoende identifierades signifikanta socioekonomiska skillnader. Förekomst var 

högre i gruppen med grundskoleutbildning jämfört med gruppen med högskoleutbildning, 

både för män och kvinnor. Förekomst av substansberoende var cirka åtta gånger högre för 

kvinnor, respektive drygt fem gånger högre för män, i gruppen med lägst inkomst jämfört 

med gruppen med högst inkomst. Typ av sysselsättning ansågs vara en viktig riskfaktor med 

högst risk för substansberoende bland sjukskrivna och förtidspensionärer. Personer utanför 

arbetsmarknaden tolkades utgöra en sårbar grupp (Sundin et al., 2018). 

 

Riskfaktorer 

Den genetiskt betingade risken att initiera ett substansbruk är densamma för män och kvinnor. 

Det saknas belägg för att det skulle förekomma en gen som uteslutande kan leda till missbruk 

eller beroende (Agrawal & Lynskey, 2008). Genetiska faktorer kan leda till individuell 

variation i känslighet för, och metabolism av, substanser (Wiklund Gustin, 2014). 

 

Individuella egenskaper och sociala omständigheter kan fungera som skydds- eller 

riskfaktorer (Shaffer et al., 2004). Om en person utöver kriterier för SRS även är 

diagnostiserad med annan sjukdom används begreppet samsjuklighet (Öjehagen, 2015).  

Psykisk samsjuklighet, framförallt ångest och depression beskrivs som individuella 

riskfaktorer (Shaffer et al., 2004). Personer med SRS har mer än dubbelt så hög risk att 

drabbas av psykisk ohälsa jämfört med befolkningen i stort. Samtidigt medför psykisk ohälsa 

ökad risk att insjukna i SRS. Samsjuklighet kan medföra sämre prognos, ökad risk för återfall, 

försämring av psykiska tillstånd samt risk för suicidförsök eller suicid (Öjehagen, 2015). 

Personlighetsdragen känslomässig instabilitet och utåtriktning kan öka risken att utveckla 

SRS. Med känslomässig instabilitet avses uttryck av ängslighet, osäkerhet och bristande 

självbild. Utåtriktning omfattar egenskaper som impulsivitet, pratsamhet och sällskaplighet. 

Pågående bruk kan i sin tur förstärka personlighetsdrag (Berglund & Fahlke, 2015). 

Impulsivitet är framför allt förknippat med SRS (Berglund & Fahlke, 2015; Shaffer et al., 

2005). Sociala omständigheter som medför ökad risk att utveckla SRS är exempelvis 

bristande föräldraskap och familjesituation, fattigdom, kriminalitet och grupptryck. Emellertid 

krävs även exponering för beroendeframkallande objekt, substanser eller beteenden, för att 

SRS ska utvecklas hos en individ. Riskfaktorer och tillgänglighet av substanser medför risk 

för upprepat bruk (Shaffer et al., 2004).  

 

I en studie (Roe, Beynon, Pickering & Duffy, 2010) framkom att personer med SRS utgör en 

sårbar grupp med ökad risk att drabbas av kroniska och akuta tillstånd samt uppleva minskad 

livskvalitet. Konsekvenser för den drabbades sociala nätverk och relationer kan bidra till 

utsatthet och social isolering (Roe et al., 2010). Personer med SRS löper ökad risk att drabbas 

av infektionssjukdomar som hepatit C, luftvägsinfektioner och hudinfektioner. Ökad risk 

förklaras delvis av att substanser påverkar immunologiska processer och delvis av ökad 

exponering av riskfaktorer. Exempel på riskfaktorer för infektion är nedsatt nutritionsstatus, 
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bristande hygien, utsatt boendesituation, riskbeteende samt överföring av bakterier och virus 

via injektion (Lidman, 2015).  

 

Fysisk, psykisk, social eller existentiell ohälsa kan medföra ofrivillig sårbarhet hos patienter. 

Sjuksköterskors sårbarhet kan istället utgöras av medkänsla och ansvar gentemot patienters 

välmående. Tillskriven sårbarhet kan leda till stigmatisering (Angel & Vatne, 2016). 

Psykologiska mekanismer hos människor medför önskan om sociala interaktioner. För att 

undvika sociala fallgropar utvecklas adaptiva beteenden. Stigmatisering formas och befästs 

inom grupper som ett sätt att anpassa sig till rådande kultur (Kurzban & Leary, 2001). Stigma 

kan framkallas i en process av sammanhängande komponenter som inkluderar att personer 

identifierar och märker olikheter hos andra personer och att personer tillskrivs oönskade 

egenskaper, stereotyper. Grupper kan distansera sig från stigmatiserade grupper och 

stigmatiserade personer kan uppleva diskriminering och minskad status. Stigmatiseringens 

sista komponent beskrivs som obalanserade maktförhållanden (Link & Phelan, 2006).  

 

Behandling 

Dopamin är en neurotransmittor som reglerar hjärnans belöningssystem och har en central roll 

för utveckling och vidmakthållande av SRS. Vid utebliven stimulering av belöningssystemen 

uppträder ett begär som kan leda till ohälsosamma beteenden. Toleransutveckling och 

abstinens är typer av neurobiologisk adaptering som kan uppstå vid substansbruk. Anpassning 

av neurobiologiska system kan medföra ökad sårbarhet, förstärka begär efter drogen och 

försvåra behandling av SRS (Shaffer et al., 2004). 

 

Behandling av SRS kan vara farmakologisk och/eller bestå av interventioner som kognitiv 

beteendeterapi, psykodynamisk terapi och beteendeterapi (Shaffer et al., 2004). Generellt 

delas behandlingen in i abstinensbehandling och långsiktig rehabiliteringsprocess. Hur 

abstinensfasen uttrycks och behandlas beror på substans (Ottosson & Ottosson, 2007). 

Farmakologisk behandling kan inte bota missbruk utan syftar till att lindra symtom och 

underlätta behandling. De läkemedel som används förutsätter patientens egen motivation då 

preparaten kan fungera avskräckande gentemot substansen, minska drogsuget och blockera 

drogens upplevda positiva effekter. Omvårdnad för patienter med SRS bör inkludera 

somatiska, psykiska och sociala perspektiv. Patienter kan känna skam, oro, bristande kontroll 

och ensamhet. Det är viktigt med utforskande och stödjande samtal som präglas av öppenhet 

och acceptans (Wiklund Gustin, 2014).  

 

Wiklund Gustin (2014) menar att ovilja att söka hjälp hos personer med SRS kan förklaras av 

bristande sjukdomsinsikt, misstro till behandlingsalternativ, upplevda positiva effekter av 

drogen och rädsla för att mötas av stigmatisering. Avvänjning kan upplevas som en kamp mot 

abstinens, drogsug samt ambivalens mellan längtan efter och rädsla inför förändring. 

Förändringen medför behov av anpassning till en ny social och kulturell kontext, vilket kan 

upplevas skrämmande. Utmaningar under avvänjningsfasen kan leda till återfall, varför 

återfallsprevention utgör en central del i behandlingen. Förebyggande arbete består 

exempelvis av kartläggning av risk- och friskfaktorer, social färdighetsträning, 

stresshantering, upprättande av strukturer i vardagen samt stöd från anhöriga och 

organisationer utanför sjukvården (Wiklund Gustin 2014). 
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Teoretiskt perspektiv 

Omvårdnad grundar sig i humanistiska, osjälviska värden och bygger på omtanke, empati och 

medmänsklighet. Watsons transpersonella omvårdnadsteori, sammanfattade i tio caritativa 

processer, söker ny mening och värdighet till konceptet vård och omsorg med etik som 

utgångspunkt (Watson, 2007).  

 

Enligt Watsons (2007) caritativa processer fostras värderingar genom mellanmänskliga 

relationer. Känslighet för sig själv och andra innebär erkännande och acceptans av sina och 

andras känslor, upplevelser och världsbild. Genom erkännande och acceptans kan psykologisk 

utveckling, som medför förståelse för fördomar, värderingar och förhållningssätt, främjas. 

Mellanmänskliga relationer innebär att dela och ta del av erfarenheter. Tankar, beteenden och 

erfarenheter erkänns och tillåts berika omvårdnadsprocessen. Genom att involvera all sin 

kunskap och kompetens i ett kreativt lösningsorienterat förhållningssätt kan omvårdnad och 

patientundervisning anpassas efter individ och situation. Hopp, tro, miljö och estetik anses 

vara betydande för vården och dess helande utfall. Genom att se miljöns betydelse kan 

sjuksköterskan ta ansvar för att omforma och optimera omgivningen. På så vis kan patientens 

integritet och trygghet beaktas och förutsättningar för patientens läkning förbättras. 

Omvårdnad enligt Watsons teori medför ett holistiskt förhållningssätt och att basala behov 

tillgodoses med bevarad värdighet. Slutligen integreras spirituella och existentiella 

dimensioner i omvårdnad (Watson 2007). 

 

Watsons transpersonella omvårdnadsteori lutar sig mot värden som samhörighet, subjektiv 

mening och delad humanitet (Snellman, 2014). Florence Nightingales revolutionerande tankar 

lade grund för omvårdnad som unik vetenskap, i mitten på 1800-talet, och utgör än i dag en 

teoretisk bas för professionen (Bentling, 2013). I en analys av Nightingales texter fanns stöd 

för Watsons caritativa processer (Wagner & Whaite, 2010).  

Problemformulering 

SRS är ett komplext problem med både medicinska och sociala konsekvenser för den 

enskilde. Substansbruk påverkar kroppens belöningssystem och leder till neuroadaptiva 

processer. Substansens upplevda positiva effekter, toleransutveckling, drogsug och abstinens 

komplicerar behandlingsprocessen. Vidare kan social utsatthet, stigmatisering och exponering 

för riskfaktorer orsaka sårbarhet. SRS medför ökad risk att drabbas av både somatisk och 

psykisk ohälsa vilket leder till att personer med SRS vårdas inom många av sjukvårdens 

instanser. 

 

Relationen mellan sjuksköterska och patient i vården belystes redan i Nightingales 

organisering av omvårdnad som profession, om än med dåtida termer. Vårdrelationen uppstår 

i mötet mellan sjuksköterska och patient och utgör en central aspekt av omvårdnad. Prevalens 

av SRS, komplexitet i sjukdomsbild och sårbar livssituation föranleder behov av goda möten i 

vården. Således är det intressant att beskriva mötet med patienter med SRS utifrån 

sjuksköterskors perspektiv. 

Syfte 

Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av att möta patienter med substansrelaterade 

syndrom. 
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Metod 

Studiedesign 

För att besvara syftet genomfördes en litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv 

design.  

 

Datainsamling 

Sökningar gjordes i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Databaserna valdes utifrån 

relevans inom omvårdnad, psykologi och medicin. För att uppnå hög specificitet i 

sökningarna användes främst ämnesord. Ämnesorden kombinerades med fritextord för att öka 

sensitiviteten (Willman, Bahtsevani, Nilsson & Sandström, 2016). Fritextorden tillförde inte 

ytterligare relevanta studier i Cinahl eller PsycINFO, varpå de uteslöts i den slutliga 

sökningen. I PubMed, med medicin som huvudområde, användes fritextord för att motsvara 

ämnesord i Cinahl och PsycINFO. Fritext i PubMed begränsades till “i titel eller abstract” 

([Title/Abstract]) och kombinerades med ett ämnesord för att specificera sökningen (Statens 

beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 2014a). För att minska bruset i 

sökningen studerades samtliga ämnesords hierarkiska struktur, och underrubriker 

inkluderades endast om de var relevanta. I Pubmed inkluderas ämnesordens underliggande 

hierarki automatiskt. För ämnesordet "Substance-Related Disorders” begränsades sökningen 

till att endast inkludera ämnesordet och inte dess underliggande hierarki ([Mesh:NoExp]). I 

strävan efter likvärdiga sökningar i databaserna strukturerades söktermer i två sökblock; 1) 

sjuksköterskors erfarenheter av att möta patienter och 2) SRS (Tabell 1). Söktermer söktes var 

för sig och kombinerades därefter med booleska sökoperatorer för att öka sökningens 

sensitivitet och specificitet (Willman et al., 2016). Söktermerna inom varje sökblock 

kombinerades med OR varpå de båda sökblocken kombinerades med AND i respektive 

databas (Bilaga 2). Slutligen begränsades sökningen till “peer review”, “English language” 

samt publiceringsår 2008-2018. 

 
Tabell 1. Inkluderade ämnesord, ordnat i sökblock, i databaserna Cinahl, PsycINFO och PubMed. Ämnesord i 

varje sökblock kombinerades med OR. Sökblock ett och två kombinerades med AND i respektive databas. 

Databas Sökblock 1 Sökblock 2 

Cinahl (MH “Work Experiences” AND  

MH “Nurses”) 
MH “Nurse-Patient Relations”  

MH "Substance Use Disorders" 
MH "Substance Abuse"  
MH "Substance Dependence" 
MH "Substance Abusers" 

PsycINFO DE “Therapeutic Processes” 
DE "Caring Behaviors" 
DE “Nurses”  

DE "Substance Use Disorder" 
DE "Drug Abuse" 
DE "Drug Dependency" 
DE "Drug Addiction" 

PubMed ("Nurses"[Mesh] AND 

experienc*[Title/Abstract]) 
"Nurse-Patient Relations"[Mesh] 

"Drug Misuse"[Mesh] 
"Substance-Related 

Disorders"[Mesh:NoExp] 
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Urval 

Inledningsvis fattades beslut om inklusionskriterier; originalstudier och vuxna patienter. 

Därefter bestämdes exklusionskriterier; sjuksköterskor eller sjuksköterskestudenter med SRS, 

studier med fokus på nikotin och studier inom rättsmedicin. Studier uteslöts i fyra urvalssteg 

(Bilaga 2; Bilaga 3). Initialt gav sökningen totalt 383 träffar. Studier som baserat på titel 

uppenbart saknade relevans, n=265 studier, uteslöts i ett första urvalssteg. Abstract lästes i 

återstående studier, n=118 studier, då de inte kunde uteslutas på titelnivå utan risk att förlora 

relevant data. I urvalssteg två uteslöts 89 studier då det i studiernas abstract framkom att de 

inte svarade mot syftet. Totalt 14 studier återfanns i mer än en databas. I urvalssteg tre 

återstod 15 unika studier som lästes i fulltext. Tolv studier svarade mot syftet och övriga tre 

exkluderades. I urvalssteg fyra kvalitetsgranskades de 12 studierna, vilket resulterade i att en 

studie exkluderades. Totalt elva studier inkluderades i resultatet, varav åtta studier med 

kvalitativ metod och tre med kvantitativ metod. För att stärka tillförlitligheten genomfördes 

varje urvalssteg först individuellt av författarna, därefter upprepades urvalsstegen gemensamt 

(Kristensson, 2014). Vid oenighet kvalificerades studien till nästa urvalssteg för ny 

bedömning på djupare nivå. 

 

Granskning 

Kvalitetsgranskning, för att identifiera styrkor och svagheter i studierna, gjordes individuellt 

av författarna och sammanställdes sedan gemensamt i en artikelmatris (Bilaga 4). En 

granskningsmall, framtagen av SBU, för studier med kvalitativ metod användes för samtliga 

(n=12 st) studier (SBU, 2014b). I kvalitetsgranskningen framkom att en studie var baserad på 

gruppdiskussioner under ett utvecklingsarbete. Då studien baserats på ett utvecklingsarbete, 

som inte syftar till att ta fram ny kunskap (Mårtensson & Fridlund, 2017), värderades den ha 

låg vetenskaplig tyngd och uteslöts från resultatet. 

 

Bearbetning och analys 

Integrerad analys tillämpades för att på ett överskådligt sätt bearbeta och sammanställa 

innehållet i studiernas resultat. Studierna med kvantitativ metod (n=3) hade en deskriptiv 

design och presenterade resultat både med deskriptiv statistik och beskrivande text. Således 

var det möjligt att bearbeta och analysera resultatet i samtliga studier integrerat. Författarna 

läste studiernas resultat upprepade gånger för att söka likheter och olikheter. Meningsbärande 

enheter identifierades och kondenserades. Liknande innehåll syntetiserades i underkategorier 

och därefter kategorier (Kristensson, 2014). Samtliga steg i bearbetning och analys gjordes 

först individuellt och därefter gemensamt. Innehåll och kategorier omprövades och 

diskuterades sinsemellan författarna till konsensus uppnåddes. Analysen resulterade i tre 

kategorier; interpersonella utmaningar, omsorgsfull omvårdnad och organisatoriska 

förutsättningar. Rubriker formulerades utifrån identifierade kategorier för att åskådliggöra 

analysprocessen (Kristensson, 2014). Resultatet sammanställdes under rubriker och 

underrubriker (Tabell 2). 
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Tabell 2. Resultatöversikt av kategorier och underkategorier i inkluderade studier. 

 

 
Interpersonella 

utmaningar 

Omsorgsfull 

omvårdnad 

Organisatoriska 

förutsättningar 

 
Attityders 

betydelse 

Interaktion 

mellan 

sjuksköterska 

och patient 

Person-

centrerad 

vård 

Vårdande 

relation  

Styrning 

och 

resurser 

Utbildning 

och 

kunskap 

Abram, 2018 

 
x  x x x x 

Chu & Galang, 2013 

 
x      

Ford, 2011 

 
x x   x  

Lovi & Barr, 2009 

 
   x  x 

Monks, Topping & 

Newell, 2013 
x x x x x x 

Morley, Briggs & 

Chumbley, 2015 
x x x  x x 

Natan, Beyil &  

Neta, 2009 
x x     

Nilsen, Stone &  

Burleson, 2013 
x      

Ortega & Ventura, 2013 

 
x x x x x x 

Pauly, McCall, Browne,  

Parker & Mollison, 2015 
x  x x x  

Thorkildsen, Eriksson &  

Raholm, 2015 
x x x x x  

 

Forskningsetiska överväganden 

Samtliga studier som inkluderats i resultatet (n= 11 st) granskades utifrån hur etiska 

överväganden beskrevs. Alla studier beskrev att de värnade om studiedeltagares autonomi 

samt att informerat samtycke inhämtats. Godkännande från etisk kommitté, eller motivering 

till varför det ansågs irrelevant, redovisades. Några studier beskrev och diskuterade sin metod 

och analys mer ingående utifrån etiska principer om autonomi, rättvisa, att göra-gott och att 

inte skada. I artikelmatrisen (Bilaga 4) noterades det som en styrka om studien hade väl 

beskrivet etiskt resonemang och som en svaghet om det var sparsamt beskrivet.  

 

Författarna till föreliggande litteraturstudie läser sista året inom sjuksköterskeprogrammet och 

har erfarenhet av arbete som undersköterskor. Båda har erfarenhet av att möta patienter med 

SRS i vårdsammanhang, men har inte arbetat specifikt med patientgruppen eller behandling 

av SRS. Ingen formell etisk prövning krävdes för examensarbetets genomförande 

(Kristensson, 2014), men författarna strävade efter att presentera litteraturstudien objektivt 

och neutralt. 

Resultat 

I analysen identifierades tre kategorier som beskriver sjuksköterskors erfarenhet av att möta 

patienter med SRS; interpersonella utmaningar, omsorgsfull omvårdnad samt organisatoriska 
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förutsättningar (Figur 1). Interpersonella utmaningar beskrivs utifrån attityders betydelse och 

interaktion mellan sjuksköterska och patient. Omsorgsfull omvårdnad beskrivs utifrån 

personcentrerad vård och vårdande relation. Slutligen beskrivs organisatoriska förutsättningar 

utifrån styrning och resurser samt utbildning och kunskap. 

 

 

Interpersonella utmaningar 

Attityders betydelse 

I studier som undersökt sjuksköterskors attityder gentemot patienter med SRS framkom 

varierande resultat (Chu & Galang, 2013; Natan, Beyil & Neta, 2009; Nilsen, Stone & 

Burleson, 2013). Chu och Galang (2013) fann att sjuksköterskor generellt hade neutral attityd 

gentemot patienter med SRS. Natan et al. (2009) kunde påvisa måttligt negativa attityder 

medan Nilsen et al. (2013) redovisade måttligt positiva attityder. Sjuksköterskor var delvis 

samstämmiga med stereotypa föreställningar om patienter med SRS och påtalade svårigheter i 

vård av patientgruppen. Stereotypa föreställningar hade negativa konsekvenser för 

vårdkvaliteten. Vidare sågs ett samband mellan positiva attityder och höga intentioner att 

leverera vård av god kvalitet (Natan et al., 2013). 

 

Sjuksköterskor beskrev att patienter med SRS var ‘svåra’ och hade negativ inverkan på 

vårdmiljön (Morley, Briggs & Chumbley, 2015; Ortega & Vetura, 2013). Patientgruppen 

beskrevs, i olika termer, som manipulativa (Ford, 2011; Monks, Topping & Newell, 2013; 

Morley, et al., 2015) och våldsamma (Ford, 2011; Morley et al., 2015). Patienter beskrevs 

också som oansvariga (Ford, 2011; Ortega & Ventura, 2013; Pauly, McCall, Browne, Parker 

& Mollison, 2015). Sjuksköterskor dementerade att patienter själva skulle vara ansvariga för 

sin situation och därmed oförtjänta av vård (Natan et al., 2013). Sjuksköterskor associerade 

SRS med social utsatthet, exempelvis hemlöshet (Ortega & Ventura, 2013). 

 

Sjuksköterskor beskrev att det kunde vara utmanande att bestrida andras värderingar i arbetet 

med patienter med SRS (Abram, 2018). Sjuksköterskors professionella och personliga 

värderingar upplevdes motstridiga (Monks et al., 2013; Ortega & Ventura, 2013). Önskan om 

Figur 1. Resultatets kategorier och tillhörande underkategorier. 
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att ge god vård till patienter med SRS, och andra socialt utsatta grupper, beskrevs som en 

drivkraft i arbetet (Pauly et al., 2015; Thorkildsen, Eriksson & Raholm, 2015). 

 

Interaktion mellan sjuksköterska och patient 

Patienters beteende kunde väcka misstro (Ford, 2011; Monks et al., 2013; Morley et al., 2015) 

och frustration (Ford, 2011; Morley et al., 2015; Ortega & Ventura, 2013; Thorkildsen et al., 

2015), vilket påverkade sjuksköterskors agerande. Frustration utlöstes av patienters 

manipulativa beteenden (Ford, 2011; Monks et al., 2013; Natan et al., 2009) och bristande 

följsamhet i behandling (Ford, 2011; Morley et al., 2015) samt begränsad möjlighet att hjälpa 

patienter (Thorkildsen et al., 2015). Sjuksköterskors förmåga att kartlägga behov och ge 

adekvat omvårdnad begränsades av patienters ovilja att lämna uppgifter om typ av substans, 

dosering och frekvens. Misstro till patienter ledde till att sjuksköterskor ifrågasatte behov av 

läkemedel och väckte oro i samband med omvårdnadsåtgärder och läkemedelsadministrering 

(Ford, 2011). Sjuksköterskor upprättade strategier för att minimera risk för skada i samband 

med begränsningsåtgärder och läkemedelsadministrering (Ortega & Ventura, 2013). 

Förekomst av fysiska symtom, som bekräftade det patienter beskrev, minskade osäkerhet vid 

exempelvis läkemedelsadministrering. Manipulativa beteenden hos patienter hade negativ 

effekt på sjuksköterskors engagemang (Ford, 2011).  

 

Patienter med abstinens upplevdes oförutsägbara (Ortega & Ventura, 2013), vilket skapade 

osäkerhet hos sjuksköterskor (Monks et al., 2013). Aggressivitet hos patienter medförde att 

kommunikationen upplevdes utmanande och tröttsam, vilket resulterade i att sjuksköterskor 

distanserade sig från patienterna (Ortega & Ventura, 2013). I samband med att patienter 

uppträtt våldsamt och aggressivt uppstod rädsla för egen säkerhet (Ford, 2011; Natan et al., 

2009; Ortega & Ventura, 2013). Hot kunde leda till att sjuksköterskor gav efter för patienters 

önskemål eller krav (Monks et al., 2013). Klagomål från andra patienter, exponering för 

risksituationer och svårigheter i kommunikation bidrog till ökad arbetsbörda (Ortega & 

Ventura, 2013). Maktlöshet och mental utmattning ledde till ovilja att fråga om droger i 

samband med inskrivning. Fokus lades istället på fysiska aspekter av tillståndet. Bristande 

interaktion mellan sjuksköterska och patient kunde resultera i tidig utskrivning, på initiativ av 

antingen sjukvård eller patient (Monks et al., 2013). Patienters omvårdnadsbehov var 

tidskrävande och stundtals uppstod behov av att skydda andra patienter från hot och våld 

(Ford, 2011). 

 

Omsorgsfull omvårdnad 

Personcentrerad vård 

Att möta patienters sorg och förtvivlan, i förhållande till egna känslor, upplevdes ibland 

överväldigande (Thorkildsen et al., 2015). Sjuksköterskors syn på SRS påverkade deras 

förståelse för patienter och deras livssituation. Sjuksköterskor som uttryckte SRS som ett 

problem orsakat av dåliga val saknade förståelse för patienters beteende och beslut. 

Sjuksköterskor som istället förklarade SRS som en konsekvens av begränsad kontroll över 

omständigheter, och få valmöjligheter, var mer benägna att se patienter utifrån större kontext 

(Pauly et al., 2015). 

 

Sjuksköterskor beskrev vikten av att anta ett holistiskt perspektiv och se SRS som ett tillstånd 

som drabbar hela människan (Abram, 2018; Morley et al., 2015). Sociala och psykologiska 

aspekter i patienters situation kunde bidra till komplexiteten i tillståndet (Morley et al., 2015). 

Önskan om att se personen bakom sjukdomen beskrevs som en drivkraft i omvårdnadsarbetet 
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(Thorkildsen, 2015). Vikten av att se bortom sjukdomen och att erbjuda fördomslöst stöd i 

positiva harmoniska interaktioner belystes (Monks et al., 2013). Förståelse för patientens 

situation och att faktorer i omgivningen kan ha bidragit till patientens livssituation var ett sätt 

att se människan bakom sjukdomen (Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskor menade att 

tillståndet borde erkännas som en sjukdom snarare än ett individuellt misslyckande (Pauly et 

al., 2015). Sjuksköterskor ansåg att bemötandet skulle vara flexibelt och tolerant (Morley et 

al., 2015), och vård utformas efter varje individ (Thorkildsen et al., 2015). Genom att upprätta 

vårdplaner, tillsammans med patienter, kunde vården bli mer personcentrerad (Abram, 2018). 

 

Vårdande relation 

Sjuksköterskor identifierade behov av hälsofrämjande åtgärder och stödjande 

patientundervisning, men kände sig begränsade av bristande kunskap (Monks et al., 2013). 

Patientutbildning och tillhandahållande av material för att minska skador och konsekvenser av 

drogbruk var exempel på hälsofrämjande åtgärder (Pauly et al., 2015). Sjuksköterskor 

betonade vikten av stödjande interventioner, speciellt i samband med återfall (Lovi & Barr, 

2009), och att främja empowerment (Thorkildsen et al., 2015). Arbete med empowerment 

innebar att identifiera möjligheter inom patienter, stärka patienters tilltro till egen förmåga 

(Thorkildsen et al., 2015) samt hjälpa patienter att inse vikten av att ta hand om sig (Ortega & 

Ventura, 2013). 

 

Sjuksköterskor beskrev värdet av jämlik vård och att bemöta patienter med SRS med 

förståelse (Lovi & Barr, 2009; Monks et al., 2013; Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskor 

oroade sig för patienters framtid (Ortega & Ventura, 2013) och för att de skulle skuldbeläggas 

utan egentlig inblandning vid händelse av stöld eller skadegörelse (Lovi & Barr, 2009). Oro 

över att patienter skulle uppfattas som ’russökande’ motiverade sjuksköterskor att advocera 

för patienter (Pauly et al., 2015). Ett sätt att advocera för patienter var att säkerställa patienters 

rätt till effektiv vård och en miljö som värnar om patientens trygghet, integritet och 

konfidentialitet (Lovi & Barr, 2009).  

 

Sjuksköterskor bemästrade sitt arbete genom att anta olika roller, exempelvis pådrivare, 

förmyndare och hejarklacksledare (Abram, 2018). Sjuksköterskor strävade efter att uppnå en 

vårdande relation, präglad av gemenskap, respekt och ödmjukhet. Att vara närvarande 

beskrevs som att ge av sig själv (Thorkildsen et al., 2015). Inställning till arbetet kunde 

påverkas av patienters framgång i behandlingen (Abram, 2018), drogfria perioder ingav hopp 

(Thorkildsen et al., 2015). Möjlighet att förbättra patienters situation utgjorde en drivkraft. 

Stigmatisering av patienter med SRS triggade sjuksköterskors etiska medvetenhet och vilja att 

förbättra vården för patientgruppen (Thorkildsen et al., 2015). 

 

Organisatoriska förutsättningar 

Styrning och resurser 

Omfattande omvårdnadsbehov, i form av tid och uppmärksamhet, medförde att 

sjuksköterskor upplevde press och ökad arbetsbelastning (Monks et al., 2013). Ökad 

personaltäthet önskades och upplevdes möjliggöra god omvårdnad (Ford, 2011). God 

personaltäthet kunde också främja patientsäkerhet vid läkemedelsadministrering och 

underlätta journalföring (Ortega & Ventura, 2013).  

 

Sjuksköterskor kände sig maktlösa när de vårdade patienter med både SRS och smärttillstånd, 

eftersom de inte kunde förskriva läkemedel. Vidare upplevde de bristande gehör från 
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läkarkollegor som, utifrån sjuksköterskors erfarenhet, var mer fokuserade på att bota SRS än 

att behandla smärta (Morley et al., 2015). Andra sjuksköterskor var tacksamma att 

ansvarsområden var avgränsade mellan olika professioner. Sjuksköterskor kände sig trygga i 

att verkställa ordinationer och att vara underordnad läkare (Abram, 2018). Sjuksköterskor 

som saknade kunskap och kollegialt stöd kände sig utmattade och utlämnade i sitt arbete 

(Ortega & Ventura, 2013). Att ingå i ett team uppskattades (Abram, 2018; Ortega & Ventura, 

2013), eftersom det medförde möjlighet att ventilera och reflektera med kollegor (Ortega & 

Ventura, 2013; Thorkildsen et al., 2015). 

  

Sjuksköterskor i en studie (Pauly et al., 2015) beskrev att organisationen satte stort värde vid 

att vårda människor som var socialt utsatta. Sjukhuset hade en policy om nolltolerans vilket 

kriminaliserade allt substansbruk. Sjuksköterskor beskrev erfarenhet av att policyn kunde 

begränsa möjligheter att erbjuda stöd, arbeta hälsofrämjande och genomföra 

patientundervisning. Policyn medförde även att sjuksköterskor kände sig splittrade mellan 

policyn och att arbeta enligt professionens värdegrund (Pauly et al., 2015). Andra 

policydokument kunde premiera snabba utskrivningar eller neka inneliggande vård (Morley et 

al., 2015). Riktlinjer för omvårdnad av patienter med SRS kunde saknas, trots att behov av 

riktlinjer upplevdes öka i takt med en växande patientgrupp (Ortega & Ventura, 2013).  

 

Om ett sjukhus hade begränsad ekonomi sågs utmaningar i bristande resurser och support, 

samt bristfälliga lokaler där patienter med SRS vårdades gemensamt med andra patienter 

(Ortega & Ventura, 2013). Tid avsatt för utbildning och personlig utveckling saknades av 

sjuksköterskor (Morley et al., 2015). En specifik avdelning för patienter med SRS ansågs 

kunna öka möjligheten för god omvårdnad utifrån etiska värden med patientens behov i 

centrum (Thorkildsen et al., 2015). 

 

Utbildning och kunskap 

Sjuksköterskor påpekade att det fanns behov av utbildning om patienter med SRS (Lovi & 

Barr, 2009) och att bristande utbildning bidrog till oro och stress (Ortega & Ventura, 2013). I 

en studie av Monks et al. (2013) ursäktades brister i vården med otillräcklig kunskap och 

färdighetsträning. Samtliga sjuksköterskor i studien saknade specifik utbildning i omvårdnad 

av patienter med SRS. De uttryckte en vilja att öka sin kunskap för att ge bättre vård. Förslag 

på ämnen att behandla var beroendeprocessen och tecken vid abstinens, verkningsmekanism 

och effekt av vanliga substanser, vård av agiterade patienter och hur negativa attityder kunde 

påverka vården. Vidare föreslogs fallstudier, inblick i enheter specialiserade på SRS och 

tillfällen med fokus på att sätta sig in i och förstå patienters situation (Monks et al., 2013). 

Sjuksköterskor som arbetade med alkohol-och narkotikaberoende angav att bristande kunskap 

kunde bidra till attityder som vidmakthöll stereotypa bilder av en patient med SRS (Lovi & 

Barr, 2009). 

 

Arbetet med patienter med SRS kunde vara emotionellt utmattande (Abram, 2018). 

Sjuksköterskor kände sig inte mentalt förberedda att vårda patienter med SRS på grund av 

komplexiteten i tillståndet (Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskor värdesatte erfarenhet 

(Abram, 2018; Morley et al., 2015). Erfarenhet kunde ursprungligen komma från olika källor 

och i olika sammanhang. Sjuksköterskor menade att allteftersom deras erfarenhet ökade blev 

de mer vaksamma i sitt arbete, vilket sågs som en tillgång (Abram, 2018). För att undvika 

utbrändhet utvecklade sjuksköterskor strategier för hanterbarhet. Strategier innebar 

exempelvis att bibehålla hoppet, att undvika att ta situationer personligt samt att validera och 

konsultera varandra (Abram, 2018). 
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Resultatsammanfattning 

Attityder och stereotypa föreställningar medförde interpersonella utmaningar i vården. 

Patienter med SRS uppfattades som manipulativa, våldsamma och oansvariga med bristande 

följsamhet. Personliga och professionella värderingar kunde upplevas motstridiga. 

Interpersonella utmaningar uppstod i interaktion mellan sjuksköterska och patient. Patienters 

manipulativa beteende kunde medföra att vårdrelationen färgades av misstro. Manipulation, 

eller risk för manipulativa beteenden, orsakade frustration eftersom det hindrade 

sjuksköterskor att ge god vård. Hot och våld från patienter medförde riskabla situationer och 

sjuksköterskor kände stundvis behov av att skydda sig själv och andra patienter.  

 

Omsorgsfull omvårdnad möjliggjordes av personcentrerad vård och en vårdande relation 

byggd på respekt och ödmjukhet. Vikten av ett holistiskt perspektiv, att se människan bakom 

sjukdomen och att erbjuda fördomslöst stöd betonades. Hälsofrämjande arbete, stödjande 

interventioner och empowerment ansågs vara betydande omvårdnadsåtgärder. Stigmatisering 

av patienter med SRS triggade sjuksköterskors etiska medvetenhet och vilja att advocera för 

patienter. 

 

Organisatoriska förutsättningar var av betydelse för att främja god omvårdnad och 

patientsäkerhet. Sjuksköterskor såg behov av förändringar inom styrning och resurser i form 

av exempelvis ökad personaltäthet, kollegialt stöd, teamsamverkan och tydliga roller. 

Sjuksköterskor saknade riktlinjer för att vårda patienter med SRS och policydokument kunde 

stå i konflikt med professionens värdegrund. Sjuksköterskor påtalade bristande kunskap och 

utbildning om SRS. Bristande kunskap och erfarenhet medförde att sjuksköterskor kände sig 

osäkra i rollen som vårdgivare och riskerade vidmakthållande av stereotypa värderingar. 

Diskussion 

Metoddiskussion 

En kunskapssammanställning kan skapa underlag för evidensbaserad vård. Genom 

systematisk sökning effektiviseras datainsamling (Willman et al., 2016). Följaktligen var en 

litteraturstudie med deskriptiv design och systematisk sökning lämplig för att beskriva 

sjuksköterskors erfarenheter av mötet med patienter med SRS.  

 

SRS innefattar, enligt DSM-5, ett skadligt bruk av en mängd olika substanser, exempelvis 

droger, koffein, nikotin, alkohol och lösningsmedel. Vilken typ av substans diagnosen avser 

specificeras i olika klasser. Att nomenklaturen varierat utifrån kontext och förändrats över tid 

har försvårat arbetsprocessen och ställt krav på tydlighet i användandet av begrepp. I 

litteraturstudien begränsades SRS till alkohol- och narkotikabruk varför studier med fokus på 

andra underliggande diagnoser, exempelvis nikotin, exkluderades manuellt. Sjuksköterskor 

eller blivande sjuksköterskor med SRS användes som exklusionskriterium. 

Exklusionskriteriet valdes eftersom det ansågs medföra ytterligare komplexitet inom juridik, 

etik samt avseende tillgång till narkotikaklassade läkemedel och återgång till arbete. Vidare 

exkluderades studier inom rättsmedicin då litteraturstudien avsåg beskriva mötet med 

patientgruppen inom vården snarare än rättsväsendet. Inledningsvis begränsades den 

systematiska sökningen med filtret “all adult”. Filtret resulterade i förlust av relevant data 

varför vuxna patienter valdes som inklusionskriterium istället. 
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Innan de systematiska sökningarna påbörjades gjordes sporadiska sökningar med fritextord i 

olika sökmotorer. Syftet var att identifiera termer som använts i studier inom området. 

Söktermer kombinerades med booleska sökoperatorer för att öka sökningens sensitivitet och 

specificitet (Willman et al., 2016). I databaserna återfanns inga ämnesord för att beskriva 

erfarenheter. Vidare förelåg variation i ämnesord och hierarkisk struktur mellan olika 

databaser. Då det var önskvärt att uppnå likvärdiga sökningar i samtliga databaser 

kompletterades ämnesord med fritextord och kombinerades med AND inom ett sökblock. 

Flera av studierna återfanns i sökningarna i de olika databaserna, vilket tolkas som en styrka 

eftersom det tyder på likvärdiga sökningar och tillfredsställande sensitivitet och specificitet. 

 

Ett återkommande begrepp i studien är det engelska ordet drugs som kan översättas till 

svenska ord med olika betydelser, exempelvis läkemedel, narkotika och droger. Översättning 

gjordes utifrån tolkning av respektive sammanhang då begreppen användes. Med hänsyn till 

diagnosens bredd och skillnader i översättning granskades studier på djupare nivå innan de 

uteslöts vid eventuella tveksamheter om dess relevans. I urvalsprocessen redovisas antal 

exkluderade studier och orsak till exklusion, i syfte att eftersträva transparens (SBU, 2014a). 

 

Valet att exkludera studier som inte var originalartiklar och använda filtret peer review var ett 

led i att kvalitetssäkra det insamlade materialet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Vidare 

kvalitetsgranskades studierna med hjälp av en vedertagen mall (SBU, 2014a, 2014b). Försök 

att granska de kvantitativa studierna (n=3) med hjälp av SBUs granskningsmall för 

observationsstudier (https://www.sbu.se/globalassets/ebm/metodbok/mall_ 

observationsstudier.pdf) gjordes. Då studierna med kvantitativ metod hade explorativt syfte, 

var designen inte strikt kvantitativ (Kristensson, 2014). Således tolkades granskningsmallen 

för kvalitativa metoder (SBU, 2014b) även vara lämplig för studierna med kvantitativ metod. 

Emellertid tar granskningsmallen för kvalitativa studier inte hänsyn till exempelvis 

mätinstrumentens validitet och reliabilitet, studiens urval och bortfall. Då dessa aspekter kan 

ha betydelse för studiens kvalitet kompletterades granskningsmallen med överväganden av 

dessa aspekter i värderingen. Författarna har begränsad erfarenhet att värdera studiers kvalitet, 

varför fokus lades på att identifiera studiernas styrkor och svagheter istället för att gradera 

kvaliteten.  

 

SRS kan upplevas som ett känsligt ämne, vilket medför risk att subjektiva data påverkas av 

ämnets karaktär. Personer med SRS utsätts för stigmatisering, skuld och skam. Vidare är 

skadligt bruk av narkotikaklassade preparat juridiskt reglerat i olika omfattning i olika länder. 

Mätinstrument som användes i studierna med kvantitativ metod är självskattningsformulär 

som mäter subjektiv data. Ämnets känslighet kan således vara av betydelse för utfallet i 

studiernas resultat. Inkluderade studier har genomförts i olika länder; Australien (n=2), Chile 

(n=1), England (n=2), Israel (n=1), Kanada (n=2), Norge (n=1) och USA (n=2). 

Sjukvårdsorganisation och syn på alkohol och narkotikavarierar mellan länder, kulturer och 

olika sammanhang, vilket kan vara av betydelse vid tolkning av resultat.  

 

I Sverige var nio av tio verksamma sjuksköterskor kvinnor år 2015 (Socialstyrelsen, 2018). I 

samtliga studier är majoriteten av studiedeltagarna kvinnliga sjuksköterskor. Huruvida 

könsfördelningen i respektive studiegrupp är snedfördelad eller representativ för populationen 

är oklart. Emellertid var en majoritet av studierna kvalitativa och eftersträvade inte 

generaliserbarhet. En potentiell snedfördelning bedömdes därför inte påverka studiernas 

kvalitet. Det var inte möjligt att urskilja vilka erfarenheter som beskrevs av manliga 

respektive kvinnliga sjuksköterskor. 
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Inkluderade studier presenterade resultat från forskning som involverat människor. Etiska 

aspekter gällande studiedeltagares autonomi och konfidentialitet vägde således tungt i 

samband med den etiska granskningen. Studiernas etiska resonemang ansågs 

tillfredsställande. Emellertid var det önskvärt med utförligare beskrivning i flertalet studier. 

Inkluderade studier presenterar resultat baserat på subjektiva data. Kristensson (2014) menar 

att subjektiva data inte strävar efter generaliserbarhet utan representerar enskilda upplevelser 

och tolkningar inom en kontext. Vidare har respektive forskare olika vetenskapsteoretiska 

förhållningssätt, vilket är betydande för hur data analyseras och tolkas. För att värdera 

studiernas trovärdighet har författarna studerat forskarnas beskrivning av triangulering, 

kontext och analysprocess samt huruvida citat från informanter presenterats i studier med 

kvalitativ metod (Kristensson, 2014).  

 

En av studierna (Ford, 2011) var en del av en större enkätstudie. Utifrån data identifierades 

teman, varpå ett tema väckte intresse för fortsatt analys. Således återgick forskaren till delar 

av det redan insamlade materialet för vidare analys utifrån ett nytt syfte. Huruvida 

svarsfrekvensen och data kunde ha påverkats om informanterna hade vetskap om det 

omformulerade syftet är oklart. Det är möjligt att en intervjustudie, med tillfälle att ställa 

följdfrågor, kunnat medföra djupare förståelse för fenomenet än skriftliga svar på en öppen 

fråga i en enkät.  

 

I fyra av studierna (Abram et al., 2018; Lovi & Barr, 2009; Ortega & Ventura, 2013; 

Thorkildsen et al., 2015) arbetade sjuksköterskorna på avdelningar med verksamhet riktad till 

SRS. I övriga studier varierade verksamheternas huvudsakliga inriktning. Således varierade 

kontext för datainsamling mellan de olika studierna. Varierande kontext ställer krav på att 

beakta kontextuella aspekter under dataanalys, varför artikelns ursprung, kontext och 

beskrivning av deltagargruppen redovisades för respektive artikel i en artikelmatris. 

Emellertid kan kontextvariation generera en bred beskrivning av sjuksköterskors erfarenheter. 

Eftersom kvalitativa studier inte strävar efter att vara generaliserbara (Kristersson, 2014) 

ansågs spridning av kontext berika resultatet.  

 

I en av studierna (Chu & Galang, 2013) ingick forskarna i personalgruppen som studerades. 

Personligt engagemang kan vara en svaghet för forskningens kvalitet. Dels föreligger risk att 

uppgifter som lämnas av informanter är nyanserade, dels kan det påverka möjligheten att vara 

objektiv i analysen. Emellertid godkändes studiens kvalitet då forskarna inte ingick i 

urvalsgruppen och relationen mellan forskarna och informanterna redovisades. I en annan 

studie (Natan et al., 2009) överskattade forskarna svarsfrekvensen. Den statistiska analysen 

påverkas inte av felräkningen och den egentliga svarsfrekvensen var hög, varför studiens 

kvalitet ansågs acceptabel.  

 

För att öka trovärdigheten i litteraturstudien har kategorier och underkategorier diskuterats 

med handledare och medstudenter i en handledningsgrupp vid tre tillfällen. Författarna har 

valt att beskriva sin förförståelse i metoddelen som en åtgärd för att öka pålitligheten 

(Mårtensson & Fridlund, 2017). För att kunna presentera resultatet objektivt har författarna 

diskuterat förförståelse och erfarenheter sinsemellan under arbetets gång. Data analyserades 

först individuellt och sedan gemensamt för att minska risken att resultatet nyanserades av 

förförståelse (Kristensson, 2014). Arbetsprocessen har noggrant redovisats som ett led i att 

öka pålitligheten (Mårtensson & Fridlund, 2017). 
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Resultatdiskussion 

Stereotypa föreställningar och negativa attityder gentemot patienter med SRS var ett 

framstående fynd i studierna. Watson (2007) menade att värderingar uppstår inom kontexter 

som utlöser olika känslolägen. En känslighet för sig själv kan beskrivas som självkännedom 

och innebär att man erkänner och medvetandegör egna känslor. God självkännedom är en 

förutsättning för psykologisk utveckling men möjliggör också känslighet för och acceptans av 

andra (Watson, 2007). En litteraturöversikt (van Boekel et al., 2013) visade att jämfört med 

andra patientgrupper, både inom somatik och psykiatri, var attityder gentemot patienter med 

SRS mer negativa. Patienter beskrev missnöje med behandling och minskad benägenhet att 

fullfölja vårdprogram om de möttes av diskriminerande attityder (van Boekel et al., 2013). 

Link & Phelan (2006) menade att patienter som känner sig diskriminerade av sjukvården kan 

uppleva otrygghet och undvika kontakt som upplevs hotfull.  

 

Negativa attityder gentemot patientgruppen upplevdes strida mot professionens värdegrund. 

Enligt Watsons omvårdnadsteori (2007) utgör medmänsklighet, omsorg och empati grunden 

för omvårdnad. Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) fastslår att en god hälsa och vård på lika 

villkor ska eftersträvas. Vården ska tillhandahållas med respekt och en gemensam värdegrund 

som menar att alla har lika värde och den enskildes värdighet ska beaktas. Vården ska vara av 

god kvalitet, bygga på respekt för autonomi och integritet samt främja goda kontakter mellan 

vårdmottagare och vårdgivare. Även i Patientsäkerhetslagen (2010:659) fastslås 

vårdpersonalens skyldighet att visa omtanke och respekt gentemot patienterna. I International 

Counsil of Nurings (ICN) etiska kod för sjuksköterskor uppmärksammas vikten av respekt för 

mänskliga rättigheter. Det innefattar bland annat respektfullt bemötande, lyhördhet, 

medkänsla och integritet. Sjuksköterskor ska främja etiskt förhållningssätt, jämlikhet och 

social rättvisa (ICN, 2017). 

 

Patienters manipulativa beteende skapade osäkerhet bland sjuksköterskor, och relationen 

mellan sjuksköterskor och patient kännetecknades av misstro. Ömsesidigt bristande tillit kan 

äventyra vården. Finfgeld-Connett (2008) menar att vårdande kan framträda inom en cyklisk 

interpersonell process som karaktäriseras av genuinitet och tillit. Genom att reflektera över 

huruvida neurobiologisk adaption kan utlösa negativa beteenden (Shaffer et al., 2004) kan 

patientens handlingar tolkas som symtom på sjukdom snarare än dåligt uppförande. Således 

lämnas utrymme för ökad förståelse och professionellt förhållningssätt. Hot och våld i 

patientmötet identifierades som en interpersonell utmaning. Angel och Vatne (2016) beskrev 

att risk för hotfulla incidenter kan orsaka oro och sårbarhet hos sjuksköterskor. Sårbarhet kan 

leda till att sjuksköterskor klandrar sig själv för att orsaka patienters beteende, orsakar 

otrygghet i omvårdnad och riskerar att distansera sig från patienter. Att inte erkänna egen 

sårbarhet ansågs kunna äventyra god omvårdnad (Angel & Vatne, 2016).  

 

Behov av att arbeta personcentrerat och att förstå psykologiska och sociala aspekter i 

patientens livssituation kännetecknade en omsorgsfull omvårdnad. Att åstadkomma 

personcentrerad vård beskrivs som ett centralt kompetensområde inom 

sjuksköterskeprofessionen. Målet med personcentrerad vård är att med respekt för patientens 

världsbild ingå partnerskap och stärka patienten för att främja hälsa (Bergbom, 2013). Ett 

kreativt och lösningsorienterat förhållningssätt kan bidra till flexibel vård som är anpassad 

efter individ och situation (Watson, 2007). Watsons (2007) caritativa process att tillgodose 

basala behov enhetligt och värdigt beskrevs som att alla behov är ömsesidigt beroende av 

varandra och ska beaktas och bemötas likvärdigt. Finfgeld-Connett (2008) beskrev att 

sjuksköterskeprofessionen medför ett åtagande att fokusera på hela människan med ett 

förhållningssätt fritt från fördomar. I litteraturstudien framkom att sjuksköterskor strävade 
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efter att uppnå en god vårdande relation genom att erbjuda fördomslöst stöd, vara närvarande, 

respektfull och ödmjuk. Wagner & Whaite (2010) menade, liksom Watson (2007), att 

vårdrelationen kan fördjupas om kärlek och omsorg integreras i sjukvården. 

Relationscentrerad vård har föreslagits som ett mer relevant begrepp, eftersom 

personcentrering inte kan levereras utan någon form av relation eller möte (Bergbom, 2013). 

 

I en analys av Nightingales texter (Wagner & Whaite, 2010) identifierades fem teman inom 

konceptet vårdande relation; närvaro, uppmärksamhet, genuinitet, kompetens och omsorg. I 

litteraturstudien identifierades behov av att advocera för patienten i den vårdande relationen. 

Att advocera innebär att verka med patientens intresse i åtanke och för patientens rätt. 

Sjuksköterskor har ett etiskt åtagande att advocera för patienter eftersom vårdkontext och 

maktobalans bidrar till patienters sårbarhet (Cole, Wellard & Mummery, 2014). 

Sjuksköterskor påtalade behov av att arbeta hälsofrämjande. Stödjande interventioner och 

empowerment var förslag på hälsofrämjande arbete. Empowerment kan vara betydande för 

självkänsla och vårdrelation (van Boekel et al., 2013). Finfgeld-Connett (2008) beskriver att 

empowerment och autonomi kan främjas genom att tillvarata patienters förmåga och 

åskådning.  

 

Sjuksköterskor upplevde att de saknade förutsättningar för att ge god vård. Gynnsamma 

faktorer i omgivningen, exempelvis adekvata resurser, tid, kollegialt stöd och uppmuntran 

från ledningen, kan påverka vården positivt (Fingfeld-Connett, 2008). Kollegialt stöd 

identifierades som den viktigaste drivkraften att stärka god terapeutisk attityd (Ford, Bammer 

& Becker, 2008).  

 

Kunskap och kompetens från olika källor bör, enligt Watson (2007), bejakas och kreativt 

tillåtas bistå vård av god kvalitet med lösningsorienterad och personcentrerad approach. 

Kunskap kan bestå av vetenskaplig kunskap, som genereras inom akademiska utbildningar, 

och informell kunskap, som inhämtas genom erfarenheter (Fingfeld-Connett, 2008). 

Sjuksköterskor med erfarenhet av vård till patienter med SRS hade mer positiva attityder, var 

mer förstående och hade högre intentioner att ge god vård. Erfarenhet kan vara av betydelse 

för attityd och vårdkultur. Tolkningen stämmer överens med Watsons transpersonella teori. 

Watson (2007) menar att erfarenheter, inom mellanmänskliga relationer, kan medföra 

psykologisk utveckling och ökad förståelse för värderingar och föreställningar. Ford, Bammer 

och Becker (2009) fann att utbildning på arbetsplatsen inte hade någon oberoende länk till 

förbättrad terapeutisk attityd. Däremot kunde utbildning, i kombination med kollegialt stöd, 

förbättra sjuksköterskors terapeutiska attityd till arbete med patienter med olagligt 

substansbruk (Ford et al., 2008).  

 

Litteraturstudien visade att sjuksköterskor ansåg att personcentrering var en viktig aspekt i 

mötet med patienter med SRS. McCance och McCormack (2013) beskrev personcentrerad 

vård utifrån fyra beståndsdelar; nödvändiga förutsättningar, vårdmiljö, vårdprocesser och 

resultat. Nödvändiga förutsättningar innefattade exempelvis professionell kompetens, 

mellanmänskliga färdigheter, hängivenhet och god kännedom om egna värderingar 

(McCance, McCormack, 2013). God självkännedom och integrering av olika kompetenser 

utgör två av Watsons (2007) caritativa processer. I litteraturstudien framkom att 

sjuksköterskor i studierna upplevde bristande kompetens. Sjuksköterskor bekräftade att det 

förekom negativa attityder och stereotypa föreställningar med konsekvens för engagemang till 

att arbeta med patienter med SRS. Litteraturstudien visade att sjuksköterskor värdesatte 

teamsamverkan och kollegialt stöd. Styrande dokument kunde begränsa sjuksköterskors 

möjlighet att arbeta hälsofrämjande. Vårdmiljön utgjorde enligt McCance och McCormack 



 

20 

(2013) en beståndsdel av personcentrerad vård. Inom vårdmiljön belystes bland annat 

multidisciplinära team, välfungerande personalrelationer och stödjande organisatoriska 

system (McCance & McCormack, 2013). Watson (2007) belyser istället vårdmiljöns 

betydelse för patienters återhämtning och läkning. Hon menar att sjuksköterskor har ansvar 

över att miljön främjar patienters säkerhet, integritet och komfort samt att sjuksköterskor 

själva utgör en del av patientens omgivning (Watson 2007). Enligt McCance och McCormack 

(2013) var den tredje beståndsdelen vårdprocesser. Vårdprocesser optimerades genom arbete 

med patienters övertygelse, partnerskap samt engagemang och empatisk närvaro (McCance & 

McCormack, 2013). Kreativa och lösningsorienterade omvårdnadsprocesser samt 

transpersonella interaktioner inom en vårande relation utgör två av Watsons (2007) caritativa 

processer. Vidare menade hon att vårdande innefattade att uppmuntra och stödja hälsa och att 

patientutbildning skulle utformas så att patienter coachades att bemästra sin sjukdom (Watson 

2007.). I litteraturstudien beskrevs att sjuksköterskor betonade vikten av empowerment, 

vårdrelation och personcentrering. Beståndsdelarna genererar, enligt McCance och 

McCormack (2013), i turordning slutligen resultat, som utgör ramverkets fjärde och centrala 

beståndsdel. Resultatet av personcentrerad vård förväntas vara patienters tillfredsställelse med 

och involvering i vården, samt en vårdande miljö (McCance & McCormack, 2013). 

Slutsats 

SRS beskrivs, utifrån sjuksköterskors erfarenhet, som komplext. Mötet med patienter med 

SRS försvåras av interpersonella utmaningar. En omsorgsfull omvårdnad möjliggörs genom 

personcentrerad vård med fokus på vårdande relationer och hälsofrämjande arbete. 

Sjuksköterskor efterfrågar ökad kunskap och förändringar i styrdokument för att bättre möta 

patienters vårdbehov i framtiden. 

 

Watsons transpersonella omvårdnadsteori erkänner vårdrelationens betydelse för den vård och 

omsorg som levereras. Komplexiteten i SRS; orsak, uttryck, samsjuklighet och 

omständigheter i livssituationen, föranleder sjuksköterskors behov av att arbeta 

personcentrerat. Personcentrerad vård kan emellertid inte åstadkommas utan ömsesidig 

närvaro, genuinitet och respekt inom mötet mellan individer. 

 

Kliniska implikationer 

SRS inkluderar många aspekter som bidrar till komplexiteten i tillståndet. Riskfaktorer är inte 

avgörande för utvecklande av SRS, utan exponering för en utlösande substans krävs. 

Dessvärre tycks tillgången till substanser öka i Sverige. 

 

Det är sjuksköterskors ansvar att etablera en vårdande relation i mötet med patienter med 

SRS. Interpersonella utmaningar ligger dels i personliga värderingar och generell 

stigmatisering av patienter med SRS, dels i sjukdomens uttryck som medför beteenden som 

äventyrar tillit mellan sjuksköterska och patient. Genom att belysa olika aspekter av mötet 

skapas underlag för sjuksköterskor som kan generera strategier för att övervinna hinder. 

 

Ökad medvetenhet om komplexiteten i SRS kan minska stigmatisering. Ledningssystem och 

utbildning behöver förändras för att bättre svara mot behov som uppstår till följd av SRS. 

Personcentrerad vård av god kvalitet, som inkluderar preventivt arbete, kan effektivisera 

vården och begränsa komplikationer. Litteraturstudien belyser erfarenheter av utmaningar, 

möjligheter inom omvårdnad och behov av förändringar för att säkerställa god vård som är 
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patientsäker och förenlig med professionens värdegrund. Watson (2007) menade att 

omvårdnadsprocessen bör vara kreativ och lösningsorienterad för att underlätta 

omvårdnadssituationer. För att förbättra vården till patienter med SRS bör framtida forskning 

fokusera på att övervinna utmaningar. År 2017 uppgav 13,7% att de hade någon i sin närhet 

som använt narkotikaklassade preparat under det senaste året (Sundin et al., 2018). 

Närstående kan både påverkas av och vara en tillgång för personer med SRS, framtida 

forskning bör därför fokusera på hur närstående kan involveras i vården.  
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Bilaga 1. Definitioner 
 

Abstinens - Uppkomst av fysiska och psykiska reaktioner; darrningar, krampanfall, 

svettningar, illamående, muskelvärk, balansrubbningar, nedstämdhet, ångest, sömnstörningar, 

irritabilitet och suicidtankar, då drogtillförseln upphör (Franck & Nylander, 2015). 

 

Avgiftning – Period under vilken en substans utsöndras ur kroppen. Varar ofta längre än den 

akuta abstinensfasen (Wiklund Gustin, 2014). 

 

Beroende - Ett tillstånd som ger upphov till drogsökande beteende, tvångsmässigt drogbruk, 

kontrollförlust över tillförseln av drogen och negativ sinnesstämning i samband med att 

tillförsel av drogen uteblir. Begreppet beroende kan användas för att beskriva ett okontrollerat 

belöningsstimuli via naturliga fenomen; sex-, mat-, spel-, shopping- och internetberoende 

med flera. På svenska finns inget ord som särskiljer beroende av droger från beroende av 

naturliga belöningsstimuli (Franck & Nylander, 2015).  

 

Missbruk - Begreppet missbruk används genomgående, utan definiering, i socialtjänstlagen. 

Inom hälso- och sjukvården har det diagnostiska begreppet subtansrelaterade syndrom ersatt 

begreppet missbruk till följd av begreppets stigmatiserande klang (Franck & Nylander, 2015). 

 

Neurobiologisk adaption – Adaptionsmekanismer i nervsystemet till följd av substansbruk. 

Exempel på mekanismer är nedreglering av receptorer och förändrade nivåer av 

signalsubstanser vilket kan resultera i abstinenssymtom (Nylander, 2015). 

 

Russökande – Används i litteraturstudien för att beskriva ett kompulsivt sökande efter en 

drog. 

 

Samsjuklighet – Ett begrepp som används när en person samtidigt uppfyller kriterier för SRS 

och annan diagnostiserad sjukdom. Begreppet kan innebära samsjuklighet med annan psykisk 

eller somatisk sjukdom (Öjehagen, 2015). 

  

Skadligt bruk - Avser, enligt kriterier i tionde upplagan av Internationell statistisk 

klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem (ICD-10), ett mönster av tillförsel av 

psykoaktiva substanser som medför fysiska eller psykiska konsekvenser för hälsan (Franck & 

Nylander, 2015). 

 

Substansrelaterade syndrom - Den diagnostiska termen enligt den senaste upplagan av 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), som ersätter beroende och 

missbruk. Substans och svårighetsgrad specificeras vid fastställande av diagnos (Franck & 

Nylander, 2015).  

 

Toleransutveckling - Minskad känslighet i en drogs endogena målsystem (Franck & 

Nylander, 2015). Resulterar i reducerad effekt av en dos eller behov av högre dos av 

substansen för att uppnå samma effekt som tidigare (Wiklund Gustin, 2014). 
 



 

ii 

Bilaga 2. Sökmatris 
Databas 

Cinahl 

181112 

Sökord 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 
Granskade 

Inkluderade i 

resultatet 

#1 MH “Nurse-Patient Relations” 24886     

#2 MH “Work Experiences” AND  

MH “Nurses” 311     

#3 #1 OR #2 25180     

#4 MH "Substance Use Disorders" OR  

MH "Substance Abuse" OR  

MH "Substance Dependence" OR  

MH "Substance Abusers" 65178     

#5 #3 AND #4 

Begränsningar: Peer Review, English language 

publiceringsår 2008-2018 79 32 11 10 9 

       

Databas 

PsycINFO 

181112 

Sökord 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 
Granskade 

Inkluderade i 

resultatet 

#1 DE “Therapeutic Processes” OR 

DE "Caring Behaviors" OR  

DE “Nurses” 49007     

#2 DE "Substance Use Disorder" OR  

DE "Drug Abuse" OR  

DE "Drug Dependency" OR  

DE "Drug Addiction" 66327     

#3 #1 OR #2 

Begränsningar: Peer Review, English language, 

publiceringsår 2008-2018 229 52 3 (10**) 1 (7**) 1 (6**) 



 

iii 

Databas 

PubMed 

181115 

Sökord 
Antal 

träffar 

Lästa 

abstracts 

Lästa i 

fulltext 
Granskade 

Inkluderade i 

resultatet 

#1 "Nurse-Patient Relations"[Mesh] 34278     

#2 "Nurses"[Mesh] AND 

experienc*[Title/Abstract] 
7796     

#3 #1 OR #2 41466     

#4 "Drug Misuse"[Mesh] OR 

"Substance-Related 

Disorders"[Mesh:NoExp] 

101152     

#5 #3 OR #4 

Begränsningar: English, publicerad senaste 

10 åren 

75 34 1 (8**) 1 (8**) 1 (7**) 

       

TOTALT  
Summan av slutgiltiga sökningar i samtliga 

databaser fördelat på urvalssteg 
383 118 15*** 12*** 11*** 

* Fritextord med trunkering 

** Totalt antal studier inkluderade i urvalssteget, inklusive studier som återfanns i ovanstående databassökningar. 

*** Unika studier. 
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Bilaga 3. Urvalsprocessen 
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Artikelmatris 1 (11) Bilaga 4. Artikelmatris 

Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Abram, M. D.  

 

2018 

 

The role of the 

registered nurse 

working in substance 

use disorder 

treatment: A 

hermeneutic study 

 

Issues in Mental 

Health Nursing, 

39(6), 490-498 

 

USA 

...the study’s 

purpose: to 

elicit 

perceptions 

of SUD 

nurses about 

their role, 

role 

performance, 

and role and 

task clarity, 

as well as the 

ways they 

manage their 

role. 

Design: Kvalitativ hermeneutisk design. 

 

Population: Legitimerade sjuksköterskor som arbetade i 

olika behandlingsprogram för SRS på två sjukhus i USA 

(Mid-Atlantic). 

 

Urval: Avsiktligt urval med önskan om spridning 

beträffande verksamhet. Intervjuer (n=9 st) genomfördes 

till framväxande temana var tydliga. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: Sjuksköterskor (n=9 st) 

i åldern 27–60 år varav två män och sju kvinnor. 

Erfarenhet av arbete i SRS behandling var mellan 1-37 

år. 

 

Datainsamlingsmetod: Ljudinspelade intervjuer (45-75 

minuter) med öppna frågor och följdfrågor. 

Fältanteckningar över ickeverbal kommunikation och 

reflektion efter intervjuer. 

 

Analysmetod: Analys enligt Colaizzis metod. 

Intervjuerna transkriberades och granskades för validitet. 

Transkripten lästes upprepade gånger och reflektioner 

dokumenterades. Delteman bildades av fraser som 

organiserats och grupperats. Slutligen bildade delteman 

tre huvudteman. Forskarens tolkning integrerades i 

analysprocessen. 

Styrkor: Utförlig 

beskrivning av 

metod. Integrerar 

fältanteckningar 

under hela 

processen och 

datamättnad 

uppnås. Tydlig 

resultatdel med 

citat från 

studiedeltagare. 

 

Svagheter: 

Otydligt 

urvalsförfarande. 

Begränsat etiskt 

resonemang.  

1) Att definiera sitt uppdrag för 

sig själv. Sjuksköterskor beskrev 

vikten av att bortse från 

utomståendes, i huvudsak, negativa 

bild av arbetet med patienter med 

SRS. Vidare beskrev de att de antog 

olika roller för att bemästra arbetet 

med patienter med SRS. 

 

2) Att tillägna sig värdefulla 

interpersonella förmågor. 

Sjuksköterskor använde strategier 

för att hantera emotionell 

påfrestning och stress, kunskap och 

erfarenhet samt vaksamhet.  

 

3) Att med enkelhet navigera i en 

kultur som inte förändras. Tydlig 

beskrivning och avgränsning av 

ansvarsområden ökade tryggheten. 

Arbetsglädje var kopplad till 

patienters framgång i återhämtning 

(och återfall). 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Chu, C. 

Galang, A. 

 

2013 

 

Hospital nurses' 

attitudes toward 

patients with a 

history of illicit drug 

use 

 

The Canadian Nurse, 

109(6), 29-33 

 

Kanada 

The purpose 

of this study 

was to 

describe the 

attitudes of 

RNs toward 

patients with 

illicit drug 

use in a large 

urban general 

internal 

medicine unit 

and to 

identify the 

factors 

contributing 

to these 

attitudes. 

Design: Prospektiv tvärsnittsstudie med kvantitativ 

design. 

 

Population: Alla legitimerade sjuksköterskor, hel- och 

deltidsanställda, på avdelningen där studien 

genomfördes.  

 

Urval: Bekvämlighetsurval, 102 st bjöds in via olika 

forum, exempelvis personligt mail, annons i 

avdelningens veckobrev och informationsmöten. 

Slutligen rekryterades 73 st (72% svarsfrekvens). 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp:  

Majoriteten av studiedeltagarna var kvinnor (90%). 

Medelåldern var 34,8 år (SD± 10,3 år), medelvärde för 

erfarenhet som legitimerad sjuksköterska 9,3 år (SD± 9,1 

år, range <1,1-36 år) och antal år på aktuell avdelning 

4,1 år (SD± 2,2 år). 

 

Datainsamlingsmetod: Enkät, DDPPQ med 20 frågor 

(variationsvidd 20-140 poäng). Låga poäng motsvarar en 

positiv attityd och negativ attityd genererar höga poäng.  

 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: Tydligt 

syfte och 

problem-

beskrivning. 

Etiskt resonemang 

kring 

forskningens 

upplägg. 

 

Svagheter: 

Forskarna ingår i 

personalgruppen 

som studeras 

(deltar ej i 

studien). 

Redovisar endast 

begränsad del av 

statistisk data. 

Sjuksköterskorna på avdelningen 

hade en neutral attityd gentemot 

patienter med SRS (m= 62,6 poäng 

SD± 15,6, variationsvidd 20-140 

poäng). Inga demografiska variabler 

var signifikanta för utfall på 

DDPPQ-poäng. De delfrågor som 

undersökte motivation och 

kollegialt stöd gav i genomsnitt 

höga poäng, vilket påverkade 

utfallet av den genomsnittliga 

totalpoängen.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte Metod 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 

 

Australien 

The aim [...] 

was to 

explore 

impediments 

to the nursing 

role as 

reported by 

study 

participants. 

 
A key theme to 

emerge from 

the qualitative 

data was 

‘inter-personal 

challenges’ 

as an 

impediment to 

the nursing 

role. This 

paper 

presents this 

theme along 

with a range of 

possible 

interpretations 

of nurses’ 

views. 

Design: Tvärsnittsstudie med kvalitativ design. Del av 

en större enkätstudie. 

 

Population: Medlemmar i The Australian Capital 

Territory Nurses Registration Board Roll. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. Samtliga sjuksköterskor 

(n=3816 st) bjöds in till en enkätstudie. En öppen fråga 

undersökte vilka faktorer sjuksköterskor ansåg skapa 

hinder vid arbete med personer med SRS. Frågan 

genererade svar inom två huvudteman, varav ena temat 

analyserades och redovisades i studien. Av de deltagare 

(n=1605 st) som deltog angav 311 st interpersonella 

utmaningar som ett hinder. 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Medelålder var 42 

år, 98% var kvinnor, 80% arbetade inom offentlig sektor. 

Genomsnittlig arbetslivs-erfarenhet var 19 år. 

Majoriteten arbetade på allmän medicinsk-, kirurgisk- 

eller vuxen-intensivvårdsavdelning. 

 

Datainsamlingsmetod: Svar (n=311 st) på en öppen fråga 

från en större enkätstudie. 

 

Analysmetod: Narrativ data analyserades tematiskt och 

utlåtanden relaterade till interpersonella hinder kodades 

under ett tema. Utlåtanden analyserades och grupperades 

i tre delteman. Teman bedömdes och bekräftades 

individuellt av tre studiedeltagare.  

Styrkor: 

Tydligt resultat 

med citat från 

studiens 

deltagare. De 

teman som 

framkom 

validerades av 

tre deltagare. 

 

Svagheter:  

Oklart om 

urvalsgrupp är 

representativ 

för 

populationen 

(98% kvinnor, 

80% offentlig 

sektor). 

1) Våldsbenägenhet; informanterna 

beskrev att rädsla för sin egen säkerhet 

orsakades av att patienter var 

våldsamma, hotfulla, agiterade och 

farliga. Detta kunde resultera i att 

sjuksköterskor fogades gentemot krav.  

 

2) Manipulativa beteenden; 

patienterna upplevdes manipulativa, 

oärliga, ha bakomliggande motiv och 

undanhålla information vilket bidrog 

till nedbrytning av sjuksköterskors tillit 

och risk för osäker vård.  

 

3) Ansvarslöshet; patienternas 

bristande ansvarstagande, för sin hälsa 

och sociala situation, ökade 

arbetsbelastningen för sjuksköterskor.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte Metod 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 

 

Australien 

A study 

aiming to 

describe the 

experiences 

of registered 

nurses 

working in 

an alcohol 

and drug unit 

in South East 

Queensland 

was 

implemented. 

Design: Kvalitativ fenomenologisk design. 

 

Population: Engelsktalande legitimerade sjuksköterskor, 

anställda på en enhet för vård av alkohol- och 

drogmissbruk, på privatsjukhus i Queensland.  

 

Urval: Urval med avsikt att nå sjuksköterskor med 

varierande arbetslivserfarenhet. Deltagare rekryterades 

kontinuerligt tills datamättnad uppnåddes (n=6 st).  

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

Legitimerade sjuksköterskor i åldern 35-58 år. Fem hade 

fortbildning inom alkohol- och drogmissbruk. Erfarenhet 

inom området varierade mellan 8 månader till 20 år.  

 

Datainsamlingsmetod: Ljudinspelade intervjuer, 30-50 

minuter. De två första intervjuerna var ostrukturerade 

med en inledande öppen fråga och följdfrågor. 

Resterande intervjuer utökades med två öppna frågor och 

följdfrågor. Reflektioner antecknades i en dagbok. 

 

Analysmetod: Giorgis analysmetod. Upprepad läsning 

av transkript genererade en helhetsuppfattning. 

Meningsbärande enheter urskiljdes, analyserades och 

tolkades. Ett övergripande tema (stigma) framträdde 

vilket resulterade i en sekundär analys utifrån det.  

Styrkor: 

Välskrivet 

etiskt 

resonemang. 

Citat som 

styrker 

resultatets 

koppling till 

intervjuerna. 

Utförlig 

beskrivning av 

forsknings-

processen. 

 

Svagheter: 

Otydligt syfte. 

Relation 

forskare/deltag

are ej 

beskrivet. 

Övergripande tema: Stigma 

1) Olämpliga antaganden, 

sjuksköterskor beskrev erfarenheter av 

att möta negativa attityder och 

stigmatisering gentemot. 

 

2) Att advocera för patienter 

upplevdes, av deltagarna, som en 

viktig del av omvårdnaden. Detta 

innebar att främja patienters trygghet, 

respekt för patienters integritet, 

bemötande med förståelse och 

acceptans i händelse av återfall och rätt 

till adekvat vård.  

 

3) Behov av utbildning av kollegor 

presenterades som förekomst av 

bristande kunskap avseende uppkomst, 

behandling och omvårdnadsbehov.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte Metod 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 

 

England 

The aim of 

this study 

was to 

explore how 

registered 

nurses 

manage and 

deliver care 

to patients 

admitted to 

medical 

wards and 

Medical 

Assessment 

Units 

with 

complication

s of drug use 

and to elicit 

the 

experiences 

and views of 

those 

receiving that 

care. 

Design: Kvalitativ design, grounded theory. 

 

Population: Sjuksköterskor och patienter på nio 

medicinavdelningar och en intagningsenhet på ett stort 

sjukhus i nordvästra England. 

 

Urval: Patienter, som vårdades för komplikationer av 

SRS, rekryterades genom bekvämlighetsurval. 

Sjuksköterskor, som hade vårdat patienterna, 

rekryterades först genom avsiktligt urval och därefter 

teoretiskt urval. Urvalet avsåg nå variation i 

sjuksköterskornas biografi. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: Patienter (n=12). 

Sjuksköterskegruppen (n=29 st) bestod av fyra män och 

25 st kvinnor med erfarenhet mellan fyra månader och 

21 år. Åldersspannet var 21-58 år och utbildning från 1 

år till masterexamen. 

 

Datainsamlingsmetod: Ljudinspelade semi-strukturerade 

intervjuer (25-105 min långa). Intervjuerna inleddes med 

en öppen fråga och följdfrågor, allt eftersom kategorier 

identifierades blev frågorna mer riktade. 

Fältanteckningar fördes under studietiden. 

 

Analysmetod: Datainsamling och analys skedde 

parallellt. Intervjuer och fältanteckningar 

transkriberades. Transkript bearbetades grundligt, 

innehållet kodades och kategoriserades öppet, axialt och 

selektivt. Konceptualisering bidrog till formulering av en 

teori.  

Styrkor: Bra 

beskrivning av 

åtgärder för att 

öka 

trovärdighet. 

Tydliga 

tabeller. 

 

Svagheter:  

Oklart om 

studiegrupp är 

representativ 

för 

populationen 

(86,2% 

kvinnor). 

Huvudtema: “dissonant care” 

(ogynsamma vårdförhållanden)  

1) Frånvaro av kunskap att vårda. 

Sjuksköterskor beskrev att brister inom 

ämnet i utbildningen skapade 

osäkerhet. Otillräcklig kunskap ansågs 

bidra till negativa attityder. Negativa 

attityder upplevdes inte förenligt med 

den professionella värdegrunden.  

   

2) Misstro och distans.  

Interaktioner mellan patient och 

sjuksköterska var emotionellt 

utmanande och misstro förekom. 

Misstro kunde manifesteras i 

reservation och begränsad interaktion.  

 

Tre sjuksköterskor, som rekryterats till 

studien för sin välkänt positiva attityd 

mot patienter med SRS, framhöll 

vikten att se personen bakom 

beroendet och drogerna. 
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte Metod 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 

 

England 

The purpose 

of this study 

is to gain a 

deeper 

understandin

g of the 

experiences 

of nurses, 

and the 

barriers 

between 

them and 

patients with 

SUD 

experiencing 

pain. 

Design: Kvalitativ fenomenologisk design. 

 

Population: Legitimerade sjuksköterskor (post 

registration nurses) som studerar på King’s College i 

London tillfrågades att delta i studien. 

 

Urval: Tre deltagare rekryterades via email 

(bekvämlighetsurval) och två deltagare via 

snöbollsurval, totalt fem deltagare.  

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: I studien deltog fem 

sjuksköterskor, alla kvinnor. Ålder redovisades i spann 

på 10 år, deltagarna var 20-59 år. Antal år sedan examen 

varierade, <5->20 år. Sjuksköterskorna var verksamma 

inom olika områden och hade olika utbildningsnivå. 

 

Datainsamlingsmetod: Semistrukturerade intervjuer, 40-

80 minuter, som följde en intervjuguide. Forskarens 

förförståelse åsidosattes genom dokumentation av 

antaganden och reflektioner. 

 

Analysmetod: Giorgis analysmetod. Transkript lästes i 

helhet, meningsbärande enheter identifierades och 

innebörden i de meningsbärande enheterna 

formulerades. Transformerade meningsbärande enheter 

organiserades tematiskt och illustreras med hjälp av 

citat. 

Styrkor: 

Åtgärder för 

att stärka 

trovärdighet 

redovisas i 

tabell. 

Genomgående 

tydliga 

tabeller. Tydlig 

redovisning av 

resultat. 

 

Svagheter: Ej 

beskrivet hur 

många 

deltagare som 

tillfrågades att 

delta i studien 

eller huruvida 

fem deltagare 

resulterade i 

datamättnad. 

Patienters egenskaper utgjorde ett 

tema. Patienter med SRS beskrevs som 

“svåra”, manipulativa, aggressiva, 

opålitliga och icke följsamma. 

Deltagare beskrev vikten av att beakta 

patienter som enskilda individer med 

behov av personcentrerad vård ur ett 

holistiskt perspektiv.  

 

Patientbemötande utgjorde ett 

tema.  Bemötande ansågs påverkas av 

sjuksköterskors erfarenhet och 

värdering av rätt och fel, både 

gentemot patienter och kollegor. 

 

Ett annat tema som identifierades var 

försvårande omständigheter. 

Organisatoriska aspekter, 

exempelvis arbetsbelastning, 

personalbrist, platsbrist och 

ekonomi, kunde begränsa 

sjuksköterskors möjligheter i 

samband med vård av patienter med 

SRS.  
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och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Natan, M. B. 

Beyil, V.  

Neta, O. 

 

2009 

 

Nurses' perception of 

the quality of care 

they provide to 

hospitalized drug 

addicts: Testing the 

Theory of Reasoned 

Action 

 

International Journal 

of Nursing Practice, 

15(6), 566-573 

 

Israel 

The present 

study aimed 

to examine 

nursing staff 

members’ 

attitudes and 

subjective 

norms, as 

conveyed by 

actual and 

intended 

nursing care 

of drug 

addicts, using 

the TRA. 

Design: Kvantitativ design. 

 

Population: Sjuksköterskor anställda på 

medicinavdelningar på tre allmänna sjukhus i centrala 

Israel som vårdade patienter med SRS. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval tillämpades. Totalt 200 

enkäter delades ut varav 135 besvarades och 

inkluderades i studien. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: Majoriteten var kvinnor 

(85,9%). Genomsnittlig ålder var 38,6 år (SD± 9,62 år) 

och antal verksamma år 15,1 (SD± 9,96 år).  

 

Datainsamlingsmetod: Enkätstudie, baserat på TRA, 

med 82 frågor varav de flesta slutna. Frågor besvarades 

med hjälp av en skattningsskala, 1-6 poäng (6 motsvarar 

instämmer helt, 1 motsvarar instämmer inte alls). 

 

Analysmetod: Statistisk analys.  

Styrkor: 

Tydliga 

tabeller och 

figur som 

underlättar 

förståelse och 

orientering i 

texten. Tydligt 

syfte, 

forsknings-

fråga och 

problematise-

ring av ämnet. 

TRA väl 

beskrivet. 

 

Svagheter:  

Oklart vilket 

analysprogram 

som används. 

Överskattad 

svarsfrekvens 

((135/200)x10

0=67,5%, inte 

86% som 

angivits). 

Deltagare rapporterade måttligt 

negativa attityder gentemot patienter 

med SRS men dementerade att SRS 

var en självorsakad ohälsa. Deltagare 

bekräftade att negativa stereotyper 

förekom och att patientgruppen kan 

vara svår att arbeta med. 

 

Intentioner att leverera vård av god 

kvalitet var associerat med positiva 

attityder gentemot patienter med SRS.  
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Författare, år, titel, 

tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Nilsen, S. L. 

Stone, W. L. 

Burleson, S. L.  

 

2013 

 

Identifying medical-

surgical nursing staff 

perceptions of the 

drug-abusing patient 

 

Journal of Addictions 

Nursing,  

24(3), 168-172 

 

USA 

The purpose 

of this study 

is to use the 

outcomes of 

a drug 

perceptions 

survey to 

determine the 

therapeutic 

commitment 

of medical-

surgical 

nursing staff 

to drug- 

abusing 

patients. 

Design: Kvantitativ design. 

 

Population: Sjuksköterskor och övrig 

omvårdnadspersonal på medicinsk, kirurgisk och 

onkologisk vårdavdelning på ett sjukhus i sydvästra 

USA. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. Samtliga verksamma på 

aktuella enheter (n=135 st) bjöds in vid informella 

möten. Totalt deltog 70 st i studien (svarsfrekvens 51%). 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: Studiegruppen 

utgjordes av 26 män, 35 kvinnor och nio som valde att 

inte ange kön. Majoriteten (n=40 st) var legitimerade 

sjuksköterskor, resterande var omvårdnadspersonal eller 

hade inte angett titel. Den genomsnittliga deltagaren 

hade arbetat ≤5 år, angav sin nuvarande arbetsplats som 

den första, var <30 år och var listad som specialist inom 

akut medicinsk vård för vuxna.  

 

Datainsamlingsmetod: DDPPQ, enkätstudie med 20 

frågor (variationsvidd 20-140 poäng). Låga poäng 

motsvarar en positiv attityd och negativ attityd genererar 

höga poäng.  

 

Analysmetod: Statistisk analys. 

Styrkor: 

Utförlig 

beskrivning av 

mätinstrument, 

tabell över 

resultatet ger 

tydlighet. 

 

Svagheter: 

Otydlig 

disposition, 

ingen tydlig 

resultatdel. 

Medelvärde av enkätens totalpoäng var 

59 poäng (SD± 20,6, variationsvidd 

20-140 poäng). Högst terapeutiskt 

engagemang uppmättes i kategorin 

legitimitet (m=2,68, SD± 1,55), följt av 

kliniskt stöd (m= 2,69, SD± 1,76). 

Deltagarna uppskattade sin lämplighet 

positivt (m=2,85 SD± 1,36), så även 

professionell självkänsla (m=2,97, 

SD± 1,36). Jobbtillfredsställelse 

(m=3,51, SD± 1,24) var den kategori 

som hade högst värde och speglar en 

neutral attityd. Inga demografiska 

variationer var av statistisk signifikans. 
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tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Ortega, L. B. 

Ventura, C. A. 

 

2013 

 

I am alone: the 

experience of nurses 

delivering care to 

alcohol and drug 

users 

 

Revista da Escola de 

Enfermagem da USP, 

47(6), 1381-1388 

 

Chile 

...this study 

aimed to 

understand 

how nurses 

provide care 

for drug-

dependent 

patients who 

sought 

clinical 

services at a 

general 

hospital in 

Chile. 

Design: Kvalitativ fenomenologisk design (Heideggers 

fenomenologi). 

 

Population: Sjuksköterskor som ansvarar för 

omvårdnaden av patienter med missbruk av psykoaktiva 

substanser på medicinskt allmänt sjukhus i Chile.  

 

Urval: Sex sjuksköterskor rekryterades till studien. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp:  

Kvinnliga sjuksköterskor (n=6 st) i åldern 25-45 år, med 

minst ett års arbetslivserfarenhet. 

 

Datainsamlingsmetod: Enskilda intervjuer med 

inledande fråga om erfarenhet av att ta hand om personer 

som använder psykoaktiva droger. Forskarna strävade 

efter att informanterna spontant skulle beskriva sitt 

perspektiv. Datainsamling upphörde när analysmättnad 

uppnåtts. 

 

Analysmetod: Intervjuer transkriberades och transkripten 

granskades av informanterna för validitet. Upprepad 

läsning av transkripten för att identifiera 

meningsbärande enheter. Initialt analyserades 

transkripten enskilt, därefter urskiljdes likheter och 

skillnader i en sammantagen analys. Tre viktiga aspekter 

i vårdandet framkom. 

Styrkor: 

Tydlig och 

lättläst 

struktur. 

Resultatdel 

styrkt med 

citat. Väl 

integrerad 

metodologisk 

teori i metod-

beskrivning. 

 

Svagheter: 

Urvals-

förfarande 

sparsamt 

beskrivet. 

Relation 

mellan 

forskare och 

informanter 

oklar. Svårt att 

följa analys-

förfarandet. 

1) Beskrivning av patienter (fritt 

översatt).  

Sjuksköterskor beskrev patientgruppen 

som svårhanterlig, framförallt vid 

abstinenssyndrom. Andelen patienter 

som sökte vård för SRS upplevdes öka. 

Patientgruppen förknippades med 

sociala riskfaktorer. 

 

2) Verksamhetens utformning (fritt 

översatt).  

Verksamheten upplevdes inte anpassad 

till patienternas behov. Personalbrist, 

brist på kompetens, kollegialt stöd, 

bristfälliga lokaler och brist på 

upprättade rutiner förklaras som 

negativa faktorer.  

 

3) Hantera osäkerhet (fritt översatt).  

Sjuksköterskor beskrev bristande 

förmåga och beredskap att möta 

patienterna, speciellt vid abstinens och 

agitation. Det framkom att 

sjuksköterskorna i studien önskade 

hjälpa patienterna och vid ett lugnare 

möte försökte de se patientens situation 

och livsvärld och erbjuda stöd.  
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tidskrift, sidnummer 

och land 

Syfte Metod Värdering Resultat 

Pauly, B. 

McCall, J. 

Browne, A. J. 

Parker, J. 

Mollison, A. 

 

2015 

 

Toward cultural 

safety: Nurse and 

patient perceptions of 

illicit substance use 

in a hospitalized 

setting 

 

Advances in Nursing 

Science,  

38(2), 121-135 

 

Kanada 

... research 

question for 

this project 

was: What 

constitutes 

culturally 

safe care for 

people who 

use(d) illicit 

drugs and are 

affected by 

social 

disadvanta-

ges such as 

poverty and 

homeless-

ness? 

 

...to gain an 

understanding 

of what 

constitutes 

culturally safe 

care for 

people who 

use(d) illicit 

drugs.  

Design: Kvalitativ etnografisk design. 

 

Population: Sjuksköterskor och patienter på två stora 

medicinavdelningar. 

 

Urval: Sjuksköterskor (n=19 st) och patienter (n=15 st) 

rekryterades via avsiktligt urval. Samtal fördes även med 

en rådgivande patientgrupp (n=10 st) och sjuksköterskor 

(de som var i tjänst). 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: Patienterna (n=15 st) 

var 30-51 år, åtta var män, sex var kvinnor och en var 

transperson. Patienterna identifierade sig som användare 

av olagliga droger och i en utsatt social situation. 

Sjuksköterskorna (n=19 st) var 27-57 år med erfarenhet 

från fyra månader till 33 år. Tolv arbetade kliniskt och 

sju var chefer och utbildare.  

 

Datainsamlingsmetod: Djupgående intervjuer med avsikt 

att undersöka erfarenhet av att ge respektive få vård. 

Vidare gjordes observationer med fält-anteckningar och 

granskning av sjukhusets policy. 

 

Analysmetod: Allt material transkriberades och 

validerades. Data kodades individuellt innan den 

organiserades och kodades. Dataanalys enligt 

interpretive description. Tillsammans med de rådgivande 

grupperna identifierade forskarna mönster, 

nyckelbegrepp och framväxande teman. Under 

analysprocessen bearbetades teman och kategorier för 

fördjupad konceptualisering. 

Styrkor: 

Datainsamling 

sker via olika 

metoder. Bra 

analys av 

studiens 

trovärdighet, 

tillförlitlighet 

och överför-

barhet. Tydlig 

redovisning 

och 

resonemang 

kring resultat, i 

relation till 

teoretisk 

referensram. 

Citat styrker 

resultatet. 

 

Svagheter: 

Önskvärt med 

utförligare 

beskrivning av 

urvals-

förfarande och 

syfte. Oklar 

relation 

forskare-

studie-

deltagare.  

1) ...ett enskilt misslyckande. 

Sjuksköterskor som uttryckte olagligt 

substansbruk som ett individuellt 

problem, där patienten gjort dåliga val 

och behövde ta ansvar, uppfattades ha 

svårt att förstå patienters beteende. 

Andra beskrev problemet utifrån att 

patienter hade liten kontroll över 

omständigheter i livet och få 

valmöjligheter utifrån sin situation. 

Dessa sjuksköterskor var mer benägna 

att se patientens beteende utifrån en 

större kontext. 

 

2) ...kriminell verksamhet. 

Sjuksköterskor beskrev att även om 

patienter begått brott sågs de inte som 

kriminella. Däremot fanns oro att andra 

skulle se patienterna som rus-sökande. 

En konsekvens av sjukhusets policy 

om nolltolerans mot substansbruk var 

att sjuksköterskor fick väga mellan 

möjligt hälsofrämjande arbete och den 

officiella policyn. 

 

3) ...en sjukdom där beroendet tar 

över. Patienters livssituation sågs som 

konsekvens av sjukdom. Förståelse för 

inverkan av sociala omständigheter var 

relevant för att respektera och stötta 

patienter. 
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och land 
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Thorkildsen, K. M. 

Eriksson, K. 

Raholm, M-B. 

 

2015 

 

The core of love 

when caring for 

patients suffering 

from addiction 

 

Scandinavian 

Journal of Caring 

Sciences,  

29(2), 353-360 

 

Norge 

The aim of 

this study 

was to gain 

an under-

standing of 

the core of 

love when 

caring for 

patients 

suffering 

from 

addiction. 

Design: Kvalitativ hermeneutisk design. 

 

Population: Sjuksköterskor som arbetade på en 

avgiftningsenhet inom en akutvårdsavdelning där 

patienter frivilligt skrevs in och vårdades i ≤48h. 

 

Urval: Bekvämlighetsurval. Till studien rekryterades 

fyra sjuksköterskor. 

 

Beskrivning av slutlig studiegrupp: 

Fyra kvinnliga sjuksköterskor i åldern 30-55 år, 

verksamma i 5-25 år. Deltagarna hade erfarenhet av att 

arbeta på en allmän medicinavdelning före anställning på 

enheten. 

 

Datainsamlingsmetod: Individuella intervjuer 

genomfördes som konversationer för att ge informanter 

utrymme att associera fritt inom ämnet. Intervjuerna 

varade ca en timme. 

 

Analysmetod: Intervjuerna transkriberades och texten 

lästes ett flertal gånger. Fortsatt läsning och dialog gav 

djupare förståelse genom att vandra mellan textens delar 

och helhet. Meningsfulla delar skrevs ner till en ny text 

och resulterade i fyra dimensioner av kärlekens kärna. 

Forskarnas förförståelse var en viktig utgångspunkt i 

tolkningen. 

Styrkor: 

Tydligt syfte. 

Resultat 

diskuteras i 

relation till 

teoretisk 

referensram. 

Väl beskriven 

hantering av 

förförståelse. 

Utförligt etiskt 

resonemang. 

Citat styrker 

resultat. 

 

Svagheter: 

Relation 

forskare-

informanter 

beskrivs ej. 

Önskvärt med 

fler deltagare 

för djupare 

förståelse av 

fenomenet.  

1) Kärlek som en inre drivkraft 

Sjuksköterskors etiska medvetenhet 

och önskan om att göra gott beskrevs 

som en drivkraft. Begränsningar i 

möjligheter att ge vård gav upphov till 

frustration bland SSK. 

 

2) Att se människan bakom 

tillståndet syftade till en strävan att ge 

personcentrerad vård och skapa en 

terapeutisk relation som främjar 

patientens trygghet och värdighet.  

 

3) Att tro på mänskligheten inom 

personen representerade framtidshopp 

och möjlighet till minskat lidande för 

patienten.  

  

4) Kärlek som givande och 

mottagande  

Att göra skillnad för någon genom att 

ge av sig själv var meningsfullt. 

Förkortningar: DDPPQ - Drug and Drug Users’ Problems Perceptions Questionnaire, m - medelvärde, n – antal, RN - registered nurse(s), SD - standardavvikelse, SRS - 

substansrelaterade syndrom, SUD - substance-use disorder, TRA - Theory of Reasoned Action. 


