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Sammanfattning  

Bakgrund: Attityder benämns med olika termer och de varierar i styrka och betydelse från 

stark positiv till stark negativ och är en varaktig inställning som byggs upp genom 

erfarenheter. Attityden hos sjuksköterskor påverkar direkt den mänskliga relationen mellan 

sjuksköterska och patient. I Sverige finns det idag omkring 127 000 personer med regelbundet 

narkotikamissbruk. Genom att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 

narkotikamissbruk, kan sjuksköterskor göras medvetna om egna attityder för att skapa goda 

relationer och god vård gentemot patienter. Syfte: Beskriva sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter med narkotikamissbruk. Metod: En litteraturstudie som baserades på en 

systematisk sökning av forskningsresultat och som hade en beskrivande design. Resultat: 

Både positiva och negativa attityder beskrevs av sjuksköterskor. De positiva attityderna var: 

attityder av förståelse, medkänsla, omtanke, medmänsklighet, hoppfullhet och ansvar. De 

negativa attityderna var: dömande, attityder av intolerans, fientlighet, misstänksamhet, att 

ignorera samt vaksamma attityder. Attityder av förståelse och medkänsla var mest 

förekommande bland de positiva attityderna och dömande attityder och attityder av 

misstänksamhet var mest förekommande bland de negativa attityderna. Slutsats: För att skapa 

en stark sjuksköterska-patient relation med patienter med narkotikamissbruk, skall 

sjuksköterskan fokusera på patienten som individ och inte på missbruket och ha förståelse för 

sina egna attityder för att kunna ge god och holistisk vård. 
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1 Bakgrund 

1.1 Attityd  

Enligt Eagly och Chaiken (1998) är en attityd i formella termer en psykologisk tendens som 

uttrycks genom utvärderandet av ett specifikt objekt, med någon grad av gillande eller 

ogillande. Idén att en attityd är en psykologisk tendens, behandlar attityd som ett tillstånd som 

är internt för personen och som varar under en kortare eller längre tid. Ett objekt kan vara allt 

ifrån socialpolitik och enskilda personer, till ett livsmedel eller ett föremål. Attityd är en 

varaktig inställning som byggs upp genom erfarenheter. Attityder varierar i styrka och 

betydelse från starkt positiv till starkt negativ. Olika attityder benämns med olika termer. 

Attityder gentemot minoritetsgrupper kallas fördomar, speciellt om attityderna har en negativ 

karaktär. Attityder gentemot enskilda människor i allmänhet kallas för interpersonella 

(mellanmänskliga) samspel. Attityd gentemot sig själv kallas för självkänsla. Attityd 

gentemot abstrakta idéer eller gentemot mänsklig existens (till exempel frihet, jämlikhet, 

frälsning) kallas för värderingar. Slutligen finns attityd gentemot regeringspolitik eller 

gentemot sociala grupper som kallas för sociala attityder eller politiska attityder. Attityder kan 

inte observeras som något slags inre fenomen, utan observeras genom olika reaktioner och 

handlingar. (ibid) 

Enligt Boekel, Brouwers, Weeghel, och Garresten (2012) kan attityder av vårdpersonal mot 

människor med missbruksproblem påverka vården som ges till människor med missbruk. De 

olika attityder som vårdpersonal har mot patienter med narkotikamissbruk kan påverka 

kommunikationen mellan vårdpersonal och patient. Det kan i sin tur leda till svårigheter att 

ställa rätt diagnos vid fysiska problem. Attityden hos sjuksköterskor påverkar direkt den 

mänskliga relationen mellan sjuksköterska och patient, och kommunikationen styrs direkt av 

den attityden som båda parter bär med sig (ibid). Att ha ett objektivt synsätt hjälper till 

optimal behandling för patienten med narkotikamissbruk (Jewell, Tomlinson, & Weaver, 

2011). 

 

1.2 Historik över narkotikaanvändning 

Användandet av narkotika har en lång historia. Under 1600-talet använde många konstnärer 

cannabis som gav psyko aktiva effekter. Cannabis användes även som medicin under 1800-

talet. Ett annat ämne som var framställt på slutet av 1800-talet var amfetamin. I början av 

1900-talet var amfetamin läkemedel mot astma och mot hyperaktivitet hos barn. Under andra 

världskriget hjälpte amfetamin soldater att strida utan mat och sömn. År 1938 blev amfetamin 

lagligt i Sverige, men det krävdes läkarrecept. Under 1940-talet använde cirka 3 000 personer 

i Sverige amfetamin dagligen (Wramner, Pellmer & Hellström, 2010). 

I tusentals år användes opium inom folkmedicin som medel mot smärta, ångestlindrande, att 

underlätta insomning och även mot diarré. Överskott av dagens odling av opium blir illegalt 

heroin (Wramner et al., 2010) 

År 1990 lade Socialstyrelsen i Sverige fram Allmänna Råd om beroendeskapande 

psykofarmaka. Bensodiazepiner (till exempel Stesolid) var ett av de läkemedel som hade en 

stor försäljning i Sverige på 1980-talet. Dock minskades försäljningen på 1990- talet, och 

ersattes av sömnmedicin som exempelvis zoplicon och zolpidem, som lanserades som icke-

beroendeframkallande läkemedel, alternativ till bensodiazepiner. Dessvärre framkallade även 

dessa läkemedel missbruk och beroende. År 1997 blev sömnmedicinerna klassade som 

narkotikapreparat, men började benämnas som bensodiazepinbesläktade medel (Johansson & 
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Wirbing, 2005). Analgetika är också en läkemedelsgrupp som missbrukas, dock är mörktalet 

mycket stort. Det finns uppgifter som säger att förskrivning av beroendeframkallande 

analgetika (till exempel dextroproxifen och kodein, s.k. opioider) har ökats i kombinationer 

med acetylsalicylsyra med kodein (till exempel Treo comp), kodein med paracetamol (till 

exempel Citodon, Panacod). Det finns uppgifter att kvinnor använder mer smärtstillande 

läkemedel än män avseende såväl opioider som receptfria analgetika (Johansson & Wirbing, 

2005). 

 

1.3 Missbruk och beroende 

Orden missbruk och beroende har fått olika klang i omgivningen. I allmänt språkbruk har 

ordet missbruk en negativ laddning, som kan upplevas skuldbeläggande och moraliserande 

(Wramner et al., 2010). Missbruk som begrepp används även i medicinska sammanhang för 

att klassificera individer med narkotikarelaterade diagnoser (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 

Ordet beroende upplevs av många som ett mer neutralt begrepp och som är mindre 

skuldbelagt än begreppet missbruk (Wramner et al., 2010). Enligt Johansson och Wirbing 

(2005) är beroende en allvarligare diagnos än missbruk. Till skillnad från missbruk, som kan 

variera i frekvens och intensitet, är beroendet mer permanent och ingenting som personen kan 

påbörja eller avsluta på en vecka. Ett oavbrutet missbruk kan så småningom övergå till 

beroende, det vill säga ett mera tvångsmässigt narkotikabruk (ibid).  

År 1968 tillkom narkotikastrafflagen (8 § 1968:64) i Sverige (Wramner et al., 2010). Lagen 

definierar narkotika som läkemedel eller hälsofarliga varor med beroendeframkallande eller 

euforiserande egenskaper samt varor som med lätthet kan omvandlas till varor med sådana 

egenskaper eller effekter. Vissa av sådana varor kan klassificeras som narkotika enligt den 

internationella överenskommelse för kontroll som Sverige har biträtt till eller kan förklaras 

som narkotika av regeringen (Sveriges Riksdag, 2014). 

 

1.4  Prevalens av narkotikamissbruk i Sverige 

I Sverige är all icke-medicinsk hantering av narkotika kriminaliserad; narkotika är illegalt. 

Därför finns det egentligen inte någon legal användning av substanserna i Sverige, förutom 

som en viss behandling inom sjukvården (Pellmer & Wramner, 2007). 

Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (Guttormsson, 2013) är det 

svårt att fastställa exakt antal personer med ett aktivt narkotikamissbruk i Sverige på grund av 

svårigheter att mäta det, därför beskrivs det ungefärligt antal personer som missbrukar 

narkotika. Svårigheter finns även i själva begreppet ”narkotikamissbruk”, om det enbart skall 

omfatta människor som använder narkotika varje dag eller skall räknas även människor som 

använder narkotika då och då. Cirka 150 000 personer i svenska befolkningen har använt 

cannabis någon gång under senaste året och hälften av dem gjort detta den senaste månaden 

(ibid.) Enligt Guttormsson (2012) uppskattas cirka 65 000 personer ha någon typ av 

läkemedelsberoende. 

Det är cirka 53 000 män och cirka 24 000 kvinnor som har använt någon typ avnarkotika de 

senaste 30 dagarna. Dessutom är det cirka 50 000 personer som har använt receptbelagda 

läkemedel utan läkares ordination de senaste 30 dagarna. Därmed är det cirka 127 000 

personer med regelbundet narkotikamissbruk (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 
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1.5 Teoretiskt perspektiv 

Hildegard Peplau var den första sjuksköterskan som beskrev de psykodynamiska aspekterna 

på sjuksköteskan-patienten-förhållanden ur ett omvårdnadsperspektiv. Peplau identifierade 

och diskuterade bland annat utvecklingsfaser i förhållandet mellan sjuksköterskan och 

patienten. Peplau hade sin bakgrund i psykiatrisk omvårdnad och betraktade omvårdnad som 

en terapeutisk och mellanmänsklig process. Målet för processen var att främja hälsa och 

utveckla personligheten i riktning mot ett kreativt, konstruktivt samt ett produktivt liv i både 

personliga och sociala samanhang. En huvudtes hos Peplau var att sjuksköterska-patient-

relationsutveckling var central för det terapeutiska utbytet av omvårdnaden och på det sättet 

var sjuksköterskans förmåga att förhålla sig professionellt i de olika rollerna under de olika 

faserna av omvårdnadsprocessen (Peplau, 1991). 

Peplaus teori (1991) betonade sjuksköterskans roll i att utveckla interpersonell förmåga 

att lösa problem med patienten, genom utbildning och terapeutisk interaktion. 

Sjuksköterskor måste ha en medveten förståelse för de enskilda föreställningarna om en 

patients historia och beteende som föranleds av sjukdomsprocessen. Samtidigt krävdes 

det att sjuksköterskan förstod och identifierade personliga fördomar och attityder innan 

han eller hon försökte förstå andras problem. Egna fördomar och attityder kunde påverka 

den medvetna, den verbala och den icke-verbala kommunikationen vid sjuksköterska och 

patient interaktion. Det är sjuksköterske-patient relationen som är grunden till god patient 

omvårdnad (ibid.). 

 

1.6  Problemformulering 

Narkotikamissbruk är ett vanligt förekommande folkhälsoproblem. Narkotikamissbruket kan 

förkorta människors produktiva år i livet och förr eller senare leder det till olika behov av vård 

och kan leda till döden (World Drug Rapport, 2014). 

Allt vårdarbete i Sverige styrs av Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), som säger att alla 

människor har rätt till vård på lika villkor, samt att vården skall bedrivas med respekt för 

människors lika värde och för den enskilda människan. Hälso- och sjukvården skall bygga på 

respekt för patientens självbestämmande och integritet samt skapande goda kontakter mellan 

patienten och hälso- och sjukvårdspersonalen (Raadu, 2014). 

Sjuksköterskan skall ge en god omvårdnad som grundas på ett gott bemötande, vilket är 

avgörande för individens upplevelse av omvårdnadsinsatserna, och genomföra insatser som 

respekterar individens egna resurser för tillfriskande och upplevelse av välbefinnande och 

hälsa (Svensk Sjuksköterskeförening, 2009). Sjuksköterskan ska tillgodose dessa krav, men 

har också andra skyldigheter som ingår i yrkets etiska krav. Enligt International Council of 

Nurses, (ICN)(2012) skall sjuksköterskan stödja och vägleda medarbetare av samma 

yrkeskategori samt andra medarbetare, såsom undersköterskor, läkare, arbetsterapeuter med 

flera, till att utveckla en hög etisk medvetenhet. Sjuksköterskan ska också skydda enskilda 

personer, familjer och allmänheten när deras hälsa är hotad av medarbetare eller andra 

personers handlingar.  

Genom att beskriva sjuksköterskors attityder gentemot patienter med narkotikamissbruk, kan 

sjuksköterskor göras medvetna om egna attityder för att skapa goda relationer och god vård 

gentemot patienter. Patienter med narkotikamissbruk kan förekomma i båda öppen- och 

slutenvård. Sjuksköterskor inom olika vårdområden kan ha olika bakgrundskunskaper om 

patienter med narkotikamissbruk. Det finns vidareutbildning för att arbeta inom psykiatri, där 
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patienter får vård för att behandla narkotikamissbruk. Utbildningen ger kunnighet att arbeta 

med patienter med narkotikamissbruk. Dock har inte alla sjuksköterskor vidareutbildning 

inom psykiatri och därmed den kunskap som behövs för att arbeta med patienter med 

narkotikamissbruk. Därför är det viktigt att vara medveten om attityder i allmänhet i vården 

och inte bara inom psykiatri för att kunna ge god omvårdnad.  

 

2. Syfte 

Beskriva sjuksköterskors attityder gentemot patienter med narkotikamissbruk.  

 

3. Metod 

Studien påbörjades med att identifiera ämnet. Studien är en litteraturstudie som baserades på 

en systematisk sökning av forskningsresultat och som hade en beskrivande design. Syftet med 

denna typ av studie är att integrera och samla ihop de tidigare dokumenterade kunskaperna i 

form av vetenskapliga studier om det utvalda ämnet (Forsberg & Wengström, 2013). I 

föreliggande studie valdes att benämna patienter både som patienter med narkotikamissbruk 

och eller endast som patienter, för att underlätta läsningen. 

 

3.1 Sökstrategi och datainsamling 

Databaserna som användes var Cinahl, PsychINFO och Medline. Sökorden valdes utifrån 

bärande ord i syftet. Sökningen efter artiklarna gjordes på engelska. Databasen SveMed+ 

användes för sökning av svenska ämnesord översatta till engelska i en ämnesordlista 

(thesaurus) som finns på SveMed+. Varje identifierat ämnesord på SveMed+ söktes sedan på 

de tre övriga databaserna för att hitta identiska eller motsvarande termer i databasernas 

inlagda ämnesordlista (Forsberg & Wengström, 2013). 

Termer som söktes som ämnesord kunde variera i varje databas. Ämnesord som söktes var: 

narcotics, nurse attitudes, attitude of health personnel, attitude, substance use disorders, 

health personnel, drug abuse, substance related disorders, nurses.” Major Concept” 

begränsar sökningen till referenser där ämnesordet är ett huvudtema i artikeln. ”Major 

Concept” användes på ämnesord ”drug usage attitudes” för att det ämnesordet hade 

underordnade termer/aspektord (subheadings) bl.a. ”Alcohol Drinking” och ” Marijuana 

Legalization”. Dessa termer var inte relevanta för den här studien (Forsberg & Wengström, 

2013). Vid sökningen i varje databas användes även fria ord för sökning i fri text (se bilaga, 

Sökmatris) (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Trunkering användes på slutet av fria ord 

med en asterisk (*) för att databasen skulle hitta orden med alla tänkbara ändelser som kan 

finnas på databasen. Detta gjordes för att utvidga sökningsresultat (Forsberg & Wengström, 

2013). Termerna söktes var för sig för att sedan kombineras med booleska operatorerna 

”AND” eller ”OR” (Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Sökbegränsningar var att artiklarna skulle vara peer reviewed, på engelska och inte äldre än 

från år 2004. I sökmatrisen inkluderades endast sökningarna som gav relevant resultat (Bilaga 

1). 
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3.2 Urval 

Inklusionskriterier var sjuksköterskor inom olika vårdområden och endast sjuksköterskors 

beskrivning av sina egna attityder. Exklusionskriterier för alla sökningarna var: artiklar med 

fokus på alkoholmissbruk och artiklar med fokus på graviditetsrelaterande missbruk. Även 

artiklar som beskrev patienter med hiv eller hepatit med narkotikamissbruk uteslöts. 

Inledningsvis lästes alla titlar. Titlar som verkade relevanta valdes och sammanfattningar 

lästes. Vissa artiklar uppkom i fler än en databas, men de redovisas bara en gång i 

Sökmatrisen. 

Efter att 12 artiklar valdes från sökningen genomgick artiklarna en noggrann kritisk 

granskning (Willman et al., 2011). Artiklarna lästes i fulltext och granskades med hjälp av 

checklistor. Syfte, urval, metod för datainsamling, dataanalys och resultat granskades i varje 

artikel. Artiklarnas kvalité bedömdes efter hur många frågor som besvarades i checklistorna 

(Forsberg & Wengström, 2013). Därefter jämförde författarna med de egna oberoende 

bedömningar om vilka artiklar som hade hög och måttligt hög kvalitet (Kristensson, 2014). 

Totalt valdes tio artiklar som hade godtagbar vetenskaplig kvalitet. Sju av artiklarna använde 

kvalitativ metod och tre artiklar använde kvantitativ metod. Artiklarna med kvantitativ metod 

grundades på deskriptiv sambands design eller tvärsnittsdesign. Artiklarna med kvalitativ 

metod grundades på deskriptiv design, explorativ design, grundad teori och fenomenologisk 

design. Endast en artikel hade mixad design av kvalitativ och kvantitativ metoder 

(Henricsson, 2012). De olika studierna som beskrevs i artiklarna hade ursprung från olika 

länder inklusive från Sverige. 

 

3.3 Dataanalys 

Artiklarna lästes, granskades och analyserades var för sig först och sedan jämförde och 

diskuterade författarna med varandra. Vid analysen av artiklarna användes en integrerad 

analys för att sammanställa resultatet, som beskrivs i litteraturen av Kristensson (2014). 

Första steget av integrerad analys var en genomläsning av de utvalda artiklarna. Resultat som 

var relaterat till syfte markerades. Vid genomläsningen identifierades övergripande likheter 

eller skillnader i artiklarnas resultat. Andra steget var att identifiera olika kategorier och 

sammanfatta kategorierna som relaterade till varandra från alla artiklarna. Tredje steget var att 

sammanställa resultaten under de identifierade kategorierna. Kategorierna presenterades som 

rubriker i resultatet (Kristensson, 2014).  

 

3.4 Etiska övervägande 

Studien inkluderade bara artiklar som hade tillstånd från etisk kommitté eller där noggranna 

etiska övervägande gjorts (Wallengren & Henricson, 2012).  Urval av alla artiklar gjordes 

utifrån studiens syfte, oberoende av författarnas egna åsikter. Samt att alla artiklar inte var 

äldre än 10 år. För att följa etiska krav, är författarna till föreliggande studien medvetna att all 

resultat bör presenteras oberoende om resultatet stämmer med författarnas egna åsikter kring 

ämnet. På det viset lägger författarna åt sidan egen förförståelse i ämnet som studien handlar 

om (Forsberg & Wengström, 2013). 
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4. Resultat 

Sjuksköterskor i de valda artiklarna arbetade inom psykiatrin, somatisk vård och vårdcentral. 

De artiklarna som inkluderade sjuksköterskor som arbetade inom psykiatrin var Howard & 

Holmshaw (2010), Lundahl, Olovsson, Rönngren & Norberg (2013), Morgan (2012). De 

artiklarna som inkluderade sjuksköterskor som arbetade inom somatisk vård var Chang & 

Yang (2012), Hamdan-Mansour, Mahmoud, Asqalan, Alhasanat & Alshibi (2012), Lovi & 

Barr (2009), Monks, Topping & Newell (2012), Natan, Beyel och Neta (2009), Neville & 

Roan (2014) och inom öppen vård var det endast Peckover & Childlaw (2007). 

 

4.1 Positiva attityder 

4.1.1 Attityd av förståelse, medkänsla och omtanke 

Sjuksköterskor beskrev sina attityder i form av visad förståelse, medkänsla och omtanke 

gentemot patienter med narkotikamissbruk (Lundah et al., 2013; Morgan, 2012; Neville & 

Roan, 2014). Sjuksköterskorna ansåg att missbruket var som vilken annan medicinsk åkomma 

som helst och dessa patienter hade lika rätt till optimal behandling som patienter med andra 

diagnoser (Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskor som deltog i studien av Neville och Roan 

(2014) beskrev att det inte var lätt att hjälpa patienter med narkotikamissbruk men ansåg 

också att med visad förståelse, tid och tålamod kunde det gå lättare. De visade medkänsla och 

omtanke för patientens hälsotillstånd och hade förståelse för varför patienten hamnat i en 

situation av missbruk. Denna attityd av förståelse, medkänsla och omtanke visades även för 

de anhörigas situation. 

 För att inta en förstående attityd för patientens situation ansågs det vara viktigt att ”se” 

personen bakom missbruket (Chang & Yang, 2012; Lovi & Barr, 2009). Attityder av omtanke 

var att ge stöd till patienten och detta kunde vara att skapa trygga miljöer kring patienten, som 

skulle förstärka känslan av integritet och säkerhet. Ett stöd var också att sjuksköterskan fanns 

till för patienten när denne återkom på grund av återfall i sitt missbruk (Lovi & Barr, 2009).      

                                                                                                                                                                                                          

4.1.2 Medmänsklig attityd 

Sjuksköterskorna beskrev att vara ”närvarande”, mänsklig närvaro, i mötet med patienten var 

viktigt för att skapa en trygghet för patienten och goda relationer med god kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska. Ibland behövdes inga ord för att visa patienten att hen inte 

var ensam. I sjuksköterskans kommunikation med patienten var det viktigt att sjuksköterskan 

visade ärlighet och tydlighet men också hänsyn till patienten (Lundahl et al., 2013). 

 

4.1.3 Attityd av hoppfullhet och ansvar 

Sjuksköterskornas attityd av hoppfullhet inför patientens situation kunde bestå i att 

sjuksköterskan intog en attityd av lugn och att hen inte hade ett provocerande arbetssätt. 

Attityd av hopfullhet beskrevs när sjusköterskor berättade att de hade en hoppfull inställning, 

att sjuksköterskor själva trodde att patienten skulle lyckas bli av med narkotikamissbruket och 

sjuksköterskor förmedlade samma känsla till patienter för att skapa hopp hos patienter 

(Lundahl et al., 2013). 
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Sjuksköterskor beskrev ansvarstagande attityder hos visa deltagare när de berättar att 

sjuksköterskan är skyldig att hjälpa alla patienter oavsett diagnos, och detta inkluderar 

patienter med narkotikamissbruk (Morgan, 2012).   

 

4.2 Negativa attityder 

4.2.1 Dömande attityder 

I flera forskningsstudier beskrevs sjuksköterskors attityder som dömande gentemot patienter 

med narkotikamissbruk (Morgan 2012; Lovi & Barr 2009; Monks et al., 2012; Natan et al., 

2009; Neville & Roan, 2014; Peckover & Childlaw, 2007).  

Dömande attityder utrycktes genom att sjuksköterskor inte såg narkotikamissbruk som en 

sjukdom och i stället beskrev att det var ett självförvållat problem. Detta gjorde att när 

patienter ofta sökte vård för till exempel kärlskador, ansåg sjuksköterskor att det var deras 

eget fel eftersom skador uppstod av intravenöst missbruk (Peckover & Chidlaw, 2007). Ett 

annat sätt att visa dömande attityder var genom stereotypt förhållningssätt, i form av 

kategorisering av patienter som manipulativa, aggressiva och besvärliga (Lovi & Barr 2009; 

Natan et al, 2009; Neville & Roan, 2014; Peckover & Childlaw, 2007).  Förutom att 

kategorisera patienter kunde sjuksköterskor uppvisa dömande attityder genom stigmatisering. 

Patienterna stigmatiserades som riskfyllda och oärliga, vilket medförde att sjuksköterskor 

agerade med intolerans och ointresse vid möte med patienter med narkotikamissbruk. 

Sjuksköterskor kunde se patienter som drogsökare på grund av att patienter försökte förklara 

på ett övertygande sätt varför de skulle få mer eller starkare medicin (Monks et al., 2012; 

Morgan, 2012; Peckover & Childlaw, 2007). Eftersom patienter med narkotikamissbruk 

ansågs vara riskfyllda, kunde sjuksköterskor utföra omvårdnad endast som arbete utan att ha 

en holistisk grund i omvårdnaden så som sjuksköterskor gjorde mot andra patienter. Därmed 

diskriminerades patienter med narkotikamissbruk (Peckover & Childlaw, 2007). 

Att anklaga patienter för saker som patienter inte gjort på avdelningen, till exempel om något 

försvann eller skadades, var ett annat sätt att visa dömande attityder hos sjuksköterskor (Natan 

et al, 2009; Lovi & Barr 2009). 

 

4.2.2 Attityder av intolerans, fientlighet och misstänksamhet. 

Sjuksköterskor beskrev attityder av intolerans gentemot patienter med narkotikamissbruk, de 

berättade också att dessa patienter väckte negativa känslor som ilska. (Neville & Roan, 2014).  

De beskrev också att de upplevde att vården av dessa patienter utgjorde ett slöseri av resurser 

(Monks et al., 2012). Sjuksköterskor som deltog i studien av Lovi & Barr (2009) beskrev 

attityder av intolerans genom att beskriva en ovilja att arbeta med patienter med 

narkotikamissbruk, samt att de berättade att sjuksköterskor även kunde uppvisa attityder av 

fientlighet gentemot denna patientgrupp.  

Misstänksamhet beskrevs som en negativ attityd när sjuksköterskorna berättade att patienter 

med narkotikamissbruk ansågs vara manipulativa, aggressiva och att det var orsaken då 

sjuksköterskorna alltid var tvungna att vara på sin vakt i möte med dessa patienter (Monks et 

al., 2012; Natan et al., 2009; Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskor i studien av Monks et al., 

(2012) beskrev att misstänksamhet uppstod vid de flesta möten med patienter med 

narkotikamissbruk.  
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Sjuksköterskor beskrev hur attityder av misstänksamhet påverkade bemanningssituationen då 

de kände sig tvungna att göra hembesök hos patienter med narkotikamissbruk i par för att öka 

trygghetskänslan, eftersom dessa patienter upplevdes vara aggressiva och manipulativa 

(Peckover & Chidlaw, 2007).  

 

4.2.3 Ignorerande attityder 

Ignorerande attityder beskrevs i olika sammahang. Som det nämnts ovan kunde 

sjuksköterskor vara misstänksamma mot patienters smärtupplevelse när dessa patienter 

identifierades ha en historik av narkotikamissbruk och därför kunde de reagera genom att 

ignorera patienter när dessa klagade om smärta (Peckover & Chidlaw, 2007; Hamdan-

Mansour et al., 2012; Morgan, 2012).  

Ignorerande attityder beskrevs när sjuksköterskor kunde hänvisa patienter med 

narkotikamissbruk till psykiatriska avdelningar för vård trots att vården som patienter sökte 

för kunde sjuksköterskorna utföra i enlighet med deras ansvarsområde (Peckover & Chidlaw, 

2007). Denna attityd kunde också beskrivas genom att sjuksköterskor kunde föra över ansvar 

för patient till exempelvis läkare eller huvudsjuksköterska, istället för att erbjuda den vård 

som låg inom deras yrkesområde enligt riktlinjer på avdelningen som sjuksköterskorna kände 

till (Hamdan-Mansour et al., 2012). Att vara tillbackadragen samt ointresserad av att vårda 

dessa patienter beskrevs också i olika sammanhang (Monks et al., 2012; Howard & Holmsaw, 

2010;Peckover & Chidlaw, 2007).  

 

4.2.4 Vaksam attityd 

Vaksamma attityder beskrevs hos sjuksköterskor i resultatet av flera artiklar och kunde 

grundas på rädsla, ångest, maktlöshet samt osäkerhet i olika situationer (Monks et al., 2012; 

Morgan, 2012; Natan et al., 2009; Neville & Roan, 2014).  

Sjuksköterskor som deltog i studien av Morgan (2012) beskrev vaksamhet vid smärtlindrande 

behandlingar av dessa patienter för att de var rädda att förlora legitimation om de skulle göra 

allvarliga kliniska fel. Sjuksköterskor beskrev att patienter med narkotikamissbruk har en 

väldigt hög tolerans för narkotikaläkemedel och även höga doser upplevs av patienten som 

otillräckliga och sjuksköterskor ifrågasatte när doseringen kom att bli för mycket och 

riskerade orsaka patientens död (ibid). Sjuksköterskor beskrev vaksamma attityder för att inte 

få smittsamma sjukdomar vid omvårdnad av patienter med narkotikamissbruk (Natan et al., 

2009). 
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5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion  

5.1.1 Styrkor 

En litteraturstudie är ett passande val för att det kan beskriva kunskapsläget inom det utvalda 

ämnet samt att det kan ge en beskrivande bakgrund som motiverar till att en vidare empirisk 

studie görs. Trots att författarna till denna studie gjorde en allmän litteraturstudie fanns en 

tanke kring att skapa en systematisk arbetsgång och därför användes en form av systematisk 

metod för att skapa systematik med sökning, analys och sammanställning av publicerade 

forskningsresultat (Forsberg & Wengström, 2013). 

Databaserna som användes för sökningar täckte bland annat omvårdnadsämnet och därmed 

fanns möjligheter att hitta vetenskapliga artiklar som kunde svara på studiens syfte. Samma 

artiklar förekom vid flera tillfällen i de olika databaserna vilket styrker att sökord var 

relevanta och sökningen genomfördes systematiskt (Forsberg & Wengström, 2013).  

Genom att inkludera artiklar som beskrev sjuksköterskor som arbetade inom olika 

vårdområden gavs möjlighet att få en mångsidig beskrivning av sjuksköterskors attityder 

gentemot patienter med narkotikamissbruk.   

Författarna av denna studie uteslöt artiklar om patienter med komorbiditet, såsom hiv eller 

hepatit vid narkotikamissbruk, för att båda hiv och hepatit i sig kan väcka olika attityder hos 

sjuksköterskor. Därmed skulle det vara svårt att särskilja vilka attityder som väcktes av själva 

narkotikamissbruket och vilka av hiv och hepatit. Det skulle också vara svårt att särskilja 

attityder hos sjuksköterskor gentemot kvinnliga patienter som var gravida och de kvinnor som 

inte var gravida med narkotikamissbruk, just därför att en graviditet väcker attityder i sig. 

Genom de nämnda exklusionskriterierna kunde författarna i denna studie koncentrera sig på 

attityder gentemot patienter med narkotikamissbruk. 

De två artiklarna som uteslöts under urvalsprocessen, berodde på att den ena artikeln visade 

att sjuksköterskor inte var i fokus för att beskriva attityder gentemot patienter med 

narkotikamissbruk. Det gick emot den föreliggande studiens syfte. Den andra artikeln 

presenterades med sämre struktur och resultatet presenterades väldigt kortfattat.  

Att analysera artiklarna först var för sig visade sig var en fördel i och med att artiklarna inte 

påverkade varandra och i och med det gavs möjlighet till en bra diskussion mellan författarna. 

Dessutom minskade risker för feltolkningar av texterna ty artiklarna var skrivna på engelska 

(Kristensson, 2014).  

 

5.1.2 Svagheter 

Författarna till den aktuella studien begränsade sig endast till sjuksköterskors egna perspektiv 

till egna attityder gentemot patienter med narkotikamissbruk. Artiklar som beskrev 

sjuksköterskors attityder från patienters perspektiv uteslöts på grund av den ovannämnda 

begränsningen. Det skulle ha varit intressant att ta hänsyn till patienters perspektiv då den ger 

ett annat perspektiv till studiens syfte men detta ansågs vara för omfattande.  

Under analysen av resultatdelen uppstod svårigheter att samla vissa attityder under samma 

rubrik. Det kan bero på att vissa attityder går in och påverkar varandra, till exempel kan 

vaksamma attityder skapa attityder av misstänksamhet.  
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En annan svårighet som upptäcktes under arbetets gång var begreppet attityd. Det var svårt att 

hitta en enhetlig definition på begreppet i olika litteratur. Litteraturer beskrev sådana begrepp 

som ”bemötande”, ”förhållningssätt” eller ”att förhålla sig till” som synonymer till attityd. 

Det ledde till funderingar om det hade varit enklare att använda begreppet ”bemötande”, 

”förhållningssätt” eller ”att förhålla sig till” i syftet. Författarna till denna studie funderar om 

det kunde hittas fler forskningsstudier om det användes de ovannämnda begreppen och detta 

kan tas hänsyn till för eventuella framtida studier. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

De valda artiklarna för den aktuella studien bedömdes vara trovärdiga (för kvalitativ ansats) 

och tillförlitliga (för artiklar med kvantitativ ansats). De valda artiklarna inkluderar 

representativa deltagare för det valda syftet samt är utförda i olika länder vilket ger en 

internationell överblick till syftet. Nio utav tio artiklar redovisade mindre bortfall. Artikeln av 

Hamdan-Mansour et al., (2012) redovisade inget bortfall, vilket väckte funderingar om 

bakomliggande orsaker till detta.  Studien inkluderades ändå för att den var godkänd av en 

etisk kommitté och hade relevant innehåll.  

Positiva attityder som återkom i flera artiklar var omtanke, medkänsla och förståelse som 

utrycktes på olika sätt (Chang & Yang, 2012; Lovi & Barr, 2009; Lundahl et al., 2013; 

Morgan, 2012; Neville & Roan, 2014). 

En svensk studie påvisade de mest positiva attityderna gentemot patienter med 

narkotikamissbruk i jämförelse med de övriga artiklarna (Lundahl et al, 2013). Som nämndes 

tidigare skall en sjuksköterska enligt ICN koden verka för jämlikhet och social rättvisa, och 

det identifierades hos sjuksköterskor i studien av Lundahl et al, (2013) som omtanke, 

medkänsla och förståelse. Enligt författarnas erfarenhet av den svenska 

sjuksköterskeutbildningen, präglas det etiska tänkandet av till exempel ICN koden, genom 

hela utbildningen. Skillnader mellan sjuksköterskors attityder i de inkluderade studierna 

skulle kunna förklaras med att det kan finnas skillnader i utbildningskrav och olika 

utbildningsmål i sjuksköterskeprogrammen i de olika länderna där forskningarna utfördes. 

Tidigare forskning visade att olika länder i Europa hade olika utbildningskvalitet och därmed 

hade sjuksköterskor olika attityder. De länder som under de senaste åren blivit medlemmar i 

Europeiska Unionen hade sämre sjuksköterskeutbildning, och där hade sjuksköterskor mer 

negativa attityder gentemot patienter med narkotikamissbruk (Gilchrist et al., 2011). En annan 

skillnad som visades i resultatet är att vissa sjuksköterskor som arbetade inom psykiatri hade 

negativa attityder gentemot patienter med narkotikamissbruk precis som sjuksköterskor som 

arbetade på vårdcentraler, medicinska och kirurgiska avdelningar. En fundering är om 

sjuksköterskor inom psykiatri också kunde ha bristande kunskaper trots specialistutbildning. 

Det visar att även om den professionelle får specialist utbildning, bör hen försätta arbeta med 

sig själv för att uppnå en god sjuksköterske-patient relation. 

I studien av Lundahl et al., (2013) lyfter sjuksköterskor fram vikten av att vara närvarande i 

mötet med patienten för att skapa en god kommunikation. Enligt Pepalus teori (1991) behöver 

sjuksköterskor vara medvetna om egna attityder innan de kan samarbeta med patienter, därför 

att egna attityder kan påverka den medvetna verbala och den icke verbala kommunikationen 

vid interaktionen mellan sjuksköterskan och patienten. För att det skall bli fråga om en god 

kommunikation behöver sjuksköterskor ha en positiv attityd i grunden gentemot patienter 

med narkotikamissbruk. Thorsén (2010) beskriver att om ett gott möte skall bli möjligt 

behöver den professionelle, det vill säga sjuksköterskan, ha en god självkänsla, 

kommunikationsförmåga och initiativförmåga samt att hen känner sitt ansvar, eller avsikt med 
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vården.  Sjuksköterskan behöver arbeta med sig själv, bli medveten om egna värderingar och 

reflektera över dem. Efter det, kan en bra mellanmänsklig interaktion mellan sjuksköterska 

och patient skapas (ibid.). Om sjuksköterskor arbetar med sig själva genom att reflektera över 

sina tidigare erfarenheter, som kanske ger attityder av misstänksamhet och rädsla, kan de 

förhindra att negativa attityder utvecklas och blir bestående. 

Den negativa attityden som oftast förekom bland sjuksköterskor var dömande attityder (Lovi 

& Barr 2009; Monks et al, 2012; Morgan 2012; Natan, Beyel och Neta, 2009; Neville & 

Roan, 2014; Peckover & Childlaw, 2007). Dömande attityder kunde utryckas på olika sätt. 

Dömande attityder hos sjuksköterskor kunde motiveras som att patienters hälsotillstånd var 

självförvållat och omvårdnaden utfördes med dömande attityd. Intressant är att 

narkotikamissbruk kan anses som ett självförvållat problem fast det glöms att nämna att det 

kan finnas flera olika faktorer till att en person utvecklar ett narkotikamissbruk. Författarna 

funderar varför narkotikamissbruk kan ses som självförvållat och väcka dömande attityder. En 

eventuell förklaring kan ses i tidigare forskning där sjuksköterskor beskrev att 

narkotikamissbruk är ett fritt individuellt val samt att det leder till att patienter utelämnar sig 

från sociala och moraliska förpliktelser inför samhället (Chan, Stoové & Reidpath, 2008). Det 

kan finnas olika syn på narkotikamissbruk i olika samhällen, då samhället lägger mera skuld 

och stigmatisering och därmed dömande attityder mot dessa patienter. Chan et al., (2008) 

beskrev att sjuksköterskor som delade samhälles syn ansåg att det var deras medborgerliga 

plikt att ha dömande attityder och denna plikt vägde tyngre än den professionella plikten. Det 

ledde till konflikt med den icke-diskriminerande deklarationen som skall garantera 

sjukvårdens leverans av tjänster för alla patienter i Thailand, där studien utfördes.  

Enligt International Council of Nurses (2012) koden skall en sjuksköterska verka för 

jämlikhet, och social rättvisa. Dömande attityder som stigmatisering och diskriminering 

visade att sjuksköterskor inte följde ICN koden som gäller för alla sjuksköterskor i världen. 

Istället för att verka för social rättvisa och jämlikhet, stigmatiserade sjuksköterskor patienter 

med narkotikamissbruk på olika sätt. Detta tydde på att sjuksköterskor hade svårigheter med 

att följa ICN koden på grund av eventuellt negativa erfarenheter gentemot patienter med 

narkotikamissbruk. Det har visat sig i forskningen att negativa erfarenheter med patienter med 

narkotikamissbruk kan förstärka negativa attityder mot dessa patienter (Eagly & Chaiken, 

1998). Det kan ifrågasättas om det är professionellt av sjuksköterskor att tillåta sina 

erfarenheter och negativa attityder påverka patientomvårdnad.  

 

6. Kliniska implikationer 

Genom att sjuksköterskor blir medvetna om egna attityder kan de utvärdera hur dessa 

attityder påverkar patientomvårdnad. Denna studie kan förhoppningsvis väcka tankar hos 

sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter om egna attityder. Både sjuksköterska och 

sjuksköterskestudent kan redan ha haft kontakt med eller kommer att få kontakt med patienter 

som har narkotikamissbruk och kan behöva arbeta med sig själv och egna attityder. 

Har sjuksköterskan en positiv attityd gentemot patienter så ökar möjligheten att skapa en bra 

kommunikation som kommer att utgöra grunden till en bra sjuksköterska-patient relation. 

Detta är viktigt för att kunna skapa ett förtroende hos patienten för den vård som kommer att 

erbjudas och öka följsamhet och förbättra patientens situation. Avsikten med all vård är att 

hjälpa personer som är i en utsatt situation och hur sjuksköterskor bemöter och vårdar dessa 

patienter har en grund i deras attityder mot dessa patienter. 
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7. Förslag till vidare forskning 

Deltagare i de valda artiklar utrycker både positiva och negativa attityder, det skulle vara 

intressant att utforska de faktorer som påverkar dessa attityder. 

Majoriteten av sjuksköterskor i studierna som ligger till grund för litteraturstudiens resultat 

var kvinnor och frågan om hur genus påverkar attityder var inte i fokus i artiklarna.  Därför 

kan författarna inte dra några slutsatser om genus samspel med attityder. Sjuksköterskeyrket 

är fortfarande ett yrke som domineras av kvinnor. Det vore intressant med ytterligare 

forskning om attityder hos manliga och kvinnliga sjuksköterskor, för att se om det kan finnas 

skillnader eller likheter mellan de två grupperna.  

 

8. Slutsats 

Studiens resultat visar att det finns olika attityder hos sjuksköterskor gentemot patienter med 

narkotikamissbruk, både negativa och positiva där de negativa attityderna var mer frekventa i 

de valda artiklarna. Bland de positiva attityderna var medkänsla och omtanke bland annat de 

mest frekventa där sjuksköterskan hade patienten i fokus och inte missbruket. Bland de 

negativa attityderna var dömande attityder och misstänksamhet de mest förekommande 

attityderna. Dessa kunde grunda sig på olika orsaker men tydligt var att sjuksköterskan hade 

missbruket i fokus och inte patienten de vårdade. För att skapa en stark sjuksköterska-patient 

relation med patienter med narkotikamissbruk, bör sjuksköterskan fokusera på patienten som 

individ och vara medveten om egna attityder för att kunna ge god och holistisk vård. 
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Artikelmatris             Bilaga 2 (1 av 10) 

Författare, artikelns titel, 

tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Chang, Y., & Yang, M. 

Nurses’ attitudes toward 

clients with substance 

use problems 

Perspectives in 

psychiatric care 

Taiwan 

 

Syftet var att 

undersöka faktorer 

som är förknippades 

med sjuksköterskors 

attityder  

mot klienter med 

missbruksproblem 

Metod: Kvantitativ med cross 

sectional design  

Inklusioner: ha sjuksköterska 

licenser, samt att ha jobbat 

längre än tre månader. 

Urvalsförfarande: bekvämlighets 

provtagning. 

489 frågeförmulär svarades i sin 

helhet. 487 kvinnor och 2 män. 

Bortfall: 3 frågeförmulär 

svarades inte i sin helhet. 

Datainsamlingsmetod: 

frågeformulär SPSS 17.0(SPSS 

Inc., 

Chicago, IL, USA). 

Analysmetod: beskrivande 

statistik. Jämförelser mellan 

attityder gjordes med t-test 

statistics or the Mann– 

Whitney U-test 

 

 

Styrkor: stor stickprov. 

Sjuksköterskor arbetade vid 

kirurgiska eller medicinska 

enheter. 

Litet bortfall. 

Svagheter: inklusions 

kriterier kräver ett minimum 

av 3 månaders erfarenhet 

som sjuksköterska på aktuell 

vårdavdelning. Kan vara 

väldigt lite erfarenhet som 

vårdpersonal. 

 

Sjuksköterskor visade 

positiva attityder som 

förståelse gentemot patienter 

med narkotikamissbruk som 

beskrevs som att ”se” 

personen bakom missbruket. 

 

  



 

 
 

Artikelmatris             Bilaga 2 (2 av 10) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Hamdan-Mansour, A., 

Mahmoud, K., 

Asqalan, S., Alhasanat, 

M., & Alshibi A. 

Knowledge and 

practice of Jordanian 

emergency nurses 

caring for patients with 

drug seeking 

behaviors.  

Sage publications 

Jordan 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka innebörden 

och kunskaps nivå 

samt praxis för 

akutsjuksköterskor i 

Jordanien i samband 

med 

narkotikasökande 

beteenden i 

akutmottagningar. 

Metod: Kvantitativ med cross sectional 

design 

 

 

Data samlades in med hjälp av 

självrapportenkäter från 305 

akutsjuksköterskor, som används i olika 

akutmottagningar i Jordanien. 

196 män, 109 kvinnor, 126 (privat sektorn) 

84 (offentlig sektorn) 27 (universitets 

sjukhus) och 68 (militär sjukhus). 

Erfarenhet 1-29 år, 34 hade special utb. 

Inom smärtlindring och narkotika missbruk. 

 

inklusioner: legitimerad sjuksköterska i 

akut  

vård-avdelning, och (b) hade erfarenhet av 

att arbeta i akutsjukvården  

avdelning i minst 6 månader. 

 

Ett bekvämlighetsurval av 305 

sjuksköterskor rekryterades från  

större sjukhus i Jordanien. Sjukhusen var 

slumpmässigt utvalda och representerade  

de fyra huvudsektorer sjukvård i Jordanien 

(utbildning, offentliga,  

privata, och militär). Två sjukhus valdes 

slumpmässigt från varje kategori 

The Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS 15, Inc., Chicago, IL) 

Användes för den statistiska analysen. 

En beskrivande korrelation design 

användes. 

Styrkor: Stor stickprov, fler 

män än kvinnor i jämförelse 

med andra studier om 

sjuksköterskor. Ger genus 

perspektiv. 

 

Svagheter: De flesta 

sjuksköterskorna hade vissa 

attityder till de patienter 

med narkotikamissbruk och 

gav många inkonsekventa 

rapporter i förhållande till 

vad som kan utgöra 

beteende hos dessa 

patienter.  

Inget bortfall. 

Resultatet visade att 

sjuksköterskor hade 

ignorerande attityder, mot 

patienter med 

narkotikamissbruk, och 

saknade förmågan att hantera 

drogsökande beteende, när 

detta identifierades.  

 

 

 



 

 
 

Artikelmatris             Bilaga 2 (3 av 10) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Howard, V., & 

Holmshaw, J. 

Inpatient staff 

perceptions in 

providing care to 

individuals with co-

occurring mental 

health problems 

and illicit substance 

use. 

Journal of psychiatric 

and mental health 

nursing.jp 

Storbrittannien. 

620 862 

Syftet med denna 

studie var att 

identifiera 

nyckelteman från 

multidisciplinär 

personal, om deras 

synpunkter samt 

erfarenheter av att 

arbeta med psykiska 

inneliggande 

patienter som 

använder olagliga 

ämnen. 

 

(triangulation) Explorativ design med 

kvalitativ + kvantitativ metod. 

 

Kvalitativ (intervju) 

Kvantitativ (frågeformulär) 

84 deltagare 41st av dem var 

sjuksköterskor. 

 

Alla deltagare rekryterades från en 

sektor, fem psykisk hälsa 

behandlingsavdelningar och tre  

bostäder psykisk hälsa 

rehabiliteringsenheter. Deltagare  

rekryterades via affischer som 

skickades till deltagare områden och  

genom utdelning av frågeformulär inom 

deltagarnas områden. 

 

Deltagarna till djupintervju rekryterades 

med separat pappersform i slutet av 

varje frågeformulär och valdes efteråt 

för att representera en representativ 

stickprov. Svar på data analyserades 

med hjälp av SPSS version 14.  

De sociodemografiska uppgifterna 

sammanfattades med hjälp av 

frekvenser och procenttal. 

Styrkor: både en kvalitativ 

och kvantitativ 

(triangulering) metod 

användes i studien det ger 

olika perspektiv på 

resultatet. 

Svagheter: Alla deltagare 

rekryterades från olika 

vårdenheter från en sektor 

av psykiatriska 

vårdavdelningar och 

vårdhem. Det specifika 

området kan inte vara 

representativt för andra 

områden i övrigt. 

Specificerar inte manliga 

eller kvinnliga deltagare. 

Ignorerande attityder samt 

ointresse kring att vårda 

patienter med 

narkotikamissbruk beskrevs i 

olika sammanhang. 

 



 

 
 

Artikelmatris              Bilaga 2 (4 av 10) 

Författare, artikelns 

tittel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Lovi, R., & Barr, J. 

 

Stigma reported by 

nurses related to 

those experiencing 

drug and alcohol 

dependency: A 

phenomenological 

Giorgi study. 

 

Contemporary Nurse. 

 

Australien 

Studien syftar till att 

beskriva upplevelser 

av sjuksköterskor 

som arbetar i en 

alkohol och 

drogenhet i sydöstra 

Queensland. 

Kvalitativ studie enligt Georgis 

fenomenologiska design. 

 

Den sjuksköterska enhetschefen för 

AOD organisationen informerades  

om syftet och målen med 

undersökningen och fick 

informationsblad och lämnade 

former för sjuksköterskor som 

arbetar i specialenhet som kunde  

visa intresse för att delta i studien.  

 

6 deltagare: Alla sex var kaukasier, 

med åldrar som sträcker sig från  

35-58 år. 

 

Endast en deltagare hade högre 

utbildning än de andra.  

Erfarenhet: från 8 månader till 20 år. 

Data insamlingsmetod var 

djupgående intervjuer som 

inspelades och som senare 

analyserades genom tolkning. 

 

 

 

 

 

Styrkor: Före, under och 

efter datainsamlingen 

kontrollerades av en 

utomstående forskare  

som har åtagit sig att 

garantera metodologisk 

noggrannhet. 

 

Svagheter: Specificerar inte 

manliga eller kvinnliga 

deltagare. 

Sjuksköterskor beskrev 

positiva attityder av omtanke, 

samt negativa attityder som 

dömande attityder genom visad 

intolerans, och fientlighet. 

 

 



 

 
 

Artikelmatris              Bilaga 2 (5 av 10) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Lundahl, M., Olovsson, 

K-J.,  Rönngren, Y.,  & 

Norbergh, K-G. 

 

Nurse’s perspectives 

on care provided for 

patients with 

gamma-hydroxybutyric 

acid and gamma-

butyrolactone abuse. 

 

Journal of clinical 

nursing. 

 

Sverige. 

 

Att beskriva 

sjuksköterskors 

åsikter och 

erfarenheter som 

vårdar inneliggande 

patienter med 

gamma-

hydroxibutyrat 

(GHB) och 

gammabutyrolakton 

(GHL) missbruk på 

en psykiatrisk enhet. 

 

Kvalitativ studie med deskriptiv 

design. 

 

Studien genomfördes under 2011 i 

tre psykiatriska  

avdelningar som ligger i tre 

allmänna sjukhus i två svenska  

städer. 

Inklusions kriterier var: aktiv 

sjuksköterska, minst 2 års erfarenhet 

samt erfarenhet i psykiatriskt 

beroende avdelningar som har 

erfarenhet GHB/GBL missbruk. 

Deltagarna var handplockade för att 

passa in i studiens syfte. 

15 Sjuksköterskor deltog i studien 

av dessa var 10 kvinnor och 5 män. 

 

Analysmetod: Data samlades in från 

halv strukturerade intervjuer och de 

insamlade uppgifterna var  

analyseras utifrån ett beskrivande, 

kvalitativ analys.-  

 Styrkor: De tre avdelningar 

som ingår i studien har 

omfattande erfarenhet av att 

arbeta med missbruk. 

Urvalsgrupp anses vara 

representativt. Resultatet 

anses ha en stark 

överförbarhet 

för att beskriva den typiska 

sjuksköterska erfarenhet  

arbetar med GHB/GBL-

beroende psykiatriska 

slutenvårdspatienter. 

Svagheter: Inga 

Sjuksköterskor beskrev 

attityder av att vara 

närvarande, hoppfullhet, 

ansvar, medkänsla samt 

omtanke och förståelse. 

 

 



 

 
 

Artikelmatris              Bilaga 2 (6 av 10) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Monks, R., Topping, 

A., & Newell, R. 

 

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. 

 

Storbritannien 

Syftet med studien 

var att undersöka hur 

sjuksköterskor 

hanterar och  

levererar vård till 

patienter antagna till 

vårdavdelningar och 

medicinsk bedömning 

enheter med 

komplikationer av 

narkotikamissbruk 

och för att få fram de 

erfarenheter och 

synpunkter från dem 

som får vården. 

Kvalitativ studie med Grounded 

teori design. 

Deltagare: 29 sjuksköterskor av 

dessa var 4 män och 25 kvinnor. 

Samt 12 patienter med 

narkotikamissbruk. 

 

Datainsamling och analys har 

genomförts i nio  

medicinska vårdavdelningar i 

nordvästra England under 2008. 

 

En kombination av ändamålsenlig 

och teoretisk provtagning antogs att 

rekrytera sjuksköterskor (n = 29) 

och medicinska vårdavdelnings 

patienter (n = 12) medgav för 

fysiska komplikationer av 

problematiskt narkotikamissbruk. 

Data utsattes för konstant 

jämförande analys. 

 

 

Styrkor: konstant 

jämförande analys för att 

uppnå datamättnad. 

 

Svagheter: Inga 

Sjuksköterskor visade attityder 

av intolerans, misstänksamhet, 

aktsamhet, och dömande 

attityder.  Dömande attityder 

visades genom stigmatisering. 

Patienterna stigmatiserades 

som riskfyllda och oärliga, 

därmed agerade sjuksköterskor 

med intolerans och ointresse 

vid möte med patienter med 

narkotikamissbruk. 

 



 

 
 

Artikelmatris                 Bilaga 2(7 av 10) 

Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Morgan, B. 

Nursing attitudes 

toward patients with 

substance use disorders 

in pain. 

Pain management 

nursing. 

USA 

Syftet med denna 

studie var att 

expandera  

kunskapen om 

sjuksköterskors 

attityder och 

interaktioner  

med patienter med 

SUD (Substance Use 

Disorder) som var i 

smärta och att 

generera  

teori som kommer att 

bidra till en ökad 

förståelse  

av problemet. 

Kvalitativ metod. 

Design var Grounded teori. 

 

Studien presenterades  

till sjuksköterska ledare i ett möte på 

ett vård-avdelning och ett flygblad 

med information om studien var 

postat på varje sjukhusenhet. Varje 

sjuksköterska som ville delta 

inkluderades i studien. Det fanns 

inga särskilda inklusions kriterier. 

 

14 sjuksköterskor deltar i studien, 

12 kvinnor, 2 män mellan 31-61 år. 

 

Individuella intervjuer genomfördes.  

En semistrukturerad intervjuguide 

var använt och bestod av en bred 

öppningsfråga och följdfrågor. 

Studiens styrkor – en expert 

sjuksköterska på missbruk 

intervjuades vid slutet av 

studien för att validera 

slutsatserna. 

 

Deltagare talar om sina egna 

och andras attityder. 

Studiens svagheter är att 

inga specifika inklusions 

kriterier gjordes för yrkes 

erfarenhet vilket kan ge en 

typ av bias pga. oerfarenhet. 

Sjuksköterskor hade 

svårigheter att arbeta med 

patienter som identifierades ha 

en narkotika missbruk. 

Deltagarna visade aktsamma 

attityder misstänksamhet, 

ignorerande och dömande 

attityder. Däremot visa 

sjuksköterskor visade positiva 

attityder som förståelse, 

medkänsla, omtanke och 

ansvarstagande attityder 
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Författare, artikelns 

titel, tidskrift, land 

Syfte Metod och ev. Design Värdering Resultat 

Natan, M-B., Bayil, V., 

& Nata, O. 

Nurses’ perception of 

the quality of care they 

provide to hospitalized 

drug addicts: Testing 

the theory of reasoned 

action. 

 

Blackwell publishing 

Asia. 

 

Israel 

 

Den aktuella studien 

syftade till att 

undersöka 

omvårdnadspersonal  

attityder och 

subjektiva normer, 

som förmedlas av  

faktiska och 

planerade 

omvårdnaden av 

personer med 

narkotikamissbruk, 

med hjälp av Theory 

of Reasoned Action 

(TRA) Teori 

motiverad åtgärd. 

Kvantitativ studie med korrelation 

design. 

Inklusions kriterier var att jobba 

som sjuksköterska som vårdar 

personer med narkotikamissbruk. 

 

135 deltagare (116 kvinnor och 19 

män.) Ny examinerade 83, 

sjuksköterska 46 och 6 specialist 

sjuksköterskor. 

102 gifta, 18 singel och 1 som är 

änka. 

Deltagare rekryterades från tre 

allmänna sjukhus och jobbade på 

somatiska vårdavdelningar 

Frågeformulär delades ut på olika 

sjukhus.  

Beskrivande statistik (medelvärde 

och SD) användes för att  

beskriva data om varje 

studievariabel. 

 

Styrkor: När empiriska 

relationer etablerades, 

regression  

analyser utfördes. 

 

 

Svagheter: I resultatdelen är 

sjuksköterskors upplevelser 

inte konsekventa med 

uppskattning av attityder. 

 

Sjuksköterskor visade 

dömande attityder, aktsamma 

attityder beskrevs gentemot 

patienter med 

narkotikamissbruk. Dömande 

attityder beskrevs till exempel 

i form av kategorisering av 

patienter som manipulativa, 

aggressiva och besvärliga, eller 

dömande attityder kunde visas 

genom att anklaga dessa 

patienter om något försvann 

eller skadades på 

vårdavdelningen. 
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Challenges in nursing 

practice: Nurses’ 
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medical-surgical 
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The journal of nursing 
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USA 

 

Syftet med denna 

studie var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar om att 

ta hand om patienter 

med komorbida 

förhållanden med 

missbruk/beroende på 

medicinsk-kirurgiska 

vårdavdelningar.  

 

Induktiv kvalitativ metod  

Deskriptiv design. 

 

24 sjuksköterskor deltog i studien. 

23 kvinnor och en man. 

 

De rekryterades från kirurgiska, 

ortopediska och onkologiska vård-

avdelningar. 

 

Åldrar varierade från 20-55 år, 

etnisk bakgrund: 17 kaukasiska, 5 

asiatisk och 2 indiansk eller med 

alaskabonativa bakgrund. 

Bekvämlighets prov  

Studien presenterades under en 

personal möte och intresserade 

deltagare togs emot.  
 

Analysmetod var induktiv metod 

med semi strukturerad intervjuer. 

 

Styrkor: Studien inkluderade 

en bred variation av olika 

vårdavdelningar som anses 

vara representativa för 

resultatet.  

 

Svagheter: Det finns inget 

omnämnande av 

sjuksköterskor kompetens, 

erfarenhet och 

utbildningsnivå. 

 

Sjuksköterskor visade negativa 

attityder var dömande 

attityder, attityder av 

intolerans, misstänksamhet och 

aktsamhet. De positiva 

attityder som beskrevs mot 

patienter med 

narkotikamissbruk var 

medkänsla, förståelse och 

omtanke. 

De positiva attityderna visades 

också mot patienters anhöriga. 
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Peckover, S., & 

Chidlaw, R. G. 

 

Too frightened to 

care? Accounts by 

district nurses 

working with clients 

who 

misuse substances. 

 

Health and social 

care in the 

community. 

 

Storbritannien. 

Studien syftade till att 

undersöka 

distriktssjuksköterskors 

förståelse och metoder i 

samband med 

diskrimineringsfrågor och 

olikheter. 

Kvalitativ studie användes med 

explorativ design. 

 

Deltagare 18 

distriktsjuksköterskor. 

 

Forskningen ägde rum under 

2003 i två stadsbaserade 

primärvården i norra England. 

Data samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer  

som fokuserade på att utforska 

nyckelområden som påverkade 

distriktssköterskors attityder. 

 

Analysmetod: Data 

analyserades av båda förskaren 

och det interpreterades både 

bokstavligen och tolkning.  

Styrkor: Resultatdelen innehåll 

många citat, dessa visade bred 

beskrivning på sjuksköterskor 

attityder gentemot patienter med 

narkotikamissbruk. 

 

Svagheter: Författare medger att 

studiens frågor inte var särskilt 

fokuserade på missbruk. 

 

Studien specificerar inte manliga 

eller kvinnliga deltagare, år av 

erfarenhet eller eventuell specifik 

utbildning inom missbruk vilket 

kan gen någon typ av bias. 

 

Resultatet beskriver 

dömande attityder hos 

sjuksköterskor, där de 

ansåg att patienters problem 

var självförvållat. Dömande 

attityder utrycktes också 

som stereotyp samt att 

dömande attityder ledde till 

diskriminering av patienter 

med narkotikamissbruk. 

Ignorerande attityder 

utrycktes också hos 

deltagare i studien. 

 


