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Sammanfattning 

Bakgrund: Substansmissbruk är idag ett utbrett problem över Sverige och 

världen. Sjukdomen missbruk påverkar individens fysiska och psykiska hälsa 

och antalet narkotikarelaterade dödsfall är en ständigt stigande siffra. Det ingår 

i sjuksköterskans profession att ge lika vård på lika villkor till alla och 

sjuksköterskans erfarenhet är viktig för den personliga utvecklingen inom 

yrket. 

Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att arbeta med 

individer som har ett substansmissbruk. 

Metod: En systematisk litteraturstudie med deskriptiv design har genomförts.   

Resultat: Det framkom i resultaten av studierna tre huvudfynd: erfarenheter av 

brister i den psykosociala miljön, erfarenheter av kunskapsbrist och 

erfarenheter av att vilja patientens bästa. 

Slutsats: Det finns idag inte tillräckligt med resurser, stöd, utbildning och 

handledning för sjuksköterskor som i sitt yrke behöver vårda och bemöta 

patienter med ett substansmissbruk. Detta resulterar i att patienter med 

substansmissbruk inte får den vård de behöver och är berättigade till. Det 

behövs en kompetenshöjning bland sjuksköterskor för att kunna möta ett 

ökande behov av insatser för patienter med substansmissbruk. 

 

 

Nyckelord: arbetsmiljö, omvårdnad, sjuksköterskor, substansmissbruk, 

utbildning. 
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1. Introduktion 

 

1.1 Inledning 
I Sverige hade år 2013 nästan 1 miljon vuxna individer någon form av substansmissbruk 

(Ramstedt, Sundin, Landberg & Raninen, 2014). Det här gör missbruksproblematiken till en 

av Sveriges folksjukdomar (Pellmer & Wramner, 2008). 

Droger, alkohol och andra substanser finns idag i en stor utsträckning över hela 

världen. Det är en växande problematik då nya droger med svåra fysiska och psykiska 

konsekvenser som resultat ständigt kommer ut på marknaden. Det här innebär en problematik 

för hälso- och sjukvården som inte har all den kunskap som krävs för att kunna bemöta och 

vårda den här patientgruppen (Lundahl, Olovsson, Rönngren & Norbergh, 2014). 

 

1.1.1 Substansmissbruk i Sverige och världen 

Åren 2009-2011 genomfördes en undersökning i Sverige för att uppskatta antalet individer 

med ett missbruk, den så kallade missbruksutredningen. Det framkom i undersökningen att 

det då i Sverige fanns cirka 780 000 vuxna individer med ett substansmissbruk 

(Socialstyrelsen, 2015a). I en liknande undersökning som utfördes av Stockholm Förebygger 

Alkohol- och Drogproblem (STAD), där avsikten var att mäta antalet vuxna individer i 

Sverige som hade någon form av missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT), 

visade resultaten att det i Sverige år 2013 fanns cirka 1 miljon individer som hade ett 

missbruk av ANDT (Ramstedt et al., 2014). 

År 2012 vårdades cirka 12 380 individer på sjukhus med en narkotikarelaterad 

diagnos. Samma år avled 529 individer till följd av sitt narkotikamissbruk, vilket är en ökning 

från de senaste åren (Socialstyrelsen, 2015b). I Sverige har de narkotikarelaterade dödsfallen 

de senaste tio åren mer än fördubblats. Det här har lett till att siffran för de narkotikarelaterade 

dödsfallen i Sverige nu är näst högst inom hela Europeiska unionen (EU) (Europeiska 

centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk, 2015). 

I en studie gjord av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och 

narkotikamissbruk (EMCDDA, 2015) framkom det att inom Europeiska unionen (EU) 

beräknas mer än 80 miljoner av den vuxna befolkningen någon gång under sitt vuxna liv har 

nyttjat olagliga droger. Cannabis uppges vara den vanligaste drogen som har brukats av 75,1 

miljoner individer. Kokain, ecstasy och amfetamin uppgår till 38,1 miljoner användare 

(EMCDDA, 2015). Det är inte bara de tyngre drogerna så som heroin och kokain som leder 

till svåra komplikationer utan även missbruk av cannabis leder till att ett stort antal individer 

varje år får söka akut vård på grund av komplikationer (EMCDDA, 2015). 

Utvecklingen har i vissa av EU:s länder gått framåt när det gäller vården och 

behandlingen av narkotikaanvändare. I exempelvis Tyskland och Nederländerna har det bland 

annat inrättats äldreboenden som är specialiserade på att vårda äldre narkotikaanvändare. I 

framtiden förutspås det att vården och behandlingen av narkotikaanvändare kommer att 

behövas förändras och därmed kommer det att krävas personalutbildning (EMCDDA, 2015). 

I USA beräknas det finnas cirka 23 miljoner individer med någon form av 

substansmissbruk, det är dock endast tio procent av dem som får någon form av behandling 

för att komma över sitt substansmissbruk. Utöver de här beräknas det finnas 68 miljoner 

individer med en riskfylld alkohol- eller narkotikakonsumtion (Mitchell et al., 2013). 

I en undersökning utförd av världshälsoorganisationen (WHO) år 2002, uppskattades 

det att det i hela världen var två miljarder individer som missbrukade alkohol och 185 

miljoner som missbrukade olagliga droger. I relation till det här uppskattades det att alkohol, 

olagliga droger samt tobaksanvändning var orsaken till 12,4 % av all världens dödsfall år 

2000 (WHO, 2015). 
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1.1.2 Beroende och missbruk 

Beroende finns som diagnos i internationella sjukdomsklassifikationen International 

Statistical Classification of diseases and related health problems (ICD-10) (Franck & 

Nylander, 2015). För att diagnosen beroende ska vara aktuell måste intaget av droger leda till 

psykiska eller fysiska skador (Forsgren, 2015).  För att diagnostiseras med beroende enligt 

ICD-10 ska en person samtidigt ha haft en förekomst av tre eller fler av kriterierna i deras 

checklista under minst en månad (Franck & Nylander, 2015). För fullständig checklista se 

bilaga 1. 

             När det talas om diagnosen missbruk används istället diagnosverktyget Diagnostic 

and statistic manual of mental disorders (DSM-IV). För att diagnostiseras med missbruk ska 

individen ha ett substansanvändande som leder till ett signifikant lidande eller en 

funktionsnedsättning. Individen ska ha uppvisat minst ett av kriterierna på checklistan under 

ett års period (Forsgren, 2015). För fullständig checklista se bilaga 2.  

             Individ med substansmissbruk avser vi i den här studien vara personer som har ett 

missbruk eller ett beroende av substanser i form av alkohol, narkotikaklassade preparat eller 

så kallade nätdroger som ännu inte blivit narkotikaklassade. Vad som anses räknas till 

missbruk eller beroende är det som kan diagnostiseras genom att individen uppfyller ett visst 

antal av kriterierna i DSM-IV och ICD-10 (Johansson & Wirbing, 2005; Franck & Nylander, 

2015). 

 

1.1.3 Orsaker till substansmissbruk 

Varför ett substansmissbruk uppstår har inget enkelt svar och anledningarna bakom ett 

missbruk är många och sjukdomen kan beskrivas ha en multifaktoriell bakgrund. Med 

multifaktoriell menas att det kan vara flera olika faktorer i individens liv som har lett fram till 

missbruket, exempelvis psykiatrisk ohälsa, kronisk smärta eller sociala faktorer. Anledningen 

till att individen en gång börjat bruka substanser kan ha varit smärtlindring, ångestlindring, 

grupptryck, njutning, avslappning, ork, kunna våga, sova, ha sex eller bara orka med sin 

vardag. Orsakerna bakom ett missbruk kan även vara genetisk sårbarhet, specifika 

personlighetsdrag eller en viss form av livsstil (Johansson & Wirbing, 2005). 

Det går att jämföra missbruk med andra livsstilssjukdomar som övervikt, hypertoni 

och diabetes som även de kan vara ett resultat av en komplex samverkan mellan arv, miljö- 

och personlighetsfaktorer. Det finns inte någon specifik gen som kan förklara att vissa 

människor har lättare för att utveckla ett missbruk. Forskning har dock visat att biologiska 

band till någon med alkoholmissbruk innebär en sju gånger större risk för att själv utveckla ett 

missbruk (Johansson & Wirbing, 2005). Gällande alkoholmissbruk har forskning visat på att 

en femtedel av de som har en missbruksproblematik har mödrar med alkoholproblem och en 

fjärdedel har fäder med alkoholproblem. Vidare har forskning även visat att om en individ bor 

i ett samhälle eller umgås i en social grupp där alkoholkonsumtionen är hög, bidrar det till att 

den som redan har en genetisk sårbarhet får en ytterligare förhöjd risk till att utveckla ett 

alkoholmissbruk (Johansson & Wirbing, 2005).  

  

1.1.4 Konsekvenser av substansmissbruk 

Konsekvenserna av ett substansmissbruk varierar mellan individer och kan skifta beroende på 

typ och grad av missbruk och social situation. Missbruk förstör årligen livet för ett flertal 

individer världen över. Ett missbruk kan lätt leda till att en individ förlorar jobb, vänner, 

familj, hälsa, ekonomi och trygghet. Individer som har en missbruksproblematik löper en 

större risk för fysiska skador i form av dålig tandstatus, leversjukdomar, sjukdomar i 

urinblåsan, hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar, cirkulationssjukdomar, sjukdomar i 

andningsvägarna och neurologiska sjukdomar (Pellmer & Wramner, 2010; Socialstyrelsen, 
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2015b; EMCDDA, 2015). De individer som missbrukar droger löper också en större risk att 

drabbas av HIV, aids, hepatit A och B, sexuellt överförbara sjukdomar, tuberkulos, tetanus, 

botulism och infektionssjukdomar till följd av att de exempelvis delar nålar med varandra och 

har oskyddat sex (EMCDDA, 2015). 

Utöver de fysiska skador som ett substansmissbruk kan resultera i har det i studier 

även framkommit att substansmissbruk har en stark korrelation till, samt en ökad risk för, 

mental ohälsa. Hos individer med missbruksproblematik är det en stor andel som drabbas av 

ångest, oro, depression och mentala sjukdomstillstånd (Cleveland & Gill, 2013; 

Socialstyrelsen, 2015). Samtidigt som ett missbruk kan vara den utlösande faktorn för 

psykoser kan även en psykos vara det samma för ett missbruk (Mattsson, 2014).  

 

1.1.5 Sjuksköterskans erfarenhet och arbete 

Benner (1984) skriver om den kliniska erfarenhetens betydelse för sjuksköterskans utveckling 

av kompetens. Hon menar att erfarenhet inte bara syftar på tidens gång eller antal år i tjänst, 

utan snarare är en process där tidigare föreställningar och teorier möter praktiska situationer. 

Den här processen nyanserar det teoretiska, då den kliniska praktiken uppvisar fler realiteter 

än vad en teori kan omfatta. Benner (1984) har i sin forskning använt sig av en modell för 

förvärvande av färdigheter, utvecklad av matematikern och systemanalytikern Stuart Dreyfus. 

Genom att applicera den här modellen på sjuksköterskor har hon utvecklat en modell som kan 

tillämpas på omvårdnad (Benner, 1984).  

             Modellen består av fem olika stadier som var och ett beskriver en nivå av 

sjuksköterskans utveckling. Stadierna är novis, avancerad nybörjare, kompetent, skicklig och 

expert. En röd tråd genom de fem stadierna är erfarenhetens betydelse. I det första stadiet, 

novis, saknar sjuksköterskan erfarenhet av de situationer som uppstår och som hen förväntas 

hantera. I novisstadiet samlar sjuksköterskan på sig erfarenheter för att kunna utveckla sina 

färdigheter. I det andra stadiet, avancerad nybörjare, har sjuksköterskan samlat på sig 

erfarenhet från verkliga situationer och tillämpar den erfarenheten för att kunna urskilja olika 

aspekter på en situation. Det tredje stadiet, kompetent, beskriver en sjuksköterska som har 

tillräcklig erfarenhet för att behärska situationer och klara av oförutsedda händelser. Hen har 

förmågan att planera långsiktigt och medvetet, vilket bidrar till mer effektivitet och 

organisation än de tidigare stadierna. Det fjärde stadiet, skicklig, beskriver en sjuksköterska 

som inte längre uppfattar situationer som aspekter, utan som helheter. Med hjälp av sina 

erfarenheter kan sjuksköterskan känna igen när en situation inte är den förväntade, och 

helhetsperspektivet gör att beslutsfattandet är mindre ansträngande och ”kommer av sig 

självt”. Det sista stadiet, expert, är ett stadium som inte alla sjuksköterskor når. Experten 

förlitar sig inte på regler och riktlinjer, utan har en sådan erfarenhetsbakgrund som gör att hen 

kan uppfatta situationer intuitivt (Benner, 1984). 

             Hur sjuksköterskan ska utföra sitt arbete, samt hur hen bör förhålla sig till sitt arbete, 

finns beskrivet i bland annat Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerade 

sjuksköterskor och i den etiska koden framtagen av International Council of Nursing (ICN).  

             ICN:s etiska kod bygger på mänskliga rättigheter, som är en vägledning till ett 

gemensamt förhållningssätt för sjuksköterskor världen över. Koden ger bland annat en 

beskrivning av sjuksköterskan och professionen samt flera exempel på sjuksköterskans roll i 

samhället. Sjuksköterskan ska verka för jämlikhet, social rättvisa och för hälsofrämjande och 

sociala insatser, i synnerhet för sårbara befolkningsgrupper. Ett antal professionella värden 

som sjuksköterskan ska förhålla sig till räknas också upp. Till dem hör bland annat 

respektfullhet, lyhördhet, trovärdighet, medkänsla och integritet (ICN, 2012). 

             Socialstyrelsens Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska identifierar tre 

huvudområden som är relevanta för sjuksköterskan oavsett var hen jobbar. Områdena är 

Omvårdnadens teori och praktik, Forskning, utveckling och utbildning samt Ledarskap. De 
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här områdena tar bland annat upp sjuksköterskans del i att förbättra vårdmiljön och vikten av 

att handleda och ta ansvar att utvecklas inom yrket. Kompetensbeskrivningen vill också peka 

på att sjuksköterskeyrket genomsyras av etiskt förhållningsätt. Det innefattar bland annat att 

sjuksköterskan ska visa omsorg och respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet, 

visa öppenhet och respekt för olika värderingar samt föra patientens talan utifrån dennes 

önskemål och behov (Socialstyrelsen, 2005). 

 

1.2 Problemformulering 
År 2012 fanns det 169 569 legitimerade sjuksköterskor i hela Sverige (Socialstyrelsen, 2014). 

Vid samma tidpunkt beräknades det finnas cirka 780 000 vuxna individer i Sverige som hade 

ett substansmissbruk (Socialstyrelsen, 2015a). 

Det här innebär att det då gick cirka fem individer med någon form av 

substansmissbruk per sjuksköterska. Det tyder på att de som idag är yrkesaktiva 

sjuksköterskor, samt även de som för stunden studerar till att bli sjuksköterskor, med stor 

sannolikhet kommer att bemöta, vårda och behandla en patient med någon form av 

substansmissbruk, någon gång under sitt yrkesliv. Därför är det av vikt att veta vilka 

erfarenheter sjuksköterskor har för att på bästa sätt kunna bemöta den här patientgruppens 

vårdbehov. 

 

1.3 Syfte 

Att beskriva sjuksköterskans erfarenheter av att arbeta med individer som har ett 

substansmissbruk. 

 

2. Metod 
Den genomförda studien är en systematisk litteraturstudie med deskriptiv design. En 

systematisk litteraturstudie innebär att systematiskt söka efter litteratur inom ett valt ämne 

eller problemområde, som sedan granskas och sammanställs (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

2.1 Sökstrategi 

De databaser som användes för att söka litteratur är CINAHL, Medline och PsycINFO, då de 

täcker området för omvårdnadsforskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

             Begränsningar som tillämpades i sökningen var tidsperiod, som är vald att täcka de 

senaste 10 åren, det vill säga år 2005-01-01 – 2015-10-02, språket som är begränsat till 

engelska, samt att artiklarna skall vara peer reviewed, det vill säga att de är vetenskapligt 

granskade. 

             Sökningen utgick från de olika databasernas ämnesordslistor. I CINAHL användes 

Cinahl headings, i Medline användes MeSH-terms och i PsycINFO användes PsycINFO 

Theasurus. Syftet bröts ner i olika beståndsdelar som söktes på i ämnesordsordlistorna, vilket 

genererade ett antal relaterade ämnesord. En del ord i syftet hade inga motsvarande ämnesord, 

och söktes då som fritextord. Tabell 1 visar vilka ämnesordslistor som genererade vilka 

ämnesord. 

 

2.1.1 Tabell 1 

Ämnesordslista Beståndsdelar i syftet Ämnesord 

Cinahl headings Nurse 

Patients with substance 

abuse 

Practical nurses 

Substance abuse 

Substance abusers 



5 
 

MeSH-terms Patients with substance 

abuse 

Substance abuse, intravenous 

Substance related disorders 

Drug users 

PsycINFO Theasurus Nurse 

Patients with substance 

abuse 

Practical nurses 

Substance abuse 

Substance abuser 

 

 

Fritextorden som användes i samtliga databaser var Nurse, Patients, Work samt 

Experience. Ämnesorden tillsammans med fritextorden utgjorde sökorden i sökningen. 

Fritextorden söktes med en stjärna efter, *, så kallat trunkering för att sökning skulle 

inkludera fler böjningar av ordet. En del av ämnesorden söktes med tillägget ”explode”, som 

innebär en utökning av ämnesordbegreppet.   

Sökorden söktes först var för sig. Sökord som syftade på samma beståndsdel i syftet 

söktes med OR. Sedan söktes samtliga ord, de som stod för sig själva och de ordkluster som 

innehöll ett OR, med ett AND. Sedan tillämpades de valda begränsningarna. Sökmatrisen i 

bilaga 3 förtydligar hur sökningen gick till.  

 

 

2.2 Urval 

Inklusionskriterier för sökningen var att litteraturen skulle vara vetenskapliga artiklar och 

svara mot studiens syfte. Exklusionskriterium var reviewartiklar. 

Initialt lästes alla titlar i sökningarna och irrelevanta titlar valdes bort. Av de titlar som 

var kvar lästes samtliga abstracts. Efter lästa abstracts exkluderades artiklar som inte 

uppfyllde inklusionskriterierna. De kvarvarande artiklarna lästes i sin helhet, och även då 

exkluderades artiklar som inte uppfyllde inklusionskriterierna. Flera artiklar återfanns i fler än 

en databas, och en artikel återfanns i samma databas, fast i två olika tidskrifter.  

Sökningen resulterade i sju artiklar. Utöver dem tillkom det tre artiklar som hittats 

utanför den systematiska sökningen. Två av artiklarna hade författarna funnit vid en tidigare, 

icke systematisk sökning, och sparat då de svarade på syftet. Genom att läsa referenslistorna 

hittades ytterligare en artikel. Sammanlagt tio artiklar gick vidare till kvalitetsgranskning. 

 

2.3 Kvalitetsgranskning 

Av de tio artiklar som granskades var åtta artiklar av kvalitativ design och två artiklar av 

kvantitativ design. Artiklarna av kvalitativ design granskades med betoning på områdena 

syftet, undersökningsgrupp, metod för datainsamling, dataanalys samt utvärdering (Forsberg 

& Wengström, 2013). Artiklarna av kvantitativ design granskades med betoning på områdena 

syftet, design, urval, mätinstrument, analys och tolkning (Forsberg & Wengström, 2013). En 

generell bedömning av varje område gjordes, och utifrån helhetsintrycket uppskattades 

kvaliteten på artikeln. 

             Efter granskningen var det en artikel som uteslöts då den ansågs vara av sämre 

kvalitet på de områden som granskats. Kvar var nio artiklar som valdes till studien. De 

bearbetades i form av artikelmatriser som presenterar artiklarna och kvalitetsgranskningen av 

dem, se bilaga 4. 

2.4 Dataanalys 

En innehållsanalys av artiklarnas resultat gjordes. Först lästes texten igenom noga. De delar 

av texten som svarade mot syftet kodades, för att få en förståelse av vad texten egentligen 

handlade om. Utifrån kodorden kunde större kategorier formas (Forsberg & Wengström, 
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2013). Tabell 2 visar vilka kodord som formades till vilka kategorier. Texten i artiklarna som 

hörde till respektive kategori lästes sedan igenom och bearbetades, för att få en överblick av 

resultatet. 

 

2.4.1 Tabell 2 

Koder Kategori 

Rädsla  

Oro 

Den besvärliga patienten 

Arbetsbörda 

Brist på stöd 

Brist på handledning 

Erfarenhet av brister i den psykosociala 

arbetsmiljön 

Brist på utbildning 

Osäkerhet i yrkesrollen 

Okunskap att hantera situationer 

Andra sjuksköterskors okunskap 

Erfarenhet av kunskapsbrist 

Vara patientens förespråkare 

Medlidande 

Respekt för patienten 

Värdighet 

Ärlighet 

God kommunikation 

Erfarenhet av att vilja patientens bästa 

 

 

2.5 Etiska överväganden 

Forskningsetik syftar bland annat till att skydda människor som deltar i studier från att bli 

utnyttjade och att försvara deras grundläggande rättigheter. Forskningen ska bidra till kunskap 

och vara till nytta för individer och samhälle (Kjellström, 2012). All forskning som de 

vetenskapliga artiklarna i den här studien bygger på har blivit godkänd av en etisk kommitté. 

Författarna anser att det godkännandet är ett led i intentionen att bidra med något gott till 

samhället och att människorna som deltagit i studien inte blir utnyttjade eller kränkta. 

3 Resultat 
Resultatet av den här systematiska litteratursökningen redovisas som tre kategorier som 

beskriver den erfarenhet som sjuksköterskor bär med från sitt arbete med individer med 

substansmissbruk.  

3.1 Erfarenhet av brister i den psykosociala arbetsmiljön 

Arbetsmiljön var ett återkommande ämne när sjuksköterskor beskrev sina upplevelser av att 

jobba med individer med substansmissbruk. Främst visade sjuksköterskors utsagor på rådande 

brister i den psykosociala arbetsmiljön. 

En aspekt av den psykosociala arbetsmiljön som beskrevs var ett otillräckligt stöd i 

arbetsuppgifterna. Sjuksköterskor kände sig ensamma och upplevde ett underskott på personal 

som kunde assistera i det dagliga arbetet (Ortega & Ventura, 2013; Tsai et al., 2010). De 

saknade stöd från läkare, som till exempel kunde skriva ut lugnande mediciner och hjälpa till 

att tygla aggressioner hos patienter (Ortega & Ventura, 2013). Sjuksköterskor saknade också 

erfarna handledare med förmåga att vägleda dem i arbetet (Lundahl et al., 2013; Tsai et al., 

2010). Något positivt var att många upplevde sina sjuksköterskekollegor som en stor tillgång, 
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som de ofta vände sig till för råd, vilket var ett gott stöd trots bristen på handledare (Lundahl 

et al., 2013). 

En annan del av den psykosociala arbetsmiljön som beskrevs negativ var patientens 

inverkan på avdelningens dynamik och relationen till sjuksköterskan, samt sjuksköterskors 

pressade arbetssituation. Sjuksköterskor upplevde en mental trötthet och kände sig dränerade 

på energi vid de tillfällen då det fanns patienter med missbruksproblematik på avdelningen 

(Monks et al., 2013). Sjuksköterskor berättade att de fick ta emot klagomål när patienter skrek 

på nätterna och attackerade personalen. Sjuksköterskorna upplevde att de satt fast mellan att 

lugna vårdlaget och att lugna patienten, vilket blev en dubbel arbetsbörda (Ortega & Ventura, 

2013). Sjuksköterskorna behövde vara förberedda på oförutsägbara, aggressiva och krävande 

situationer som kunde uppstå (Lundahl et al., 2013). Generellt upplevdes patienter med 

substansmissbruk vara svåra att handskas med och många kände sig obekväma och upplevde 

svårigheter med att ge en god vård (Natan, Beyil & Neta, 2009; Neville & Roan, 2014). En 

uppfattning om patienterna var att de var arga, intoleranta, uppmärksamhetskrävande och 

manipulativa (Ford, 2011; Neville & Roan, 2014). Bristen på tillit beskrevs som ett stort 

hinder för sjuksköterskans jobb med att bygga upp en god relation till patienten. 

Sjuksköterskor upplevde att patienter många gånger ljög, vilket ledde till frustration hos 

sjuksköterskan (Ford, 2011; Tsai et al., 2010). Om patienten till exempel inte var kapabel att 

ge uppriktiga svar på vad hen hade missbrukat för substans, fick sjuksköterskor ta 

omvårdnadsbeslut utan någon egentlig grund att stå på, vilket ingav sjuksköterskorna en 

känsla av osäkerhet (Ford, 2011). 

Rädsla och oro inför att vårda patienter med substansmissbruk var känslor som 

väcktes hos sjuksköterskor i arbetet (Ford, 2011; Monks et al., 2013; Lundahl et al., 2013; 

Ortega & Ventura, 2013). Att uppleva sig inkapabel att möta patientens behov och ta hand om 

patienter som inte gick att resonera med fick sjuksköterskor att känna sig osäkra, illa till mods 

och frustrerade (Ford, 2011; Lundahl et al., 2013). Till exempel så berättade sjuksköterskor att 

de var rädda för de situationer som uppstod under en abstinensfas, då patienten kunde bli arg 

och upprörd (Ortega & Ventura, 2013; Lundahl et al., 2013). Sjuksköterskor återgav att de var 

oroliga för sin säkerhet och kände ett behov av att skydda sig från fysisk skada (Ford, 2011; 

Neville & Roan, 2014). Rädslan och oron som sjuksköterskorna upplevde fick ibland negativa 

konsekvenser för patienterna. En del sjuksköterskor uppgav att de på grund av sin rädsla och 

oro undvek patienter som hade ett substansmissbruk, eller begränsade tiden de ägnade åt dem 

(Tsai et al., 2010; Ortega & Ventura, 2013). Andra sjuksköterskor uppgav att arbetskamrater 

avstod från besvärliga arbetsuppgifter, som till exempel att begära urinprov av vissa patienter, 

på grund av rädsla för hur patienterna skulle reagera (Price & Wibberly, 2012). 

 

3.2 Erfarenhet av kunskapsbrist 

Ett ytterligare återkommande ämne bland sjuksköterskorna var bristen på kunskap. Den här 

kunskapsbristen visade sig som en osäkerhet i den egna sjuksköterskerollen, men också som 

en frustration över andras okunskap som resulterade i orättvisa utdömanden av patienten. 

Sjuksköterskor upplevde att de saknade tillräckligt med kunskap för att vårda patienter 

med substansmissbruk (Lovi & Barr, 2010; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013; 

Tsai et al., 2010). Sjuksköterskorna kände en osäkerhet i att hantera behoven hos patienten. 

Till exempel blev de oroliga när patienterna fick abstinenssyndrom, eftersom de hade 

erfarenhet av vad det kunde resultera i men inte kunskaperna för att kunna hantera situationen 

(Monks et al., 2013; Ortega & Ventura, 2013). Bristen på kunskap kunde också få 

sjuksköterskor att känna svårigheter i att upprätthålla en god relation till patienterna (Monks 

et al., 2013; Tsai et al., 2010). Det fanns också sjuksköterskor som inte upplevde något 

problem med kunskapsbrist, tvärtom ansåg de att de var tillräckligt kunniga och hade tillit till 

sin förmåga att vårda patienter med substansmissbruk (Natan et al., 2009). 
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Sjuksköterskor beskrev också att de var besvikna över kunskapsbristen hos 

sjuksköterskekollegor på andra avdelningar. De menade till exempel att abstinens inte 

behandlades på rätt sätt (Lovi & Barr, 2010), och att den generella uppfattningen om den här 

patientgruppen var negativ (Lovi & Barr, 2009; Ortega & Ventura, 2013; Tsai et al., 2010). 

Sjuksköterskor beskrev ett fenomen som de upplevde frustrerande, vilket var när andra 

sjuksköterskor dömde ut deras patienter med substansmissbruk och inte vill ha något med 

dem att göra. Ett exempel på det här var när patienterna blev oskyldigt anklagade för 

incidenser, till exempel om det försvunnit saker (Lovi & Barr, 2009). Man tyckte att patienter 

med substansmissbruk orättvist dömdes ut som individer som får skylla sig själva, är lata och 

kopplades samman med sociala problem och dålig hälsa (Ortega & Ventura, 2013). 

 

3.3 Erfarenhet av att vilja patientens bästa 
Många sjuksköterskor erfor en stark vilja och plikt att ge patienten en god vård och sörjde för 

deras bästa. Sjuksköterskor såg det som sin uppgift att vårda patienterna med förståelse och 

medlidande och ge dem en jämställd vård, oavsett vad som var orsaken till patientens 

hälsoproblem (Neville & Roan, 2014). De kände starkt för sina patienter och deras framtid 

och ville hjälpa dem (Lundahl et al., 2013; Ortega & Ventura, 2013). Flera sjuksköterskor 

uppgav att de var sina patienters förespråkare. De ville att patienterna skulle få en effektiv 

vård och en rättvis chans vid ett eventuellt återfall (Lundahl, 2013; Lovi & Barr, 2009; 

Neville & Roan, 2014). 

Det fanns en vilja att anstränga sig och sträva efter att förbättra den vård som gavs till 

patienterna. Det här gjordes bland annat genom att sjuksköterskor försökte öka sin kunskap 

om vård av patienter med substansmissbruk, pratade med kollegor och gjorde medvetna 

förändringar av sina egna attityder (Lundahl et al., 2013). 

Sjuksköterskor ansåg att det var viktigt att patienten skulle få känslan av ett privatliv 

och att maximera värdigheten för patienterna (Lovi & Barr, 2009; Price & Wibberly, 2012). 

Bland annat var sjuksköterskorna som jobbade på en rättspsykiatrisk avdelning noga med att 

visa respekt för sina patienter under kontroller som urinprovtagning och genomsökning av 

rummet. Här betonades att sjuksköterskan inte fick uppträda som om hen njöt av att 

genomföra ovan nämnda kontroller (Price & Wibberly, 2012). 

Ärlighet och god kommunikation beskrevs som medel för att hjälpa patienten. Genom 

att vara öppen och ärlig ansåg sjuksköterskor att de kunde hjälpa patienten att minska känslan 

av att vara ett offer. God kommunikation och en vårdplanering tillsammans med patienten 

kunde hjälpa patienten att minska negativa känslor (Lundahl, 2013; Price & Wibberly, 2012). 

Den goda viljan att vårda var också kantad av konflikt. Sjuksköterskor upplevde att 

det var en kamp att uppfylla sin professionella plikt att vårda patienter som använder sig av 

illegala droger (Lundahl et al., 2013). En del upplevde en inre konflikt, då deras negativa 

uppfattning om patienten var oförenlig med den professionella koden, vilket visade sig i att de 

hade svårt att se personen i missbrukaren (Monks et al., 2013). Sjuksköterskor beskrev också 

att de kunde uppleva en stark frustration över patientens missbruk, vilket ledde till ett 

oprofessionellt uppträdande från deras egen sida (Price & Wibberly, 2012). 

 

4. Diskussion 

 
4.1 Metoddiskussion 

   Databaserna som användes för att söka reda på litteratur valdes på grund av att de 

bevakar området för omvårdnadsforskning. Sökorden som användes i den systematiska 

sökningen definierades utifrån studiens syfte, för att sökningen skulle ge träffar med litteratur 
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så nära syftet som möjligt. En indikation på att sökningen träffade rätt var att samma artiklar 

dök upp i de olika databaserna. Fritextorden valdes med i sökningen eftersom de ämnesord 

som användes enbart relaterade till sjuksköterska och patienter med substansmissbruk. 

Författarna ansåg att patienter (Patients), arbete (Work) och erfarenhet (Experience) också var 

viktiga beståndsdelar i syftet som borde finnas med i sökningen. Ordet Nurse användes också 

som fritextord i samtliga databaser. I Medline för att det inte fanns något motsvarande 

ämnesord. I CINAHL och PsycINFO användes ämnesordet Practical Nurses, men författarna 

ansåg att Nurse var ett bredare begrepp och kompletterade därför sökningen med Nurse. 

Författarna hade i en tidigare, osystematisk sökning hittat två artiklar som sparades 

och ansågs vara lämpliga för den här studiens resultat. När den systematiska sökningen 

gjordes återfanns inte de artiklarna. Detta trots att artiklarna svarade väl mot studiens syfte 

och trots att de hittats genom en sökning i samma databaser. Detta visar att metoden för 

systematisk litteratursökning är begränsad, det kan vara svårt att täcka allt material som finns. 

En manuell sökning kan göras som ett komplement till databassökningen. Detta innebär bland 

annat att läsa referenslistan på artiklar man funnit intressanta. Det som också kan utföras är att 

leta efter artiklar i vetenskapliga tidskrifter eller ta kontakt med forskare inom området och 

fråga om aktuell forskning (Forsberg & Wengström, 2013). När datainsamlingen till den här 

studien pågick gjordes ingen fullständig manuell sökning. Det som gjordes var att 

referenslistorna lästes hos de artiklar som valdes till studien. Det genererade i att ännu en 

artikel hittades som inkluderades i studien. En mer omfattande manuell sökning hade kanske 

täckt forskningsområdet för den här studien bättre, och bristen på en ordentlig manuell 

sökning måste ses som en svaghet i studiens metod. 

Sökningen begränsades till språk, tidsperiod och till att vara vetenskapligt granskade, 

så kallat peer reviewed. Språket begränsades till engelska, för att rensa bort artiklar på språk 

som författarna inte behärskar. En svaghet med detta är att artiklar av hög relevans kan ha 

försvunnit. Tidsperioden begränsades till åren 2005-2015. Detta för att få del av den senaste 

forskningen, då mycket kan hända inom ett forskningsområde på bara några år. En svaghet 

med detta är att relevant forskning kan ha exkluderats, då en artikel från en tidigare period 

inte behöver vara inaktuell. Styrkan med begränsningen peer reviewed är att artiklarna är 

granskade av andra forskare, och på så vis säkerställer de en god vetenskaplig kvalitet. 

I databassökningen användes de booleska operatorerna AND och OR. AND begränsar 

sökningen för att ge ett smalare resultat och OR utvidgar sökningen för ett bredare resultat 

(Forsberg & Wengström, 2013). Detta är en styrka, då funktionen hjälper till att precisera 

resultatet av sökningen. 

Främst artiklar med kvalitativ design har använts till den här studien. Kvalitativ 

forskning ämnar att studera individers erfarenhet av ett fenomen och i erfarenheten finns 

ingen absolut sanning (Henricsson, M. & Billhult, A., 2012). På grund av det kan inte 

resultatet i den här studien generaliseras, utan bör förstås som en inblick i ett existerande 

fenomen, det vill säga sjuksköterskans erfarenhet av att vårda patienter med 

substansmissbruk. 

 De övriga två artiklarna var tvärsnittsstudier. Syftet med den här studien var att 

beskriva erfarenheter, vilket beskrivs bäst genom kvalitativ data. Tvärsnittsstudier studerar 

alla variabler vid ett och samma tillfälle och kan vara användbara för att studera samband 

mellan variabler eller för att få en uppfattning om nuläget (Forsberg och Wengström, 2013). 

Det kan diskuteras huruvida tvärsnittsstudier är en relevant design på forskning för att svara 

på den här studiens syfte. En annan svaghet med tvärsnittsstudier är att de räknas som ganska 

lågt rankade vad gäller bevisvärde (Forsberg & Wengström, 2013). De två tvärsnittsstudier i 

den här litteraturstudien bidrog inte med någon ny information, utan togs med för att de 

stödjer resultatet av de andra studierna. 

             När artiklarna undergick kvalitetsgranskningen så var det en som med tveksamhet 
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valdes med, då den var bristfällig i sin beskrivning av urval och metod. Den inkluderades 

ändå, eftersom också den stödde resultatet i de övriga artiklarna. 

Artiklarna som valdes till studien bygger på forskning från olika delar av världen. 

Europa, Asien, Sydamerika, USA och Australien är områden som finns representerade. Detta 

kan vara en styrka, då det inkluderar och ger insyn i flera kulturer. Med tanke på hur 

globaliserat det moderna samhället är så kan det vara av vikt att låta fler kulturer ta plats i 

forskningen för att öka förståelsen för olika kulturer. En svaghet med att ha med forskning 

från olika länder är att sjuksköterskeyrket skiljer sig åt världen över. Krav på utbildning och 

förväntningar på arbetsuppgifter kan alltså skilja sig åt för sjuksköterskorna som deltagit i de 

olika studierna. 

Ytterligare en svaghet är den vi funnit i genusperspektivet, då majoriteten av 

sjuksköterskorna som deltagit i studierna var kvinnor, vilket i sig kan ha färgat resultatet av 

denna litteraturstudie. Eventuellt hade resultatet i studierna sett annorlunda ut om majoriteten 

av sjuksköterskorna hade varit män. I endast en av studierna framkom uppgifter, så som kön 

och ålder, om patienterna. Eventuellt kan vården och relationen mellan sjuksköterska och 

patient se olika ut, beroende på vilket kön sjuksköterskan och patienten har. 

En potentiell bias med analysförfarandet är att båda författarna har erfarenhet av 

patienter med ett substansmissbruk, vilket kan ha färgat deras tolkning. Alla artiklar som 

lästes var på engelska, och eftersom detta inte är författarnas modersmål så kan även det ha 

påverkat dataanalysen. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Arbetsmiljön 

Resultatet av den här studien visade att sjuksköterskorna hade negativa erfarenheter av den 

psykosociala arbetsmiljön.  

             Benner (1984) beskriver i sin modell om sjuksköterskans förvärvande av färdigheter, 

att en handledare kan vara till hjälp för att uppmärksamma nybörjare på olika aspekter av en 

situation (Benner, 1984). Flera sjuksköterskor i den här litteraturstudien påtalade bristen på 

handledare som hade erfarenhet och kunskap av att vårda patienter med ett substansmissbruk. 

Om tillgången på handledare hade varit bättre, kanske sjuksköterskorna snabbare hade 

utvecklats i sin yrkesroll och blivit skickligare i att möta patienternas behov. 

Vikten av ett gott samarbete mellan medarbetare understryks i ICN:s etiska kod. Ett 

särskilt avsnitt om sjuksköterskan och medarbetarna understryker sjuksköterskans uppgift i att 

verka för gott samarbete, respektera och stödja sina medarbetare i att utveckla en högre etisk 

medvetenhet samt skydda enskilda individer/familjer när en medarbetare riskerar deras hälsa 

(ICN, 2012). Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor nämner 

också vikten av teamarbete, att tillvarata de erfarenheter och kunskaper som finns och på så 

sätt bidra till en helhetssyn på patienten (Socialstyrelsen, 2005). Inom svensk sjukvård är 

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 31 §) en av de lagar som styr vårdarbetet. 

Enligt HSL ska vård bedrivas på ett sätt så att den uppfyller kraven på god vård. God vård 

beskrivs som vård av god kvalitet som bland annat kan tillgodose patientens behov av 

trygghet (HSL, SFS 1982:763, 31 §). En av sjuksköterskans främsta arbetsuppgifter är alltså 

att jobba så att vårdkvalitet kan uppnås. 

Forskning visar att den psykosociala arbetsmiljön för sjuksköterskor är viktig för den 

slutgiltiga vårdkvaliteten. Kieft, de Brouwer, Francke & Delnoij (2014) intervjuade 

sjuksköterskor om hur deras arbetsmiljö påverkade vårdkvaliteten för patienten. 

Sjuksköterskorna påtalade bland annat att viktiga faktorer för en god kvalitet på vården var ett 

bra samarbete i personalgruppen och tillräckligt med personal (Kieft et al., 2014). En annan 

studie undersökte bland annat sjuksköterskors och patienters upplevelse av relationen mellan 

sjuksköterskan och läkaren. Resultatet visade att relationen mellan sjuksköterska och läkare 
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var en faktor som påverkade vårdkvaliteten (Shen, Chiu, Lee, Hu, & Chang, 2010). 

Sjuksköterskors psykosociala arbetsmiljö verkar alltså vara något att ta hänsyn till, inte bara 

för sjuksköterskornas egen skull, men också för att säkra att patienterna får en vård av god 

kvalitet. 

Resultatet av den här studien visar på att det finns flera brister i relationen mellan 

sjuksköterskan och patienten, vilket bidrar till en negativ psykosocial arbetsmiljö för 

sjuksköterskan. Att jobba med patienter som har ett substansmissbruk beskrivs av 

sjuksköterskor som ett tungt och krävande arbete (Monks et al., 2013; Natan, Beyil & Neta, 

2009; Neville & Roan, 2014). Travelbee (1971) menar att omvårdnaden handlar om en 

relation mellan två individer, och att sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten att hantera 

sin sjukdom och sitt lidande. Teorin lägger vikten vid de mellanmänskliga aspekterna 

(Travelbee, 1971). I slutändan är det patienterna som är målgruppen för hälso-och sjukvården 

och det är patienternas välmående som är sjuksköterskans främsta arbetsuppgift. Det framstår 

vara av stor vikt att den psykosociala arbetsmiljön präglas av positiva särdrag, för att 

sjuksköterskor ska ha rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb för sina patienter. 

Sjuksköterskor är mänskliga och påverkas av det som sker i omgivningen. För att 

sjuksköterskorna ska kunna utföra det arbete som de är utbildade för och ha möjlighet att 

arbeta enligt de lagar och föreskrifter som styr dem, så behöver deras arbetssituation 

kontinuerligt utvärderas och förbättras.  

 

Brist på kunskap att vårda 

Sjuksköterskor har ett behov av utbildning och handledning, detta för att kunna säkra 

kvaliteten på vård och patientsäkerhet (Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskor i studierna 

beskrev en osäkerhet och oro när det kom till att vårda patienter med substansmissbruk 

(Monks et al., 2013; Ortega & Ventura, 2013). 

Den här kunskapsbristen stöds av att det uppges att sjuksköterskorna i studierna, som 

är underlag till det här arbetet, saknar eller har lite utbildning inom området. Sjuksköterskorna 

som jobbade specifikt med missbruksproblematik ansåg att sjuksköterskor på andra 

avdelningar saknade de kunskaper som krävs för att vårda individer med abstinens (Lovi & 

Barr, 2010; Neville & Roan, 2014; Ortega & Ventura, 2013; Tsai et al., 2010).  

ICN och Socialstyrelsens kompetensbeskrivning pratar om vikten av att kontinuerligt 

fortsätta utbilda sig för att upprätthålla sin yrkeskompetens (ICN, 2012; Socialstyrelsen, 

2005). 

I USA har man uppmärksammat att det råder brist på utbildning för att bemöta och ge 

vård till individer med missbruksproblematik. Vid en undersökning såg man över 27 

sjuksköterskeutbildningar som alla inkluderade någon form av utbildning inom ämnet 

substansmissbruk, men dock bara ett fåtal timmar och då endast inom den psykiatriska delen 

av utbildningen. Av samtliga sjuksköterskeutbildningar var det endast en som inkluderade 

vård av patienter med missbruksproblematik genom hela utbildningen (Mitchell et al., 2013). 

I en studie gavs utbildning till sjuksköterskestudenter för att kunna identifiera och 

bedöma patienters substansanvändning. Det här gjordes för att i ett tidigt stadium ha möjlighet 

att fånga upp de patienter som befann sig i riskzonen för att utveckla ett missbruk. Utav de 

deltagande studenterna, ansåg mer än 90 procent att utbildningen var relevant och att den 

skulle komma att vara till hjälp för dem själva och deras framtida patienter (Mitchell et al., 

2013). Enligt en rapport från EMCDDA (2015) har det visats sig vara av stor vikt att fånga 

upp individer med riskbruk, innan dess att beteendet leder till ett substansmissbruk. 

I Sverige har antalet dödsfall till följd av överdoser ökat drastiskt och åren 2003-2009 

steg den här siffran med mer än 40 procent. Om det finns möjlighet att i ett tidigt stadie 

uppmärksamma en individs missbruk av substanser finns där likväl möjligheten att påbörja 

exempelvis en substitutionsbehandling och därmed minska narkotikadödligheten (EMCDDA, 
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2015; Mitchell et al., 2013). Genom att fånga upp de här individerna, skapas även möjligheten 

att diagnostisera och behandla andra sjukdomar som exempelvis HIV-infektioner. Det här 

innebär chansen att sätta in behandling i ett tidigare skede och därmed undvika att dessa 

infektioner utvecklas till aids (EMCDDA, 2015). 

För ungdomar i Europa anses det att narkotikabruket är den främsta dödsorsaken som 

inträffar i förtid och som hade kunnat förhindras. Exempelvis en individ som missbrukar 

opioder löper en tio gånger större risk att dö, än en person av samma kön i samma ålder som 

inte missbrukar. Orsakerna till de här dödsfallen är oftast överdoser, sjukdomar i andnings- 

och cirkulationsorganen, olyckor, våld och självmord (EMCDDA, 2015). 

I problemformuleringen beskrivs det att för varje yrkesaktiv sjuksköterska i Sverige 

beräknas det finnas cirka fem individer med ett substansmissbruk (Socialstyrelsen, 2014; 

Socialstyrelsen, 2015a). Då missbruksproblematiken konstant ökar i Sverige (EMCDDA, 

2015) finns det ett behov av att kontinuerligt utbilda och vidareutbilda sjuksköterskor och 

sjuksköterskestudenter inom området (Mitchell et al., 2013) 

Sjuksköterskor i Sverige och världen över känner sig ofta osäkra i sin yrkesroll och 

över hur de ska bemöta och vårda individer som har en missbruksproblematik. Denna brist på 

kunskap skapar en ångest och en oro hos sjuksköterskorna som möjligtvis skulle kunna 

lindras av utbildning. Sjuksköterskeutbildningen i Sverige idag har krav på sig att se till att 

sjuksköterskor har den kunskap och kompetens som krävs för att möta nutidens såväl som 

framtidens vårdbehov. Att arbeta som sjuksköterska innebär bland annat att kunna söka, samt 

använda sig av evidensbaserad kunskap, att kunna möta och vårda individer i alla åldrar samt 

ha ett mångkulturellt kunnande och ett professionellt ansvar (Socialstyrelsen, 2005). 

I en rapport gjort av EMCDDA (2015) framgår det att missbruk är ett växande 

problem inom EU. Bara i Sverige har de narkotikarelaterade dödsfallen mer än fördubblats de 

senaste tio åren. Flertalet av de här dödsfallen är orsakade av konsekvenserna av ett missbruk 

som exempelvis infektioner och blodsmittor. Rapporten beskriver även hur missbrukare ofta 

har en dålig kontakt med hälso- och sjukvården och att vårdprogram i framtiden kommer att 

behöva utvecklas för att uppnå rätt vårdnivå. Det här kommer troligtvis att innebära 

förändringar inom vården och kräva utbildning av personal (EMCDDA, 2015). Ford et al 

(2009) menar dock att endast utbildning i sig inte är nog, utan att det även behövs 

handledning för personalen för att till fullo kunna applicera den utbildning som ges. 

Flera av sjuksköterskorna i studierna beskrev en avsaknad av handledare att kunna 

vända sig till, kunnig personal att be om hjälp från, samt stöd från kollegor (Ortega & 

Ventura, 2013; Tsai et al., 2010). Med hjälp av utbildning kan sjuksköterskors kunskap om 

missbrukare öka och därigenom inge en större förståelse för dessa individers situation. Det 

här skulle på sikt även kunna leda till en bättre kontakt mellan individer med missbruk och 

sjuksköterskor. Om individer med missbruksproblematik känner att de inte döms på förhand 

eller blir bemötta med fördomar när de söker vård, kan säkerligen fler dödsfall förebyggas. 

Om sjuksköterskorna även får utbildning för att kunna upptäcka en riskkonsumtion i ett tidigt 

stadie kan det säkert även leda till att fler individer klarar sig ifrån ett missbruk och dom 

risker det innefattar (Mitchell et al., 2013). Benner (1984) beskriver att erfarenhet är en 

process mellan teoretisk kunskap och klinisk praktik, samt att handledning hjälper 

sjuksköterskan att utvecklas. Sjuksköterskor som arbetar med individer som har ett 

substansmissbruk har därför behov av både teori, praktik samt handledning i sitt yrke. 

 

Kliniska implikationer 

Resultatet av den här litteraturstudien visar på att sjuksköterskor behöver mer stöd och 

utbildning för att ge god vård åt patienter med substansmissbruk. Sjuksköterskor behöver 

även ta eget ansvar för att tillgodose sig den forskning och kunskap som finns tillgänglig i 

dagsläget inom området. För att detta ska vara en möjlighet så behövs fler studier inom 
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området för att utreda behovet av insatser. Det behövs även vidare studier för att följa upp 

samt utvärdera den utbildningen som getts och de insatser som gjorts. Ytterligare så behöver 

sjuksköterskor få utbildning i att känna igen tecken på att en individ löper risk för att hamna i 

ett missbruk samt kunskap om de insatser som kan göras för att avvärja detta. Missbrukare har 

idag ett stigma över sig och det finns åsikter som säger att ett missbruk är självförvållat samt 

mycket fördomar om hur missbrukare är som personer. Mer kunskap kan bidra till en större 

förståelse och mindre fördomar gentemot individer med en missbruksproblematik. Det 

kommer att krävas ett samspel olika professioner emellan, till exempel läkare, sjuksköterskor, 

undersköterskor, behandlingsassistenter och terapeuter, där alla bidrar med sin expertis och 

erfarenhet för att skapa så goda förutsättningar som möjligt.    

 

5. Slutsats 
Det finns idag inte tillräckligt med resurser, stöd, utbildning och handledning för 

sjuksköterskor som vårdar och bemöter patienter med substansmissbruk. Detta resulterar i att 

patienter med substansmissbruk inte får den vård de behöver och är berättigade till. Det 

behövs en kompetenshöjning bland sjuksköterskor för att kunna möta det ökade behovet av 

insatser för patienter med substansmissbruk. 
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Bilaga I: Missbruk enligt DSM-IV 

 
Ett maladaptivt substansbruk som leder till kliniskt signifikant funktionsnedsättning eller 

lidande, vilket tar sig uttryck i minst ett av följande kriterier under en tolvmånadersperiod: 

1 Upprepad användning av alkohol eller narkotika som leder till misslyckande att fullgöra 

sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet 

2 Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda situationer, exempelvis vid 

bilkörning eller i arbetslivet 

3   Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av missbruket. 

4   Fortsatt användning trots återkommande problem. 
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Bilaga 2: Beroende enligt ICD-10 

 
För att diagnostiseras med ett beroende enligt ICD-10 så ska en person samtidigt ha haft en 

förekomst av tre eller fler av följande kriterier under minst en månad: 

 

    1 En stark längtan efter drogen 

    2 Svårigheter att kontrollera intag                                                 

    3 Fortsatt användning trots skadliga effekter 

    4 Prioritering av droganvändning är högra än andra aktiviteter och förpliktelser              

   5 Ökad tolerans 

 6 Fysiska abstinenssymtom (ibland) 
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Bilaga 3: Sökmatriser 

1. Databas 2. Ämnesord 

/Fritextord 

3. Sökstrategi: 

Kombination av 

sökord, avgränsningar 

(limits), t.ex årtal, år, 

ålder. 

4. Antal 

träffar 

5. Ange artikelns 

första författare, 

samt årtal för de 

artiklar ni valt ut 

CINAHL 

2015.10.02, 

kl 11:40 

Nurse* 

 

CH Practical 

nurses 

 

CH Substance 

abuse + 

 

CH Substance 

abusers + 

 

Patients* 

 

Work* 

 

Experience* 

 

CH = Cinahl 

Headings 

 + = explode 

 * = trunkering 

S1  Nurse* 

S2 CH Practical nurses 

S3 CH Substance abuse 

+ 

S4 CH Substance 

abuser + 

S5 Patients* 

S6 Work* 

S7 Experience* 

S8 (S1 OR S2) 

S9 (S3 OR S4) 

S10 (S5 AND S6 AND 

S7 AND S8 AND S9) 

Peer reviewed 

English language 

2005.01.01-  

2015.10.02 

3 bortvalda efter att 

lästa titlar 

12 bortvalda efter lästa 

abstracts 

5 bortvalda efter läst 

artiklar i helhet 

370643 

 4641 

 46408 

 

 

5225 

 695288 

 303511 

 210108 

 370643 

49733 

 

 29 

 29 

26 

 

25 

 

22 

 

10 

 

5 

Ford, 2011 

Lundahl, 2014 

Monks, 2013 

Price, 2012 

Tsai, 2009 

Medline 

2015.10.02, 

kl 13:10 

Nurse* 

 

MH Substance 

Abuse, 

Intravenous 

 

MH Substance-

Related 

Disorders 

 

MH Drug Users 

 

Patient* 

Work* 

 

Experience* 

 

MH= MeSH-

term 

S1 Nurse* 

S2 MH Substance 

Abuse, Intravenous 

S3 MH Substance-

Related Disorders 

S4 MH Drug Users 

S5 Patient* 

S6 Work* 

S7 Experience* 

 S8 (S2 OR S3 OR         

S4) 

S9 (S1 AND S5 AND 

S6 AND S7 AND S8) 

English language 

År 2005.01.01 – 

2014.10.02 

7 bortvalda efter lästa 

titlar 

294278 

 

12653 

 

 79975 

 1563 

 5284299 

 1106268 

 772538 

 

 92456 

 

 33 

 30 

 

20 

 

13 

 

Monks, 2013* 

Price, 2012* 

Lovi, 2009 

*Funna även vid 

sökning i CINAHL 
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*= trunkering 8 bortvalda efter lästa 

abstracts 

2 bortvald efter läst 

artiklar i helhet 

 

5 

 

 3 

PsycINFO   

2015.10.02, 

kl 13:10 

Nurse* 

 

TH Practical 

nurses + 

 

TH Substance 

abuse + 

 

TH Substance 

abusers + 

 

Patients* 

 

Work* 

 

Experience* 

 

TH= PsycINFO 

Theasurus 

+ = explode 

* = trunkering 

S1 Nurse* 

S2 TH Practical nurses 

S3 TH Substance abuse 

+ 

S4 TH Substance 

abuser + 

S5 Patients * 

S6 Work* 

S7 Experience* 

S8 (S1 OR S2) 

S9 (S3 OR S4) 

S10 (S5 AND S6 AND 

S7 AND S8 AND S9) 

Peer reviewed 

English language 

2005.01.01- 2015.10.02 

8 bortvalda efter lästa 

titlar 

1 bortvald efter lästa 

abstracts 

3 bortvalda efter läst 

artiklar i helhet 

56667 

 24665 

 

84624 

 

 61407 

 498699 

632818 

501862 

 13616 

85565 

 

 23 

19 

19 

 15 

 

7 

 

6 

 

 3 

Lundahl, 2014* 

Price, 2012* 

Tsai, 2009* 

*Funna även vid 

sökning i CINAHL 

och Medline 
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Bilaga 4: Artikelmatriser 
 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Ford, R. (2011). Interpersonal 

challenges as a constraint on 

care: The experience of nurses’ 

care of patients who use illicit 

drugs. Contemporary Nurse: A 

Journal For The Australian 

Nursing Profession, 37(2), 241-

252.  

 
Australien. 

Syftet var att undersöka 

hinder för sjuksköterske-

rollen, rapporterade av 

studiedeltagarna 

Design: Kvalitativ. 
 

Population: Sjuksköterskor i 

Australien. 
 

Urvalsförfarande: 
Strategiskt urval. 

 

Urval: Sjuksköterskor listade på 

Australian Capital Territory Nurses 

Registration Board Roll. 
 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 

311 sjuksköterskor, 98 % kvinnor, 

medelålder 42 år, de flesta i den 

offentliga sektorn och på 

medicinska/kirurgiska avdelningar. 
 

Datainsamlingsmetod: Skriftligt 

frågeformulär. 
 

Analysmetod: Innehållsanalys. 

Styrkor: 
Urvalet jämfördes med 

information om populationen 

och visade sig vara 

representativt. 
Identifiering av teman och 

begrepp är väl beskrivet. 
Originaldata i form av citat 

finns presenterade och ger stöd 

åt resultatet. 

 
Svagheter: 
Analysförfarandet verkar bara 

ha gjorts av en forskare. 

Hinder för sjuksköterskerollen: 

 
1. Våld från patienter. 
 

2. Manipulation från patienter. 
 

3. Patienters oansvarighet. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Lovi, R., & Barr, J.  

(2009). Stigma reported by 
nurses related to 

those experiencing drug 
and alcohol dependency: a 
phenomenological Giorgistudy. 
Contemporary Nurse: A 

Journal For The Australian 
Nursing Profession, 33(2), 166-

178. 
 

Australien. 

Syftet med studien var att 

beskriva erfarenheterna av att 

arbete med patienter med 

alkohol- och drogberoende hos 

sjuksköterskor som jobbar på 

en enhet för alkohol och droger 

i South East Queensland. 

Design: Kvalitativ 

 

Population: Sjuksköterskor 

som arbetar med patienter med 

ett alkohol- och drogberoende i 

Australien. 
 

Urvalsförfaranden: 
Strategiskt urval. 
 

Urval: Registrerade 

sjuksköterskor som jobbar på 

en specialistenhet för alkohol- 

och drogberoende i South East 

Queensland 

 
Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 6 sjuksköterskor, 

ålder 35-38 år, erfarenhet inom 

området var 8 månader till 20 

år. 
 

Datainsamlingsmetod: Semi-

strukturerad intervju. 

 
Analysmetod: Fenomenologisk 

metod. 

Styrkor: 
Urvalsstrategin är väl 

beskriven, motiverad och 

teoretiskt förankrad. 
Dataanalysen väl beskriven och 

teoretiskt förankrad. 
Flera citat som belyser 

tolkningen av resultatet. 
 

Svagheter: 
Fältarbetet kunde vara bättre 

beskrivet. 
Lite fattigt vad gäller 

diskussion kring metodologiska 

brister. 

Sjuksköterskornas erfarenheter: 

 
1. Patienter döms ut på ett 

olämpligt sätt. 

 
2. Sjuksköterskor får försvara 

patienterna. 

 
3. Mer utbildning behövs för att 

få tillräckligt skickliga och 

kunniga sjuksköterskor. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Lundahl, M-K., Olovsson, K.J., 

Rönngren, Y., & Norbergh, K-

G. (2013). Nurse's perspectives 

on care provided for patients 

with gamma-hydroxybutyric 

acid and gamma-butyrolactone 

abuse. Journal Of Clinical 

Nursing, 23(17/18), 2589-2598.  

 

Sverige. 

Syftet med den här studien var 

att beskriva registrerade 

sjuksköterskors syn på och 

erfarenheter av att ge vård till 

inneliggande patienter på en 

psykiatrisk enhet med ett 
Gammahydroxibutansyra- och 

ett gammabutyrolsyramissbruk. 

Design: Kvalitativ studie 
 

Population: Sjuksköterskor 

som arbetar med patienter med 

ett missbruk av 

gammahydroxibutansyra och 

butyrolsyra. 
 

Urvalsförfarande: Strategiskt 

urval. 
 

Urval: Sjuksköterskor på tre 

psykiatriska enheter i Sverige, 

som arbetade på en 

beroendeavdelning. 
 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 15 

sjuksköterskor med minst två 

års erfarenhet av 

missbruksvård. 
 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade 

djupintervjuer 
 

Analysmetod: deskriptiv, 

kvalitativ analys 

Styrkor: 
14 pilot-intervjuer gjordes av 

författarna. 
Många citat. 
Urvalet matchade syftet. 
Väl beskrivet genomförande. 
 

Svagheter: 
Få deltagare. 
Risk för bias då 

huvudförfattarna hade personlig 

erfarenhet av att vårda 

GHB/GBL-missbrukare 

Sjuksköterskornas erfarenheter: 

 

1. Krävande och komplex 

arbetssituation. 

 

2. Strävan efter goda relationer 

till patienterna. 

 

3. Strävan efter att optimalisera 

och utveckla vården. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Monks, R., Topping, A., & 
Newell, R. (2013). The 

dissonant care management of 

illicit drug users in medical 

wards, the views of nurses and 

patients: a grounded theory 

study. Journal of Advanced 
Nursing, 69(4), 935-946. 
 

Storbritannien. 

Syftet med den här studien var 

att undersöka hur 

sjuksköterskor hanterar och 

levererar vård till patienter 

inlagda på en medicinsk 

avdelning och medicinska 

bedömningsenheter med 

komplikationer av 

drogmissbruk samt få fram 

upplevelserna och åsikterna hos 

dem som mottar den vården. 

Design: Kvalitativ, grounded 

theory. 
 

Population: Sjuksköterskor 

som jobbar med patienter med 

komplikationer av 

drogmissbruk. 
 

Urvalsförfarande: Strategiskt 

urval. 
 

Urval: Registrerade 

sjuksköterskor som arbetade på 

en medicinsk bedömningsenhet 

och på medicinska avdelningar 

på ett stort akutsjukhus i nord-

västra England. 
 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 29 

sjuksköterskor, ålder 21-58. 24 

kvinnor, 5 män. 
 

Datainsamlingsmetod: 
Semistrukturerade intervjuer. 

 

Analysmetod: Jämförande 

analys. 

 

Styrkor: 
Genomförandet väl beskrivet 
Citat finns. 
Tydlig beskrivning av urval, 

resultat och metod. 
Urvalet matchar syftet. 
 

Svagheter: 
Avsaknad av inklusions- och 

exklusionskriterier. 

Sjuksköterskornas erfarenheter: 

 

1. Misstro och aggressioner 

gentemot patienterna. 

 

2. Brist på kunskap om drogers 

effekter. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Natan, M., 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. 

Syftet med den här studien 

var att undersöka 

sjuksköterskepersonals 

attityder och subjektiva 

normer, uttryckt genom 

faktisk och avsedd vård, till 

drogberoende patienter- 

genom att använda Teorin 

om överlagt beteende. 

 

Design: Kvantitativ, 

tvärsnittsstudie. 
 

Population: Sjuksköterskor i 

Israel som arbetar med 

drogberoende patienter. 
 

Urvalsförfarande: 

Bekvämlighetsurval. 

 

Urval: Sjuksköterskor som 

arbetade på invärtesmedicin-

avdelningar med patienter som 

har ett drogberoende, på tre 

medicinska center i centrala 

Israel. 
 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 
135 sjuksköterskor som arbetade 

på invärtesmedicinska 

avdelningar. 85.9% kvinnor, 

medelålder 38.6 år. 
 

Datainsamlingsmetod: Enkät.  
 

Analysmetod: Deskriptiv 

statistik. 

Styrkor: 
Pilotstudie finns. 
Väl presenterad statistik. 
Tolkningen förankrad i 

analysen. 

Tydligt beskriven enkät 

 
Svagheter: 
Tvärsnittsstudie anses ha lägre 

bevisvärde. 
Metoden kunde vara mer 

utförligt beskriven. 

Stort bortfall (65). 

1. De flesta ansåg att de hade 

tillräckligt med kunskap och 

tillit till sin förmåga att vårda 

patienter med drogmissbruk. 

 
2. Sjuksköterskorna upplevde 

patienterna som svåra. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Neville, K. & Roan, N. (2014). 
Challenges in nursing practice. 

Nurses´ perceptions in caring 

for hospitalized medical- 

surgical patients with substance 

abuse/ dependence. The 

Journal of nursing 

administration, 44(), 339-346. 
 
USA. 

Syftet med den här studien 

var att beskriva 

sjuksköterskors 

uppfattningar av att jobba 

med inlagda medicin- 

kirurgiska patienter 
med det komorbida 

tillståndet av 

substansmissbruk/beroende. 

Design: Kvalitativ, induktiv. 
 

Population: Sjuksköterskor som 

arbetar på en medicinsk eller 

kirurgisk avdelning med 

inneliggande patienter som har ett 

substansmissbruk/beroende. 
 

Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval 
 

Urval: Sjuksköterskor på ett 

sjukhus i nordöstra USA på 5 olika 

avdelningar. 3 avdelningar var 

medicinsk-kirurgiska, 1 var 

neurologi- ortopedi och 1 var 

onkologi. 
 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 
24 sjuksköterskor, 96 % kvinnor. 
 

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär med 2 frågor och 

öppna svar. 

 
Analysmetod: Jämförande analys 

via kodning, innehållsanalys. 

Styrkor: 
Citat finns. 
Väl beskrivet genomförande, 

datainsamling. 
Frågor redovisas. 
 

Svagheter: 
Bortfall beskrivs inte. 
Inklusions- och 

Exklusionskriterier saknas. 

Sjuksköterskans uppfattningar: 

 

1. Etiskt ansvar att vårda 

patienten. 

 

2. Patienten upplevdes som 

krävande och skapade rädsla 

hos personalen. 

 

3. Behov av utbildning. 

 



7 
 

 

Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design 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), 

1379-1386.  

 

Chile. 

Syftet med den här studien var 

att fastställa sjuksköterskors 

upplevelse av att vårda 

drogberoende patienter på en 

medicinsk enhet på ett statligt 

sjukhus i Chile. 

Design: Kvalitativ. 
 

Population: Sjuksköterskor 

som vårdar drogberoende 

patienter på statliga sjukhus i 

Chile. 
 

Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
 

Urval: Sjuksköterskor som 

jobbar på en medicinsk enhet 

på ett statligt sjukhus i Chile, 

med patienter som använder 

psykoaktiva droger. 
 

Beskrivning slutlig 

studiegrupp: 6 kvinnliga 

sjuksköterskor, i åldern 25-41, 

med mer än ett års erfarenhet 

av yrket. 
 

Datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerad intervju 
 

Analysmetod: Fenomenologisk 

metod 

Styrkor:  
Analysförfarandet är väl 

beskrivet och teoretiskt 

förankrat i fenomenologisk 

metod. 
Originaldata presenteras i form 

av citat och ger stöd åt 

resultatet. 
 

Svagheter: 
Urvalsförfarandet finns ej 

beskrivet. 
Metoddelen kunde varit mer 

utförligt beskriven. 

Sjuksköterskors upplevelse att 

vårda patienter med ett 

drogberoende: 
 

1. Patienterna upplevdes som 

besvärliga att ha att göra med. 

 
2. Förutsättningar för att ge god 

vård till patienter med 

drogberoende ansågs vara 

dåliga på grund av en bristande 

arbetsmiljö. 

 
3. Sjuksköterskorna upplever 

rädsla och utmattning i att vårda 

patienter med 

substansmissbruk. 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Price, O. & Wibberly, C. 

(2012). An exploratory study 

investigating the impact of the 

procedures used to manage 

patient substance misuse on 

nurse-patient-relationships in a 

medium secure forensic unit. 
Journal of Psychiatric & 

Mental Health Nursing, 19(8) 

672-680. 

 
Storbritannien 

Den här studien undersökte 

perspektivet av patient-

sjuksköterska relationen, hos 

mentalsjuksköterskor som 

arbetar på en mediumsäker 

rättsmedicinsk psykiatrisk 

enhet, angående effekterna av 

de säkerhetsförfaranden som 

används för att hantera 

patientens missbruk. Syftet 

avsåg även att förse bevis som 

kan tillföras till 

serviceutvecklingen vilket kan 

förbättra relationerna mellan 

dessa sjuksköterskor och 

patienter. 

Design: Kvalitativ. 
 

Population: Sjuksköterskor som 

arbetade på en mediumsäker, 

rättsmedicinsk psykiatrisk enhet. 

 
Urvalsförfarande: Selektivt urval. 
 

Urval: Registrerade sjuksköterskor 

på en mediumsäker rättspsykiatrisk 

enhet på Greater manchester west 

NHS mental health trust. 

 

Beskrivning slutlig studiegrupp: 
10 sjuksköterskor med minst ett års 

erfarenhet. 4 var män och 6 var 

kvinnor. Medelålder 35.1 år. 
 

Datainsamlingsmetod: Intervjuer. 
 

Analysmetod: Ramverksanalys. 

Styrkor: 
Väldefinierat syfte. 
Citat finns. 
Urvalet tydligt beskrivet. 
Datainsamling matchar 

syftet. 
Begränsningar tydligt 

beskrivna. 
 

Svagheter: 
Sjuksköterskorna hade inte 

arbetat med den här typen 

av patientgrupp i mer än 

2,95 år (medelvärde). 
 

1. Negativa upplevelser var 

associerade till dålig 

kommunikation. 

 
2. Graden av hur kränkta 

patienterna blev varierade stort 

beroende på vilken 

sjuksköterska som utförde 

undersökningen. 

 
3. Av alla undersökningarna 

som gjordes så var det endast 

kroppsvisitationen som inte 

hade någon påverkan av 

kommunikationen, utan alltid 

hade en negativ effekt 
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Författare 

Artikelns titel, 

tidskrift, Land 

Syfte Metod och design Värdering Resultat 

Tsai, T., Tsai, Y., Tsai, M., Lin, 

Y., Weng, C., Chen, C. & 

Chen, M. (2010). Facilitators 

and barriers for intervening for 

problem alcohol use. Journal of 

Advanced Nursing, 66(7), 

1459-1468.  

 

Taiwan. 

Att undersöka 

sjuksköterskors upplevda 

underlättande faktorer 

och barriärer, för att 

bedöma 

alkoholanvändning i 

Taiwan. 

Design: Kvantitativ, tvärsnittsstudie. 
 

Population: Sjuksköterskor i Taiwan 

som bedömde alkoholanvändning. 
 

Urvalsförfarande: 
Bekvämlighetsurval. 
 

Urval: Sjuksköterskor på 

akutvårdsavdelningar, psykiatriska 

avdelningar samt gastrointestinala 

avdelningar, fördelat på 10 olika 

sjukhus i Taiwan. 

 

Beskrivning slutlig  

studiegrupp: 741 sjuksköterskor, 20-

58 år, 98.8 % kvinnor.  
 

Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär med 

självskattningsskalor. 

 

Analysmetod: Deskriptiv statistik. 

Styrkor: 
Urvalet var motiverat. 
Pilotstudie finns. 
Instrumentet testat för validitet 

och reliabilitet. 
Val av analysmetod var 

motiverat. 
Statistik finns tydligt 

presenterad i tabeller. 
 

Svagheter: 
Tvärsnittsstudier anses ha lägre 

bevisvärde. 

Sjuksköterskors upplevda 

barriärer för att bedöma 

alkoholanvändning: 
 

1. Patienten dolde viktig 

information. 

 
2. Sjuksköterskor var oroliga 

för att de inte var tillräckligt 

utrustade för uppgiften. 

 
3. Arbetsmiljön: brist på 

personal och brist på förebilder. 

 


