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Sammanfattning 
Bakgrund: Cirka 880 000 svenskar missbrukade alkohol, narkotika eller läkemedel mellan 
2009 till 2011. Personer med missbruksproblematik i behov av slutenvård beskriver att de får 
ett sämre bemötande av hälso- och sjukvårdspersonalen än andra, med anledning av sitt 
missbruk. De får inte heller den vård de är berättigade till. Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig 
med att all vård ska ges på lika villkor för hela befolkningen. Det är av intresse att beskriva 
vilka attityder sjuksköterskor har gentemot personer med missbruksproblematik och hur 
attityderna formar vården för personer med missbruksproblematik, då det är en patientgrupp 
som de flesta sjuksköterskor kommer att möta i sitt kliniska arbete.  
Syfte: Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors attityder till att vårda personer med 
missbruksproblematik. 
Metod: Litteraturstudiens syfte besvarades genom en litteraturstudie med systematisk 
sökning och deskriptiv design. Tio vetenskapliga artiklar med kvantitativ och kvalitativ metod 
granskades. Genom en integrerad analys identifierades två teman: positiva och negativa 
attityder, med tre negativa respektive två positiva underkategorier. 
Resultat: Sjuksköterskors attityder gentemot personer med missbruksproblematik präglades 
av negativa attityder såsom stigmatisering och stereotyper samt rädsla och otrygghet, vilket 
grundades i brist på utbildning och brist på erfarenhet av att vårda personer med 
missbruksproblematik. Vidareutbildning samt att ha mött och vårdat personer med 
missbruksproblematik visade sig hade en positiv inverkan på sjuksköterskorna. 
Slutsats: Genom att ha grundutbildning i omvårdnad av personer med missbruksproblematik, 
samt möjlighet till vidareutbildning på arbetsplatsen kan bidra till att positivare attityder 
gentemot patientgruppen skapas.  
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1. Inledning  

Personer med missbruksproblematik är en växande och utsatt patientgrupp inom sjukvården 
och de är ofta i behov av somatisk vård till följd av sitt missbruk. Varje människa ska 
behandlas likvärdigt och få vård på samma villkor, vilket enligt vår kliniska erfarenhet inte 
alltid är fallet för personer med missbruksproblematik. Sjuksköterskor verksamma inom olika 
områden i vården har olika förkunskaper av en person med missbruksproblematik. 
Sjuksköterskans erfarenheter kommer forma hennes attityder gentemot patientgruppen, en 
grupp som ofta är krävande. En följd kan vara stigmatisering och fördomar mot patienterna. 
Det är av intresse att undersöka vad som styr sjuksköterskornas attityder kring personer med 
missbruksproblematik och varför de riskerar att få en sämre vård än andra.  

2. Bakgrund 

2.1 Tidigare kunskapsläge 

Personer med missbruksproblematik upplevde att de inte fick den vård som de var berättigade 
till och blev olikt behandlade jämfört med andra patienter (Neale, Tompkins & Sheard, 2008). 
De beskrev att de fick ett sämre bemötande i hälso- och sjukvården på grund av sitt missbruk 
jämfört med andra patienter. De beskrev att sjuksköterskor skuldbelagde personen och inte 
respekterade deras integritet och kände sig därmed kränkta (Socialstyrelsen, 2011). 
Sjuksköterskor hade ofta negativa attityder gentemot personerna, vilket kunde påverka 
kvalitén av omvårdnaden (Gilchrist et al., 2011). Personer med missbruksproblematik beskrev 
kränkningarna som både verbala och icke-verbala. Det kunde manifesteras genom exempelvis 
nedvärderande uttryck, som att de möjligen överdrev sin smärta, och enbart var ute efter 
smärtstillande läkemedel (Morgan, 2006). Ett annat exempel var att sjuksköterskorna undvek 
ögonkontakt samt försökte spendera så lite tid som möjligt hos personerna (von Hippel, 
Brener & von Hippel, 2008). Tidigare forskning beskriver en bild där sjuksköterskor redogör 
för moralistiska och stereotypiska åsikter, och personer med missbruksproblematik riskerar att 
bli stigmatiserade (Watson, Maclaren & Kerr, 2006).  

2.2 Internationellt perspektiv 

Ur ett globalt perspektiv uppskattas 243 miljoner människor använda illegala droger i åldrarna 
15-64 år, huvudsakligen cannabis, opioder, kokain eller amfetamin. Förenta nationerna (FN, 
2014) uppskattar att 1 av 6 drogmissbrukare söker vård varje år, även om det finns stora 
regionala skillnader. I Afrika söker 1 av 18 drogmissbrukare vård jämfört med 1 av 5 i västra 
och Centraleuropa, 1 av 4 i Oceanien och 1 av 3 i Nordamerika. Personer med 
missbruksproblematik och i synnerhet användare av illegala substanser söker sig i högre grad 
än andra samhällsgrupper till akutsjukvården, då de riskerar att drabbas av akuta 
komplikationer till följd av missbruket. En följd blev att kraven på sjuksköterskorna 
verksamma på akutvårdsavdelningar ökar, samtidigt som allmänsjuksköterskor saknar 
specifik kunskap om hur de ska vårda personer med missbruksproblematik. De senaste 
decennierna visar en ökning av personer med missbruksproblematik som söker sjukvård. De 
behöver dels sjukvård för missbruksrelaterade åkommor som intoxikation, men även andra 
sjukdomstillstånd som infektioner, psykostillstånd, skador och trauman vilket många gånger 
bottnar i alkohol- och droganvändning (Ford, 2011).  
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2.3 Nationellt perspektiv 

Omkring 780 000 svenskar över 18 år uppskattades ha ett missbruk eller beroende av alkohol 
mellan 2009 till 2011, varav 80 000 personer varit i behov av slutenvård alternativt 
specialiserad öppenvård. Inom samma tidsram uppskattades 55 000 svenskar ha ett missbruk 
eller beroende av narkotika och mellan 45 000-65 000 personer hade ett missbruk eller 
beroende av läkemedel (Socialstyrelsen, 2015). Mellan 60-70 % av alla 
amfetaminmissbrukare är intravenösa användare av drogen, och intag sker under ohygieniska 
förhållanden, vilket medför att risken att drabbas av blodsjukdomar såsom Hepatit C och HIV 
sjukdomarna är hög (Folkhälsomyndigheten, 2015). Ökande missbruk leder, utöver lidande 
för den enskilde individen och närstående, också till större samhällsekonomiska kostnader. 
Missbruk leder även till en betydande ohälsa samt oförmåga att arbeta. I Sverige uppgår 
antalet alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall till cirka 2500 per år. Dessutom hade 70 % 
av klienterna inom kriminalvården missbruksproblem, och åtta av tio gärningsmän vid 
misshandel var påverkade av alkohol och droger. Missbrukets samhällsekonomiska kostnad 
uppgick 2011 till cirka 150 miljarder kronor i Sverige, vilket var nio gånger mer än de 
resurser som kommuner och landsting spenderade på vård, behandling och stöd för personer 
med missbruksproblematik. (Statens offentliga utredningar [SOU], 2011:35).  

2.4 Definitioner 

För att definiera missbruk och beroende används två diagnossystem, International statistical 
classification of diseases and related health problems (ICD) och Diagnostic and statistical 
manual of mental disorders (DSM). Inom svensk hälso- och sjukvård används främst ICD 
medan DSM används inom forskning och psykiatrisk verksamhet. För att klassas som 
beroende enligt ICD ska tre av sex följande kriterier vara uppfyllda; stark längtan efter 
drogen, svårighet att kontrollera intaget, fortsatt användning trots skadliga effekter, ökad 
tolerans av drogen, fysiska abstinensbesvär samt att prioritering av droganvändning var högre 
än andra aktiviteter och antaganden (Socialstyrelsen, 2015). Missbruk klassificeras genom att 
ett av fyra följande kriterier är uppfyllda under en ettårsperiod; upprepad användning av 
alkohol eller narkotika som ledde till ett misslyckande att fullgöra sina skyldigheter på arbetet 
i skolan eller i hemmet. Upprepad användning av alkohol eller narkotika i riskfyllda 
situationer (exempelvis i arbetslivet). Upprepade kontakter med rättsväsendet till följd av 
missbruket samt fortsatt användning trots återkommande problem (Socialstyrelsen, 2015). 
 

Terapeutisk attityd beskrivs som sjuksköterskans engagemang gentemot patienten, vilket 
baseras på sjuksköterskans känsla av förpliktelser, motivation, tillfredsställelse och 
självförtroende i sin yrkesroll (Cartwright & Gorman, 1993). 
 
Stigmatisering förknippas med utstötning, och en person utsatt för stigmatisering betraktas 
inte som normal av det omgivande samhället. Stigmatisering tenderar att förekomma även 
inom vården, där patienten anses agera på ett sätt som betraktas som onormalt (Lilja & 
Hellzén, 2014).  
 
Abstinensbesvär används i litteraturstudien för att förklara abstinenssymtom och följder av 
avslutad drog- och alkoholanvändning efter intensivt bruk. Abstinensbesvär kan förklaras som 
det omvända mot drogens effekter – om drogen dämpar oro och ångest tenderar 
abstinensbesvären att kännetecknas av ökad oro och ångest. Andra svårare symtom som kan 
framträda vid abstinensbesvär är hallucinationer, irritabilitet och aggressivitet. Patienter 
drabbade av abstinensbesvär kan reagera utåtagerande och i vissa fall fysiskt angripa 
vårdpersonalen (Wiklund Gustin, 2014).  
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2.5 Personcentrerad omvårdnad 

Personcentrerad omvårdnad fokuserar på hela personen och syftar till att tillgodose andliga, 
existentiella, sociala, psykiska- samt fysiska behov. Individens upplevelse av ohälsa och 
sjukdom ska respekteras, bekräftas och användas för att tolka vilka hälsofrämjande åtgärder 
som kan ligga till grund för personen. Personens perspektiv ska likställas med det 
professionella perspektivet. En förutsättning för personcentrerad vård är att alla patienter 
bemöts efter samma premisser (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Något som även 
fastslås i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763): ”Målet för hälso- och sjukvården var 
god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla 
människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till vården”. På så vis går det att undvika att 
sätta etiketter på människor, till exempel att en person inte blir ”alkoholisten”, ”diabetikern” 
eller den ”dementa”, vilket kan hjälpa sjuksköterskan att tänka personcentrerat istället för att 
objektifiera individen.  
 
Patientbegreppet fokuserar på sjukdomen och symtomen medan personbegreppet fokuserar på 
andra värden såsom individens resurser och värderingar (Edvardsson & Innes, 2008). För 
sjuksköterskan betyder personcentrerad vård att individens behov sätts framför sjukdomen 
och har lika stor betydelse som de behov som sjuksköterskan identifierar. En förutsättning är 
att sjuksköterskan har kunskap, rätta förutsättningar och möjlighet till uppföljning av 
personens behov. Ett grundantagande för personcentrerad vård är att alla människor kan råka 
ut för sjukdom och ohälsa men att för den delen inte blir sin sjukdom eller sina symtom 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

2.6 Etiska riktlinjer för omvårdnad av personer med missbruksproblematik 

Sjuksköterskans ansvarsområde inom hälso- och sjukvården är omvårdnadsvetenskap. 
Sjuksköterskan ska arbeta för att likvärdig vård ges till varje individ oavsett etnicitet, kön, 
samhällsklass eller livsval. Inom omvårdnadsvetenskapen betraktas människan som en fri 
individ med förmåga att göra egna val och ta ansvar. Varje människa ska ses som unik och 
bemötas utifrån sina specifika förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). Målet för 
omvårdnad är att främja hälsa och välbefinnande och omvårdnaden styrs utifrån gällande 
lagar och föreskrifter, ska bedrivas efter vetenskap och beprövad erfarenhet samt vara etiskt 
försvarbar (Ternestedt & Norberg, 2009).  
 
Sjuksköterskan ska uppvisa ett professionellt förhållningssätt såsom respektfullhet, 
medkänsla, lyhördhet och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Personer med 
missbruksproblematik upplevde att de fick ett sämre bemötande av hälso- och 
sjukvårdspersonal jämfört med andra. Personer med missbruksproblematik exemplifierade 
olikt bemötande i form av moraliserande och skuldbeläggning, samt att integriteten inte 
respekterades (Socialstyrelsen, 2011). Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) slår fast att 
vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans 
värdighet, vilket även beskrivs i International Council of Nurses (ICN) etiska kod för 
sjuksköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 2012) 

2.7 Problemformulering 

En del av forskningen som finns beskriver att sjuksköterskor har en negativ, stereotypisk och 
moralistisk attityd till personer med missbruksproblematik (Watson et al., 2006).  
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Negativa attityder formas av olika anledningar, vilket är av vikt att undersökas. Vad är 
anledningen till att personer med missbruksproblematik riskerar att behandlas sämre än andra 
patientgrupper på grund av sin sjukdom, och vad formar sjuksköterskans attityder gentemot 
personer med missbruksproblematik. 

3. Syfte 

Att beskriva sjuksköterskors attityder kring att vårda personer med missbruksproblematik.  

4. Metod 

4.1 Design 

Litteraturstudie med systematisk sökning och deskriptiv design. 

4.2 Sökstrategi 

För att få en bred täckning av omvårdnad, psykologi och psykiatri genomfördes sökningar i 
databaserna CINAHL, Medline och PsycINFO (Kristensson, 2014). Meningsbärande ord 
valdes utifrån studiens syfte. Orden översattes i största möjliga mån enligt Svensk MeSH. 
Sjuksköterskor översattes till ”Nurses”, attityder översattes till ”Attitude” och missbruk 
översattes till ”Substance-related disorders”.  
Synonymer valdes ut för att artiklar som skulle kunna vara relevanta inte skulle kunna 
exkluderas. Synonymerna var dock inte identiska i samtliga databaser. Därefter valdes 
ämnesord utifrån databasernas indexordlistor. Subject Heading List i CINAHL och Medical 
Subject Headings i Medline samt Thesaurus i PsycINFO, då det gav en specifik och säker 
sökning. Ett antal ämnesord utökades ytterligare genom funktionen ”Explode”. Ämnesorden 
kombinerades sedan med de booleska operatorerna ”OR” och ”AND”.  
Se Bilaga 1   
 
Sökningen i CINAHL innefattade ämnesorden Nurses+ AND Substance Dependence+ AND 
Attitude+ OR Attitude of Health Personnel+. 
 
Sökningen i Medline innefattade ämnesorden Nurses+ AND Substance related disorders+ OR 
Opioid-related disorders+ OR Morphine dependence AND Attitude+ OR Attitude of Health 
Personnel+.  
 
Sökningen i PsycINFO innefattade ämnesorden Nurses+ OR Psychiatric Nurses OR Public 
Health Service Nurses OR School Nurses AND Addiction+, Alcoholism+ OR Drug 
addiction+ OR Heroin Addiction OR Drug Usage+ OR Drug seeking OR Crack Cocaine 
AND Attitude. 
 
De begränsningar som gjordes i samtliga databaserna var att artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska, publicerade de tio senaste åren samt att de skulle handla om vuxna över 19 år. I 
CINAHL och PsycINFO gjordes även begränsningen peer-reviewed.  
Se Bilaga 1  
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4.3 Urvalsförfarande 

Antalet artiklar efter begränsningarna var 54 artiklar i CINAHL. Samtliga titlar lästes i det 
första urvalet. I nästa urval valdes fyra artiklar vars abstrakt lästes. Slutligen valdes en artikel 
ut, för att sedan läsas i fulltext. I Medline var antalet efter begränsningarna 29 artiklar. Även 
här lästes samtliga titlar i det första urvalet. I urval två valdes fyra artiklar ut och abstraktet 
lästes. Fyra artiklar lästes i fulltext. I PsycINFO var antalet artiklar efter begränsningar 97 
artiklar. Samtliga titlar i det första urvalet lästes. I urval två lästes 24 abstrakt. I urval tre lästes 
tio artiklar lästes sedan i fulltext.  
Se Bilaga 1  

4.3.1 Exklusions- och inklusionskriterier 

Artiklar som inkluderades var artiklar som svarade mot syftet; sjuksköterskors attityder av att 
vårda personer med missbruksproblematik. Artiklar som handlade om sjuksköterskors attityd 
mot människor med substans- och alkoholmissbruk inkluderades medan artiklar som handlade 
om exempelvis spel- och sexmissbruk exkluderades, likaså exkluderades översiktsartiklar 
samt artiklar med fokus ur ett patientperspektiv.  

4.3.2 Värdering 

Artiklarna granskades med hjälp av granskningsmallar från Statens beredning för medicinsk 
utvärdering (SBU), vilka sedan låg till grund för värdering av artiklarna. Artiklar med 
kvalitativ metod värderades utifrån; hur väldefinierat syftet var, huruvida urvalet var relevant, 
om datainsamling och analys var tydligt beskrivet samt om resultatet var logiskt och 
begripligt. Artiklar med kvantitativ metod värderades utifrån; om populationen som 
deltagarna togs från var tydligt beskriven och relevant, om interventionen var korrekt och 
reproducerbar, om det fördes ett resonemang kring bias samt om bortfallet var tydligt 
beskrivet. Artiklar som bedömdes vara av hög kvalitet besvarade granskningsmallarnas 
samtliga områden. De artiklar som värderades till medelhög kvalitet saknade något område 
alternativt var bristfälligt beskrivet. Litteraturstudiens författare värderade samtliga artiklar 
var för sig, för att inte influera varandra. Värderingarna jämfördes sedan för en slutgiltig 
bedömning av kvalitet. Artiklar av hög- eller medelhög kvalitet inkluderades. Slutligen valdes 
tio artiklar ut.  
Se bilaga 2. 

4.3.3 Analys  

Enligt Kristenssons (2014) integrerade analys lästes artiklarna i ett första skede igenom för att 
identifiera övergripande likheter och skillnader. Samtliga artiklar lästes igenom av 
litteraturstudiens författare enskilt för att minimera risken att påverka varandra under analysen 
av artiklarna. Artiklarna diskuterades gemensamt för att sammanställa resultat som svarade 
mot syftet, som sedan kom att utgöra två teman. Respektive tema genererade två positiva 
kategorier: utbildning och erfarenhet samt förståelse och motivation och tre negativa 
kategorier: stereotyper och stigmatisering, rädsla och otrygghet samt brist på utbildning och 
kunskap.  

4.3.4 Forskningsetiskt övervägande 

Samtliga granskade artiklar hade genomgått en etisk prövning av en etisk kommitté eller var 
utgivna av tidskrifter med krav på etiskt godkännande. Artiklarna som innefattades i 
litteraturstudien förhöll sig till forskningsetiska principer, genom att forskningen grundat sig i 
människans självbestämmande enligt autonomiprincipen. Nyttan med forskningen i de valda 
artiklarna övervägde risken för skada och obehag enligt nyttoprincipen samt minimerad risk 
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för skada enligt inte skada-principen. Alla individer som ingick i artiklarna behandlades enligt 
rättviseprincipen då de hade rätten att hoppa av forskningsstudien om de så önskade samt 
behandlades på lika villkor (Kristensson, 2014). Resultatet redovisades utan vinkling och 
påverkan trots en viss förkunskap och förförståelse i ämnet hos litteraturstudiens författare. 
Egna värderingar och åsikter åsidosattes i största mån för att inte påverka tolkningen av 
litteraturstudiens resultat. 
!
4.3.5 Förförståelse 

Litteraturstudiens författare var medvetna om förekommandet av förförståelse, förkunskaper 
och förutfattade meningar kring attityder gentemot personer med missbruksproblematik. 
Förutfattade meningar och förkunskaper förbisågs i största möjliga mån för att inte färga 
litteraturstudiens resultat. Genom att resultatet lästes på olika håll i första skedet riskerade inte 
resultatet att färgas av en enskilds persons förförståelse.  

5. Resultat  

5.1 Negativa attityder 

5.1.1 Stereotyper och stigmatisering  

Sjuksköterskorna skildrade personer med missbruksproblematik som en komplex 
patientgrupp med fysiska, mentala och spirituella problem. De associerades med låg social 
status och stämplades som drogsökande och att de enbart var ute efter ett rus (Bettancourt & 
Arena, 2013). En stereotyp bild av personer med missbruksproblematik var att de ”spelade 
teater”, bland annat genom att personerna överdrev sin smärta för att erhålla extra 
smärtlindring. I slutändan ledde det uppfattade beteendet till att sjuksköterskorna inte litade 
på när personen med missbruksproblematik verkligen var i behov av smärtlindring kontra när 
personen försökte vilseleda personalen i syfte att erhålla smärtstillande läkemedel (Monks, 
Topping & Newell, 2013).  

Sjuksköterskor med starka stereotypiska åsikter kring patientgruppen gav sämre omvårdnad 
till missbrukande personer än till andra patienter. Vidareutbildade sjuksköterskor ansåg att 
sjuksköterskor som hade grundutbildning avhumaniserade personer med 
missbruksproblematik. Det påvisades inget samband mellan sjuksköterskor med mer 
erfarenhet som i större utsträckning vårdat personer med missbruksproblem och deras 
engagemang och kunskap att vårda personer med missbruk. De hade stereotypiska åsikter 
gentemot personer med missbruksproblematik, exempelvis att de ansågs vara av låg social 
status, vilket bland annat innebar hemlöshet, tung droganvändning och aggressiva tendenser 
(Lovi & Barr, 2009).  

Åkommor orsakade av extensivt missbruk såsom leverskador, betraktades som något 
personen med missbruksproblematik själv åsamkat sig. Sjuksköterskornas ansåg att 
patienterna själva försatt sig i situationen och därför hade sig själva att skylla (Bettancourt & 
Arena, 2013). Dessutom ansågs personer med missbruksproblematik inte anstränga sig att för 
sluta använda droger eller alkohol (de Vargas & Luis, 2008). Sjuksköterskorna tenderade att 
se drog- och alkoholmissbruk som något självförvållat, och att patienten själv fick hållas 
ansvarig för sin hälsosituation. De reflekterade inte heller om det fanns något i patientens 
livshistoria som kunde orsakat missbruket (Lovi & Barr, 2009).  
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Sjuksköterskor uttryckte sig kring personer med missbruksproblematik som att de var mindre 
sjuka och inte i samma behov av vård som andra patienter Personer med 
missbruksproblematik ansågs störa dels avdelningsrutiner, dels andra inneliggande patienter, 
vilket ledde till ökad arbetsbörda för sjuksköterskorna. Dokumentation och 
omvårdnadsåtgärder hanns inte med i den mån som eftersträvades, och personalen kände 
stress över att inte hinna utföra sina arbetsuppgifter, vilket genererade i negativa attityder. 
Negativa åsikter och projektioner utvecklades i riktning mot personer med 
missbruksproblematik som ansågs ligga bakom den ökade arbetsbördan (Natan, Beyil & Neta, 
2009). Dessutom ansågs personerna med missbruksproblematik själva vara ansvariga för sin 
situation, och borde därför inte förlita sig på sjukvården för att bli nyktra (Lovi & Barr, 2009). 

Missbruk sågs av majoriteten av sjuksköterskorna som en sjukdom, medan en mindre del av 
sjuksköterskorna inte ansåg att missbruket var behandlingsbart, utan såg missbruket som ett 
karaktärsdrag hos personen snarare än en sjukdom. De sjuksköterskor som inte såg 
missbruket som en behandlingsbar sjukdom hade också föreställningen att så fort patienten 
hade fått sin behandling så skulle personen återfalla i missbruksproblematik, och behöva 
läggas in för behandling igen - de sågs som hopplösa fall (de Vargas & Luis, 2008). 

5.1.2 Rädsla och otrygghet 

Sjuksköterskorna uttryckte rädsla inför att möta personer de visste var droganvändande. De 
visste att personer med missbruksproblematik riskerade att drabbas av abstinensbesvär, vilket 
kunde innebära att personen blev aggressiv och svårhanterbar (Natan et al., 2009). 
En majoritet av de abstinensdrabbade var män, och majoriteten av sjuksköterskorna var 
kvinnor vilket ledde till ytterligare stress i form av rädsla av att vara fysiskt underlägsen. 
Männen ansågs kunna bidra till större skada än kvinnliga personer med missbruksproblematik 
(Bettancourt & Arena, 2013). Flera sjuksköterskor minimerade tiden med personer med 
missbruksproblematik för att inte att hamna i konflikter, vilket minskade deras chanser att lära 
känna personerna. På så vis riskerade fysiska, psykiska och sociala behov att missas (Monks 
et al., 2013). 
Flera gånger bedömdes patienterna som stökiga, vilket dels skapade en otrygg arbetssituation 
för vårdpersonalen, dels oroade andra inneliggande patienter. Vanligtvis fanns inte avskilda 
rum för personerna med missbruksproblematik, vilket innebar att de delade rum med andra 
patienter. Det medförde en ökad arbetsbörda då även andra patienter hade behov att lugnas 
(Bettancourt & Arena, 2013).  
 
Sjuksköterskorna uppfattade även att gemene vårdavdelning inte var förberedd för att vårda 
personer drabbade av missbruksproblematik, vilket i sig gav upphov till en oro att inte kunna 
förmedla adekvat vård och att personerna som var inlagda skulle fara illa (Bettancourt & 
Arena, 2013). Att personer med missbruksproblematik många gånger brukade intravenösa 
droger medförde en oro inför det eventuella förekommandet av blodsmitta, vanligen Hepatit 
C eller HIV, då det fanns en risk att de själva skulle drabbas om de exempelvis råkade sticka 
sig själv (Chan, Stoové & Reidpath, 2008). 

5.1.3 Brist på utbildning och kunskap  

Sjuksköterskor med liten eller ingen erfarenhet och mindre grad av fortbildning inom området 
för vård av personer med missbruksproblematik hade negativa attityder gentemot 
patientgruppen (Chang & Yang, 2012). Sjuksköterskor med vidareutbildning inom framförallt 
substansbruk och alkoholism upplevde att sjuksköterskor med enbart grundutbildning inte 
kände till förhållnings- och tillvägagångssätt gentemot personer med missbruksproblematik. 
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Abstinensbesvär och behandling av det märkte de vidareutbildade sjuksköterskorna att de 
icke-vidareutbildade hade svårigheter med att hantera (Lovi & Barr, 2009).  
 
Gällande de fysiska aspekterna av missbruk, som exempelvis sepsis och sårskador, beskrev 
sjuksköterskorna sig som kompetenta och självsäkra i sin yrkesroll. Specifika drogrelaterade 
patientbehov gav å andra sidan upphov till osäkerhet och föreställningar av inkompetens 
(Monks et al., 2013). Vidare gavs uttryck av bristande kunskap kring hur personer med 
missbruksproblematik skulle bemötas på bästa sätt, bland annat beroende på att 
sjuksköterskorna inte kände sig fullt införstådda i hur vissa specifika droger kunde påverka 
personernas beteende. 
Även om personerna fick den vård som de var berättigade till så saknades empati och en 
holistisk människosyn (Peckover & Chidlow, 2007). Många sjuksköterskor saknade därtill 
stöd i sin yrkesroll inom området för personer med missbruksproblematik (Ford, Bemmer & 
Becker, 2008).  

5.2 Positiva attityder 

5.2.1 Utbildning och erfarenhet  

Sjuksköterskorna med vidareutbildning inom området för omvårdnad av personer med 
missbruksproblematik kände sig tryggare och säkrare i sin arbetsutövning (Peckover & 
Chidlow, 2007).  Sjuksköterskorna med mer klinisk erfarenhet och som vårdat personer med 
missbruksproblematik hade i större utsträckning en positivare attityd än sjuksköterskor med 
mindre klinisk erfarenhet. Sjuksköterskor inom psykiatrin hade i högre utsträckning positivare 
attityder jämfört med sjuksköterskor inom den somatiska vården (Chang & Yang, 2012).  
 
Vidareutbildade sjuksköterskor upplevde att de hade en bred bild av vad som var orsaken till 
missbruket, exempelvis händelser i den missbrukandes liv som låg till grund för ett missbruk 
eller psykisk ohälsa. De uttryckte samtidigt att grundutbildning var otillräcklig för att hantera 
personer med missbruksproblematik. Dessutom ansåg sjuksköterskorna att vidare- och 
specialistutbildning var nödvändig för att förbereda dem på arbetet kring patientgruppen 
(Lovi & Barr, 2009). Erfarenheter av att ha mött personer ur patientgruppen samt 
vidareutbildning gav positiva till mycket positiva attityder gentemot personer med 
missbruksproblematik. Utbildning som skett prekliniskt, med andra ord under 
grundutbildningen, gav något positiva attityder. Att ha fått stöd från andra mer erfarna 
sjuksköterskor, läkare, undersköterskor och annan vårdpersonal bidrog också till ökad positiv 
attityd (Ford et al., 2008).  
 
Ålder hos sjuksköterskorna, klinisk erfarenhet och utbildning relaterad till substansmissbruk 
från både sjuksköterskeutbildningen och vidareutbildning på arbetsplatsen visade sig vara i 
stark korrelation till vilken attityd som sjuksköterskorna hade till personer med 
missbruksproblematik. Sjuksköterskor som jobbade på en avdelning där personer med 
missbruksproblematik var vanligt förekommande och hade erfarenheter av utbildning inom 
området både från sjuksköterskeutbildningsnivå och vidare utbildning på arbetsplatsen visade 
sig ha en positivare attityd till personer med missbruksproblematik (Chang & Yang, 2012).  
 
Det fanns ett samband mellan utbildning på arbetsplatsen och ökad terapeutisk attityd och 
därmed positivare attityd och vilja att vårda personer med missbruksproblematik hos 
sjuksköterskorna inom psykiatri- och beroendeavdelningar. Det påvisades också skillnader 
mellan sjuksköterskor som arbetade på medicin- och kirurgavdelningar kontra sjuksköterskor 
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inom psykiatri- och beroendeavdelningar, där sjuksköterskor inom psykiatri- och 
beroendeavdelningar generellt hade en positivare attityd.  
För sjuksköterskor inom somatisk vård påvisades det att utbildning behövde kombineras med 
kliniska riktlinjer samt mentorskap hos sjuksköterskorna för att skapa en positiv attityd hos 
sjuksköterskorna (Nilsen, Stone & Burleson, 2013).  

5.2.2 Förståelse och motivation 

Sjuksköterskorna inom den somatiska vården kände sig på ett professionellt plan ansvariga att 
vårda personer med missbruksproblematik (Nilsen et al., 2013). Desto färre stereotypiska 
åsikter och förutfattade meningar sjuksköterskorna besatt, desto mer motiverade var 
sjuksköterskorna att vårda personer med missbruksproblematik. Sjuksköterskorna värderade 
sin förmåga att ge adekvat och kompetent vård som god. De var väl insatta i möjliga 
biverkningar av drogmissbruk, och de strävade alltid efter att ge bästa möjliga vård (Natan et 
al., 2009).  
 
Sjuksköterskorna utgick ifrån personerna med missbruksproblematiks egna resurser och 
utbildade samt lärde personerna om deras sjukdom. Sjuksköterskorna gav dem adekvata 
verktyg att klara av både symtomen kopplade till sjukdomen samt fördomar som riktades mot 
dem och gav på så sätt en personcentrerad omvårdnad. En majoritet av sjuksköterskorna såg 
det som sin skyldighet att informera och utbilda personerna för att öka förståelsen (Chan et 
al., 2008). Sjuksköterskor med vidareutbildning samt de sjuksköterskor med större erfarenhet 
av att vårda personer med missbruksproblematik förstod att de kunde komma från samtliga 
samhällsgrupper, vissa mer funktionella än andra, där en del visserligen kunde vara hemlösa, 
men där andra kunde ha ett arbete som klarades av att skötas trots missbruket Något som även 
gällde för relationer och äktenskap, trots ett tungt missbruk (Lovi & Barr, 2009).  
 
Sjuksköterskorna såg ett samband mellan lite kunskap på området för vård av personer med 
missbruksproblematik och fördomar mot personer med missbruksproblematik. 
Sjuksköterskorna uttryckte samtidigt en motivation och vilja till vidareutbildning som i sin tur 
skulle leda till bättre vård för personer med missbruksproblematik. Flera av sjuksköterskorna 
hade personliga erfarenheter i form av familjemedlemmar eller vänner som hade använt 
illegala droger. Det gav en förståelse och ett inifrånperspektiv som influerade deras attityder 
och i förlängningen det professionella arbetet. Sjuksköterskorna med personliga erfarenheter 
hade förmågan att se personen bakom drogmissbruket. Att de såg personen och inte patienten 
skapade en positiv och en harmonisk omgivning i interaktionen med personer med 
missbruksproblematik (Monks et al., 2013). Sjuksköterskorna upplevde även att de grundade 
mycket av sin attityd i hur deras kollegor ansåg omvårdnaden av patientgruppen skulle se ut. 
Ju mer positiv syn de hade, desto positivare attityder avspeglades i sjuksköterskornas 
attityder. Att ha deltagit i omvårdnaden kring personerna och sett en förbättring hos den 
missbrukande bidrog till ett förhållningssätt att det var möjligt att hjälpa personerna att ta sig 
ur sitt missbruk (Natan et al., 2009).  
 
Alkoholism sågs av majoriteten av sjuksköterskorna som en sjukdom som behövde 
behandlas, medan ett fåtal sjuksköterskor uttryckte att missbruket var ett karaktärsdrag 
snarare än en sjukdom. Sjuksköterskorna med uppfattningen att missbruket var möjligt att 
bota hade generellt positivare attityd gentemot personerna med missbruksproblematik och 
mindre stereotyper (de Vargas & Luis, 2008).  
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5.3 Resultatsammanfattning 

Resultatet som framkommit angående sjuksköterskors attityder kring att vårda personer med 
missbruksproblematik var att arbetet präglades av både positiva och negativa attityder, vilka 
grundade sig i vikten av utbildning. Brist på utbildning ledde till att sjuksköterskorna hade 
förutfattade meningar, och att de inte kände sig tillräckligt kvalificerade att vårda personer 
med missbruksproblematik. Vidareutbildning gav å andra sidan positiv inverkan på 
sjuksköterskornas attityder genom ökad kunskap och förståelse både gällande sjukdomen och 
dess symtom samt bakomliggande faktorer till missbruk. Vidareutbildade sjuksköterskor 
kände sig kapabla att vårda personer med missbruksproblematik och trygga i sin yrkesroll. 
Rädslan och otryggheten minskade i takt med vidareutbildning och klinisk erfarenhet. 
Sjuksköterskor som var trygga i sin yrkesroll uppgav även mindre stereotypiska åsikter 
gentemot patienterna.  

6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

För att nå en så bred sökning som möjligt så genomfördes sökningarna i databaserna 
CINAHL och Medline som är två av de största databaserna på området för vårdvetenskap 
samt PsycINFO med huvudområde inom psykologi och beteendevetenskap (Kristensson, 
2014). Att söka i flera databaser ökade chansen till att hitta relevanta artiklar vilket i sin tur 
stärker studiens trovärdighet (Henricson & Billhult, 2012). Flertalet artiklar återkom i mer än 
en databas vilket styrker att sökningen var relevant och genomförts systematiskt (Forsberg & 
Wengström, 2013). Ämnesord valdes därefter utifrån de valda databasernas respektive 
indexordlistor, Subject Heading List i CINAHL, Medical Subject Headings i Medline samt 
Thesaurus i PsycINFO, vilket medförde ytterligare synonymer för att få en bredare sökning. 
Ämnesorden ansågs vara relevanta för att svara på studiens syfte. Däremot uppfattades det 
problematiskt att hitta en allmängiltig definition av vad attityder var, då litteraturen tenderade 
att definiera attityder mer som sjuksköterskornas upplevelser och känslor. En reflektion har 
varit om en bredare sökning kunnat uppnås om till exempel bemötande eller förhållningssätt 
hade använts istället för attityder i studiens syfte.  
 
En begränsning gällande publiceringsdatumet för artiklarna valdes att göras mellan åren 
2005-2015. Åren valdes för att få en uppdaterad bild av forskningsläget och för att hitta 
relevanta artiklar. I Medline gjordes sökningen mellan åren 2005-2014 då det inte var möjligt 
att inkludera artiklar från 2015. Det kan dock inte ses som en svaghet då sjuksköterskornas 
attityder mot personer med missbruksproblematik troligtvis inte skiljer sig från 2014 till 2015, 
det kan dock inneburit att relevanta artiklar missats. Andra begränsningar som gjordes var att 
samtliga artiklar skulle vara skrivna på engelska och att artiklarna skulle handla om vuxna 
över 19 år. Att artiklarna skulle vara skrivna på engelska medförde även att artiklar skrivna på 
andra språk som kunde varit relevanta sållats bort, vilket kan värderas som en svaghet. Då 
litteraturstudiens författare inte hade tillräckliga kunskaper i andra språk än svenska eller 
engelska var det dock nödvändigt att begränsa sökningen till de språken. Sammanlagt 
exkluderades 36 artiklar som var författade på andra språk än engelska. Analysmetoden som 
användes var integrerad analys vilken ansågs vara en relevant metod för litteraturstudien då 
metoden sammanställde resultatet på ett överskådligt och systematiskt sätt. För att öka 
tillförlitligheten i litteraturstudiens resultat fanns en medvetenhet om egna förkunskaper och 
förutfattade meningar. Då resultatet lästes var för sig i urvalets första skede riskerade inte 
resultatet att påverkas av en enskild persons förförståelse och förutfattade meningar. Enligt 
Henricson & Billhult (2012) visar det på att författarna behandlat förförståelsen vilket stärker 
litteraturstudiens trovärdighet.  
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Majoriteten av artiklarna som inkluderades i studien hade kvalitativ metod som ansats, vilket 
kunde ses som en styrka då syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors attityder till 
personer med missbruksproblematik. Det kunde varit intressant om personernas egna 
perspektiv inkluderats i studien då det hade medfört ett bredare perspektiv sett ur ett 
personcentrerat perspektiv. Litteraturstudiens författare ansåg dock att det skulle blivit för 
omfattande och hade missat studiens syfte. Samtliga artiklar som inkluderades i 
litteraturstudien ansågs ha medelhög- till hög kvalitet enligt SBUs granskningsmallar. 
Användandet av ett validerade granskningsmallar hjälpte oss som granskare av artiklarna att 
ta ställning till vilken kvalitet som kan anses vara acceptabel och vilken som inte är det. 
Granskningsmallarna underlättade analysen av artiklarna och bidrog till att enbart artiklar av 
stark kvalitet valdes ut till litteraturstudien, vilket även styrks av Kristensson (2014). Att 
kvalitetsgranskningen skedde var för sig i ett första skede för att sedan jämföras kan ses som 
en styrka och ökar trovärdigheten. Litteraturstudiens författare riskerade därmed inte att 
influera varandra, vilket ses som en styrka (Henricson & Billhult, 2012).  

Artiklar med kvalitativ- och kvantitativ metod inkluderades i studien, vilket kunde betraktas 
som både en styrka och en svaghet. Styrkan i artiklarna med kvalitativ metod var att de 
angriper ämnet ur ett inifrånperspektiv och svarar på så sätt mot studiens syfte. Medan det kan 
ses som en svaghet att artiklarna med kvalitativ metod inte är generaliserbara. Samtliga 
artiklar med kvantitativ metod använde reliabla och valida mätinstrument, vilket innebär att 
resultatet blir detsamma vid upprepade mätningar och att de mätte vad som avsågs mätas, 
vilket leder till att risken för systematiska fel minskar (Forsberg & Wengström, 2013). 
Författarna har valt att använda termen personer med missbruksproblematik konsekvent 
genom hela studien istället för att beskriva vilken typ av missbruk som personen hade.  

I två av litteraturstudiens artiklar undersöks inte enbart sjuksköterskors attityder utan även 
annan vårdpersonals. Det har varit tydligt i Chan et al., (2012) vilka åsikter attityder som 
sjuksköterskor respektive annan vårdpersonal uttryckt. I Nilsen et al., (2013) var det dock i 
vissa stycken svårt att skilja på vilka uttryckta attityder som var sjuksköterskor respektive 
annan vårdpersonal. Det kan ses som en svaghet, de stycken som används i litteraturstudiens 
resultat var dock uttryckligen sjuksköterskors attityder.  

6.2 Resultatdiskussion 

Resultatet i litteraturstudien visar att arbetet med personer med missbruksproblematik 
framförallt tyngs av att sjuksköterskorna upplever brist på utbildning och erfarenhet, att 
arbetet tenderar att präglas av rädsla och otrygghet samt att patienterna riskerar att 
stigmatiseras och ges stereotyper. Watson et al., (2006) bekräftar bilden av att personer med 
missbruksproblematik riskerar att stigmatiseras.  

Inga skillnader kan ses beroende på var i världen sjuksköterskorna arbetar, då liknande åsikter 
uttrycks i de valda artiklarna. Litteraturstudien innefattar artiklar skrivna i nio länder; 
Australien, Brasilien, Chile, England, Israel, Taiwan, Thailand och USA uppdelat på sex olika 
kontinenter vilket innebär en mångfald och kulturell bredd. Trots en sådan diversitet i 
etnicitet, religionstillhörighet, psykosocial- och sociokulturell bakgrund framkommer 
liknande upplevelser och attityder gentemot personer med missbruksproblematik. Hur 
gruppen upplevs och behandlas skiljer sig inte väsentligt oavsett i vilket land eller på vilken 
kontinent studien är gjord. Det är därför rimligt att tro att en liknande sakläge råder sett ur ett 
nationellt perspektiv och att litteraturstudiens resultat är översättbart till nationella 
förhållanden.  
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Dåligt bemötande från vårdpersonalen, baserat på fördomar och stereotypiska åsikter, kan 
innebära att den utsatta patientgruppen personer med missbruksproblematik avstår att söka 
vård, trots att de behöver den. Att möta fördomar och bli behandlad på ett respektlöst sätt kan 
väga över behovet av hjälp. Väljer personerna inte att söka sjukvård finns risken att de inte 
blir hjälpta ur sitt missbruk, vilket kan leda till att de hamnar i ett utanförskap. Utanförskap 
kan i sin tur leda till att personerna inte blir en bidragande del av samhället. Dessutom kan 
situationen innebära att deras hälsotillstånd försämras och personerna drabbas av 
komplikationer av sjukdomar som kunnat åtgärdas långt tidigare. Något som i sig innebär 
ökade kostnader för sjukvården och därigenom samhället. Sjuksköterskor och vårdpersonals 
attityder och bemötande får inte avskräcka människor att söka vård. 
 
Personer med missbruksproblematik som upplever smärta och är i behov av smärtlindring 
anses av den del sjuksköterskor vara drogsökande. Sjuksköterskorna känner inte att de kan lita 
på personerna med missbruksproblematik och de upplevs enbart vara ute efter ett rus. Pauly, 
McCall, Browne, Parker & Mollison (2015) redogör för samma agerande, där sjuksköterskor 
rutinmässigt avfärdar personerna med missbruksproblematik och deras symtom. Att 
sjuksköterskorna inte kan lita på personerna tycker litteraturstudiens författare är ett problem i 
sig, i och med att det är svårt att avgöra om de faktiskt är i behov av smärtlindring eller inte. 
Hamdan-Mansour, Mahmoud, Asqalan, Alhasanat & Alshibi (2012) menar att sjuksköterskor 
inte har rätt kompetens för att korrekt identifiera om en person är drogsökande, vilket styrker 
att det är svårt att avgöra. Risken med en dömande attityd är att personer som faktiskt är i 
behov av smärtlindring inte smärtbehandlas. Den personcentrerade omvårdnaden riskerar 
också att bli åsidosatt i form av att personens upplevelse av ohälsa inte respekteras och 
bekräftas vilket också styrkas av Neale et al., (2008) som bekräftar en bild där personer med 
missbruksproblematik blir olikt behandlade än andra patienter. Sjuksköterskans pessimistiska 
förhållningssätt riskerar att ge en felaktig bild av personer med missbruksproblematik, baserat 
på förutfattade meningar, varav en är att personerna framställs som manipulativa.  
 
Majoriteten av sjuksköterskorna anser att drog- och alkoholmissbruk är en sjukdom som 
grundar sig i biologiska, sociala och psykologiska faktorer, medan en del anser missbruk vara 
ett karaktärsdrag och att situationen är självförvållad och därmed inte kan behandlas. 
Litteraturstudiens författare anser att oavsett om sjukdomen är självförvållad eller inte så är 
det problematiskt att en del sjuksköterskor inte behandlar sjukdomen utifrån samma 
premisser. I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763) är det tydligt beskrivet att 
sjukvården ska ges på lika villkor för hela befolkningen, oavsett bakomliggande orsaker till 
vårdbehov. Något som också går i linje med de etiska riktlinjerna för omvårdnad av personer 
med missbruksproblematik vilka beskrivs i den etiska koden för sjuksköterskor. Alla 
sjuksköterskor skall uppvisa professionellt förhållningsätt såsom respektfullhet, medkänsla, 
lyhördhet och visa integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2012). Ingen värdering bör heller 
göras gällande om ett sjukdomstillstånd är självförvållat då det inte är sjuksköterskans 
subjektiva bedömning som ska avgöra vem som är berättigad till vård och inte.  
 

Litteraturstudiens författare tycker att det är viktigt att sjuksköterskor förstår att det i grunden 
handlar om ett okontrollerbart beroende som oavsett om det är självförvållat eller inte skall 
ses som en sjukdom och behandlas därefter. Dessutom är personer med missbruksproblematik 
redan en utsatt grupp som det är och ska därför inte skuldbeläggas på grund av sitt leverne. 
Resultatet visar att flera sjuksköterskor upplever det som otryggt att vårda personer med 
missbruksproblematik. Framförallt uttrycks en rädsla inför att personer med 
missbruksproblematik kan bli aggressiva och våldsamma. Merparten av sjuksköterskorna, 
vilka är kvinnor, anser sig vara fysiskt underlägsna personerna som i majoritet är män. 
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Uppdelningen med en sjuksköterskekår som består av mestadels kvinnor och en patientgrupp 
bestående mestadels av män är återkommande i litteraturstudiens artiklar. En slutsats är att 
fördelningen leder till ett maktförhållande där sjuksköterskorna undviker personerna med 
missbruksproblematik i den mån det är möjligt av rädsla för att hamna i konflikt, vilket är 
bekymmersamt ur både patientsäkerhets- och sjuksköterskeperspektiv vilket styrks av von 
Hippel et al., (2008) som exemplifierar en liknande bild där sjuksköterskorna försöker 
spendera så lite tid som möjligt med personer med missbruksproblematik. Maktförhållanden 
kombinerat med möjliga abstinensbesvär leder till en uppfattad otrygg arbetsmiljö. Samtidigt 
visar det på att sjuksköterskorna inte har nödvändiga verktyg för att hantera patienter som 
drabbas av abstinensbesvär.  
 
I resultatet påvisas att sjuksköterskorna är bekväma och känner sig kompetenta gällande de 
fysiska aspekterna av missbruk, men mindre säkra i sin yrkesroll när det kommer till specifika 
drogrelaterade vårdbehov, som exempelvis abstinensbesvär. Det är något som styrks av 
Gilchrist et al. (2011) som redogör för att sjuksköterskor känner sig bekväma med fysiska 
biverkningar av drogmissbruk och kompetenta att hantera dessa. Vidare känner sig samma 
sjuksköterskor inte kompetenta nog kring effekterna av drogmissbruk och dess psykiska 
påverkan (Gilchrist et al., 2011). Litteraturstudiens författare tror att sjuksköterskornas 
negativa attityder gentemot personer med missbruksproblematik ofta grundar sig rädsla och 
förutfattade meningar, vilket i många fall stämmer för samhället i övrigt.  

Personer med missbruksproblematik framställs som farliga och aggressiva, vilket i vissa fall 
kan stämma, men i många fall är baserat på okunskap. Resultatet visar att brist på utbildning 
och erfarenhet leder till att sjuksköterskorna inte känner sig tillräckligt kompetenta att hantera 
personer med missbruksproblematik. Att inte känna sig kompetent eller tillräcklig inför en 
arbetsuppgift riskerar att bidra till negativa föreställningar och attityder, vilket också lyfts i 
litteraturstudiens artiklar (Chang & Yang, 2012; Ford, Bemmer & Becker, 2008; Lovi & Barr, 
2009; Monks, Topping & Newell, 2013; Peckover & Chidlow, 2007) En förutsättning för att 
sjuksköterskorna ska kunna bedriva personcentrerad omvårdnad är att de har rätt 
förutsättningar och rätt kunskaper. Litteraturstudiens författare anser att det saknas både 
praktisk och teoretisk utbildning under sjuksköterskornas grundutbildning. Ett resultat är att 
sjuksköterskorna inte har förutsättningar att ge adekvat vård till en grupp som de flesta 
sjuksköterskor, oavsett inriktning, kommer möta i sitt arbetsliv.  

Klinisk erfarenhet visar sig påverka sjuksköterskors attityder gentemot personer med 
missbruksproblematik i positiv riktning. De sjuksköterskor som möter och har mött, 
patientgruppen i större utsträckning har positivare attityder än mindre erfarna sjuksköterskor. 
Litteraturstudiens författare tror att det kan bero på att ökad förståelse för deras problematik 
samt att sjuksköterskorna i och med mängden möten blir bekvämare och bättre på att hantera 
patienterna. Därför är det viktigt för sjuksköterskor att möta personer med 
missbruksproblematik för att få möjlighet att hantera sina eventuella fördomar och utveckla 
ett förhållningssätt gentemot både sjukdomen och personen. Sjuksköterskor bör därför se 
möten med personer med missbruksproblematik som en möjlighet till utveckling snarare än 
risk för problem.  

Resultatet visar att vidareutbildning både ökar motivationen att arbeta med personer med 
missbruksproblematik samt den terapeutiska attityden (Peckover & Chidlow, 2007; Lovi & 
Barr, 2009; Chang & Yang, 2012). Litteraturstudiens författare anser i enlighet med resultatet 
att vidareutbildning ökar kunskap, vilket i sin tur förbättrar sjuksköterskornas förhållningssätt 
i sin yrkesroll. Författarna tror att den ökade kunskapen ger sjuksköterskorna fler verktyg att 
klara av symtom relaterat till sjukdomen samt förutsättningar att undvika sina egna 
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stereotyper och stigmatiseringar i större utsträckning än vad sjuksköterskor med enbart 
grundutbildning tenderar att ha. Tran, Stone, Fernandez, Griffiths & Johnson (2009) styrker 
bilden av att sjuksköterskor med mer klinisk erfarenhet är bättre utrustade att bemöta och 
vårda personer med missbruksproblematik. I förlängningen skapas genom erfarenhet 
möjligheter att arbeta mer personcentrerat genom att inte objektifiera personen med 
missbruksproblematik. Istället förstår sjuksköterskan sjukdomen och dess symtom, vilket 
också ger henne större möjligheter att involvera personen i omvårdnaden.  

6.3 Slutsats 

Det förekommer både negativa och positiva attityder hos sjuksköterskor gentemot personer 
med missbruksproblematik. De negativa attityderna är dock fler. De beror främst på bristen av 
utbildning och erfarenhet. De positiva attityderna grundas framförallt av längre klinisk 
erfarenhet och vidareutbildning. För att minska negativa attityder behöver sjuksköterskor 
således få erfarenhet av patientgruppen samt vidareutbildas inom omhändertagande av 
personer med missbruksproblematik. För att arbeta personcentrerat skall alla patienter 
behandlas utifrån samma premisser oavsett sjuksköterskans attityder och subjektiva 
bedömning vilket i många fall inte stämmer för personer med missbruksproblematik. 

6.4 Klinisk nytta 

Resultatet av litteraturstudien ger sjuksköterskor förståelse för vad som formar deras attityder 
gentemot personer med missbruksproblematik. Genom att använda resultatet från 
litteraturstudien kommer sjuksköterskor att bli medvetna om hur attityder kommer att påverka 
omvårdnaden av personen. Oavsett om sjuksköterskan har en positiv eller negativ attityd 
gentemot personer med missbruksproblematik så kommer det att ha inverkan på 
omvårdnadens resultat. 

6.5 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning kring sjuksköterskors attityder gentemot personer med 
missbruksproblematik är av intresse för att ytterligare kunna kartlägga vad som grundar både 
positiva- som negativa attityder. I dagsläget framkommer fler negativa attityder än positiva. 
Därför det är viktigt ta reda på vad som genererar mer positiva attityder samt minskar de 
negativa attityderna, för att kunna säkerställa att personer med missbruksproblematik får den 
vård de har rätt till.  
 

 
!
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Bilaga 1 Sökmatris 
 
Databas Sökord Resultat av sökningen Urval 1 Urval 2 Urval 3 
Cinahl 
2015-09-03 
Kl. 10:00 

S1 (MH ”Nurses+”) 171 974    

Cinahl 
2015-09-03 
Kl. 10:00 

S2 (MH ”Substance 
Dependence+) 

64 953    

Cinahl 
2015-09-03 
Kl. 10:00 

S3 (MH ”Attitude+ 
OR Attitude of Health 
Personnel+”) 

286 084    

Cinahl 
2015-09-03 
Kl. 10:00 

S1 AND S2 AND S3 
• Engelska 
• 2005-2015 
• Peer-reviewed 
• All adults 19+ 

years 

54 54 4 1 
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Databas Sökord Resultat av sökningen Urval 1 Urval 2 Urval 3 
Medline 
2015-09-18 
Kl. 10:00 

S1 (MH ”Nurses+”) 72,382    

Medline 
2015-09-18 
Kl. 10:00 

S2 (MH ”Substance-
related disorders+ OR 
Opioid-related 
disorders+ Morphine 
dependence”) 

231,352    

Medline 
2015-09-18 
Kl. 10:00 

S3 (MH ”Attitude+ 
OR Attitude of Health 
Personnel+”) 

305,662    

Medline 
2015-09-18 
Kl. 10:00 

S1 AND S2 AND S3 
• Engelska 
• 2005-2015 
• Peer-reviewed 
• All adults 19+ 

years 

29 29 4 4 
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Databas Sökord Resultat av sökningen Urval 1 Urval 2 Urval 3 
PsycINFO 
2015-08-25 
Kl. 12:00 

S1. (DE ”Nurses+ OR 
Psychatric Nurses OR 
Public Health Service 
Nurses OR School 
Nurses OR Nursing”) 

34 080    

PsycINFO 
2015-08-25 
Kl. 12:00 

S2. (DE ”Addiction+ 
OR Alcoholism+ OR 
Drug Addiction+ OR 
Heroin Addiction OR 
Drug Usage+ OR 
Drug seeking OR 
Crack Cocaine”) 

131 496    

PsycINFO 
2015-08-25 
Kl. 12:00 

S3. (DE ”Attitude”) 414 727    

PsycINFO 
2015-08-25 
Kl. 12:00 

S1 AND S2 AND S3 
• Engelska 
• 2005-2015 
• Peer-reviewed 
• All adults  

18+ years 
 

97 97 24 10 
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Bilaga 2 Artikelmatris 
 
Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Bettancourt Ortega, L., & 
Arena Ventura, C. (2013). 
I am alone: the experience 
of nurses delivering care to 
alcohol and drug user. 
Revista Latino-Americana 
de Enfermagem, 47(6), 
1379-1386. doi: 
10.1590/S0080-
623420130000600019. 
 
Land, Chile 
 

Syftet var att 
undersöka 
erfarenheter hos 
sjuksköterskor som 
vårdar drogberoende 
patienter på en 
medicinsk 
vårdavdelning på ett 
allmänsjukhus i Chile 

Design: 
Beskrivande design. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som haft hand 
om substansmissbrukare det 
senaste året.  
 
Exklusionskriterier: 
Inte specificerat. 
 
Urval: 
Strategiskt urval.  
 
Studiegrupp: 
n 6 sjuksköterskor, samtliga 
kvinnor mellan 25-45 år med 
minst ett års 
arbetslivserfarenhet.  
 
Bortfall: 
Inget bortfall. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Fenomenologiska intervjuer 
med öppna frågor.  
 
Analysmetod: 
Kvalitativ innehållsanalys. 

Hög kvalitet 
 
Styrkor: 
Studiens design 
och metod är 
tydligt beskriven. 
Tydligt och 
begripligt resultat. 
 
Svagheter: 
Exklusionskriterier 
finns inte 
specificerade.  
 

Sjuksköterskorna beskrev 
patientgruppen som komplex med 
fysiska, mentala och spirituella 
problem.  
 
Samtliga sjuksköterskor uttrycker 
att läkare och sjuksköterskor 
stigmatiserar patienterna, att de får 
”skylla sig själva”, och att 
tankesättet måste ändras på.  
 
Sjuksköterskorna uttrycker att 
vårdavdelningar generellt inte är 
förberedda på att vårda dessa 
patienter, dels saknas tillräcklig 
utbildning, dels är saknas särskilda 
utrymmen för patientgruppen: 
stökiga patienter kan hamna i 
samma rum som andra patienter 
vilket stressar personalen.  
 
Abstinens och följder relaterat till 
detta leder för sjuksköterskorna till 
stress över sin egen säkerhet. Ofta 
de abstinensdrabbade män som är 
fysiskt starkare är den av majoritet 
kvinnliga personalen. Stress och 
oro leder till att sjuksköterskorna 
håller sig borta från patienterna. 
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Chan, K Y., Stoové, M A., 
& Reidpath, D D. (2008). 
Stigma, social reciprocity 
and exclusion of 
HIV/AIDS patients with 
illicit drug histories: A 
study of Thai nurses’ 
attitudes. Harm Reduction 
Journal, 5(28), doi: 
10.1186/1477-7517-5-28 
 
Land, Thailand 

Syftet var att undersöka 
sjuksköterskors respektive 
sjuksköterskestudenters 
syn på personer som 
injicerar droger eller 
drabbats av HIV/Aids 

Design: 
Beskrivande studie.  
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor och 
sjuksköterskestudenter 
som var villiga att delta i 
undersökningen.  
 
Exklusionskriterier: 
Ej specificerat. 
 
Urval:  
Konsekutivt urval. 
 
Studiegrupp: 
n 20 sjuksköterskor, 
medelålder 27 år, 14 
kvinnor och 6 män, klinisk 
erfarenhet varierade 
mellan 4-20 år.  
 
Bortfall 
Inget bortfall.  
 
Datainsamlingsmetod: 
Semi-strukturerade 
intervjuer.  
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys. 

Medelhög kvalitet 
 
Styrkor: 
Tydligt beskrivna 
studiegrupper, går att 
urskilja sjuksköterskor 
respektive 
sjuksköterskestudenter. 
Tydlig resultatdel.  
 
Svagheter: 
Sparsamt beskrivna 
inklusions- och 
exklusionskriterier. 

Det gjordes skillnad på 
patienter drabbade av HIV 
eller Aids och patienter 
som injicerade droger.  
 
Personer med HIV eller 
Aids beskrivs förtjäna stöd 
och rätten att inkluderas 
medan personer som 
brukar intravenösa droger 
uppfattas som ”sociala 
fuskare”.  
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Chang, Y. P., & Yang, M. S. 
(2012). Nurses’ attitudes 
Toward Clients With 
Substance Use Problems. 
Perspectives in Psychiatric 
Care, 49(2), 94-102. doi: 
10.1177/1054773811420284 
 
Land, Taiwan  
 

Syftet var att undersöka 
faktorer som påverkade 
sjuksköterskors attityder 
gentemot patienter med 
substansmissbruk.   
 

Design: 
Tvärsnittsstudie. 
 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade 
sjuksköterskor som 
arbetat minst tre månader 
på samma arbetsplats. 
 
Exklusionskriterier: 
Ej specificerat.  
 
Urval: 
Bekvämlighetsurval. 
 
Studiegrupp: 
n 489 sjuksköterskor 
 
Bortfall: 
18,5 % 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys. 

Hög kvalitet 
 
Styrkor: 
Använder sig av 
validerade frågeformulär. 
Hög svarsfrekvens av 
frågeformuläret, 81,5 %.  
 
Svagheter: 
Ej specificerade 
exklusionskriterier. 
Studiens design begränsar 
generaliserbarheten. 

Klinisk erfarenhet och 
vidareutbildning inom 
området för vård av 
missbrukare samt utbildning 
på område på 
sjuksköterskeutbildningsnivå 
ledde till positivare attityder 
kring vård av människor 
med missbruksproblematik.  
 
Sjuksköterskor med liten 
erfarenhet och med mindre 
grad av fortbildning inom 
området för vård av 
människor med missbrukare 
hade mer negativa attityder 
gentemot patientgruppen.  
 
Sjuksköterskor med mer 
erfarenhet och som har 
exponerats för människor 
med missbruksproblematik 
inom vården har en 
positivare attityd än 
sjuksköterskor med mindre 
erfarenhet. 
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
de Vargas, D., & Villar 
Luis, M A. (2008). 
Alcohol, alcoholism and 
alcohol addicts: 
conceptions and attitudes 
of nurses from district 
basic health centers. 
Revista Latino-Americana 
de Enfermagem, 16(4), 
543-550. doi: 
10.1590/S0104-
11692008000700007  
 
Land, Brasilien 
 

Syftet var att undersöka 
föreställningar och 
attityder hos 
sjuksköterskor gentemot 
alkohol, alkoholism och 
alkoholmissbrukare. 

Design: 
Deskriptiv design. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor verksamma 
vid akutsjukhus, som arbetar 
både dag- och kvällsturer. 
 
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som inte 
arbetade både dag- och 
kvällsturer. 
 
Urval: 
Ändamålsenligt urval 
 
Studiegrupp: 
n 10 sjuksköterskor 
 
Bortfall: 
Inget bortfall. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys och tematisk 
analys. 

Medelhög kvalitet 
 
Styrkor: 
Inget bortfall. Bra och 
tydligt beskriven metod.  
 
Svagheter: 
Etiskt resonemang finns 
inte beskrivet. Forskarens 
förförståelse inte 
beskrivet. Sparsamt 
beskriven studiegrupp 

Alkoholism ses av 
majoriteten av 
sjuksköterskorna som en 
sjukdom som måste 
behandlas. 
 
Många sjuksköterskor 
beskriver att alkoholister 
kommer in och är illa 
däran, får hjälp med 
medicinering och 
omvårdnad, bara för att 
komma tillbaka inom de 
närmsta veckorna med 
samma besvär.  
 
Ett antal sjuksköterskor 
anser baserat på personliga 
upplevelser att många 
numer nyktra alkoholister 
klarat att av sluta p.g.a. en 
egen vilja, något de anser 
inte är lika vanligt idag.   
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Ford, R., Bammer, G., & 
Becker, N. (2008). The 
determinants of nurses’ 
therapeutic attitude to 
patients who use illicit 
drugs and implications for 
workforce development. 
Journal of Clinical 
Nursing, 17(18), 2452-
2462. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2007.02266.x  
 
Land, Australien   

Syftet var att undersöka 
vad som styr 
sjuksköterskornas 
terapeutiska attityd 
gentemot patienter som 
använder olagliga 
substanser. 

Design: 
Tvärsnittsstudie. 
 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade sjuksköterskor 
registrerade i Australian 
Capital Territory (ACT). 
 
Exklusionskriterier: 
Undersköterskor och 
sköterskor som var 
registrerade hos ACT men 
som nu var pensionerade.  
 
Urval: 
Bekvämlighetsurval. 
 
Studiegrupp: 
n 3816 sjuksköterskor 
 
Bortfall: 
50 % 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär med en 
sjugradig likertskala. 
 
Analysmetod: 
Statistisk analys. 

Hög kvalitet 
 
Styrkor: 
Validitetstestade 
frågeformulär. 
Populationen är tydligt 
beskriven.  
 
Svagheter: 
Stort bortfall: 50 %.  
En tvärsnittsstudie ger 
endast en ögonblicksbild 
av nuläget inom det 
undersökta området och 
kan snabbt förändras. 

Sjuksköterskor uppger 
svårigheter att vårda 
människor med 
missbruksproblematik på 
ett professionellt sätt. De 
saknar både utbildning på 
området från 
sjuksköterskeutbildningen 
samt vidare utbildning på 
arbetsplatsen.  
 
Många sjuksköterskor 
saknar stöd i sin yrkesroll. 
25 % av sjuksköterskorna 
känner sig tillräckligt 
utbildade för att ge 
adekvat vård. 30 % var 
motiverade att vårda 
människor med 
missbruksproblematik och 
15 % av dem känner sig 
bekväma att vårda 
patienter med 
missbruksproblematik. 
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Artikel 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 Giorgi 
study. Contemporary Nurse, 
33(2), 166-178. doi: 
10.5172/conu.2009.33.2.166 
 
 
Land, Australien 

Syftet var att 
åskådliggöra 
sjuksköterskors 
perspektiv av att 
vårda 
substansberoende 
patienter. 

Design: 
Deskriptiv design. 
 
Inklusionskriterier: 
Legitimerade sjuksköterskor 
som arbetade på en avdelning 
specialiserad på beroendevård.  
 
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som inte talade 
engelska, annan vårdpersonal. 
 
Urval:  
Ändamålsenligt urval 
 
Studiegrupp: 
n 6 sjuksköterskor, mellan 35-
58 år, klinisk erfarenhet mellan 
8 månader till 20 år. 
 
Bortfall 
Inget bortfall. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Ostrukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod: 
Giorgis fenomenologiska 
metod. 

Hög kvalitet 
 
Styrkor: 
Välbeskriven metoddel. 
Reflekterar över möjliga 
brister i studien. Lågt 
bortfall. 
 
Svagheter: 
 

Patienter med 
missbruksproblematik 
möttes ofta av förutfattade 
meningar såsom att det var 
problempatienter.  
 
Vidareutbildade- och 
specialistutbildade 
sjuksköterskor ansåg att 
allmänsjuksköterskor hade 
en dömande och fientliga 
inställning gentemot 
patienter med 
missbruksproblematik. 
 
Specialistutbildade 
sjuksköterskor kände ett 
behov att försvara 
patienterna och agera som 
deras advokat gentemot 
allmänsjuksköterskor. 
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Artikel 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. doi: 
10.1111/j.1365- 
2648.2012.06088.x. 
 
Land, Storbritannien 

Syftet var att 
undersöka hur 
legitimerade 
sjuksköterskor 
hanterar och ger 
vård till patienter 
inlagda på 
vårdavdelningar 
relaterat till 
komplikationer av 
drogmissbruk. 

Design: 
Explorativ design. 
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor verksamma på 
vårdavdelningar på akutsjukhus.   
 
Exklusionskriterier: 
Annan vårdpersonal såsom 
undersköterskor och 
vårdbiträden.  
 
Urval: 
26 genom ändamålsenligt urval, 
3 genom teoretiskt urval.  
 
Studiegrupp: 
n 29 sjuksköterskor, mellan 21-
58 år gamla, 4-37 års klinisk 
erfarenhet, 4 män och 25 
kvinnor.  
 
Bortfall: 
27 % 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semi-strukturerade intervjuer.  
 
Analysmetod: 
Grounded theory. 

Hög kvalitet 
 
Styrkor:  
Metoddelen och 
dataanalysen är 
välbeskriven, särskilt 
urvalet. Stor spridning på 
ålder och erfarenhet (21-58 
år, 4-37 års erfarenhet).  
 
Svagheter: 
En möjlig svaghet är att 
sköterskorna beskriver hur 
de bör göra snarare än hur 
de verkligen gör.  
 

Sjuksköterskor beskrev sig 
som självsäkra och 
kompetenta gällande de 
fysiska aspekterna av 
missbruk, men mindre 
självsäkra och kompetenta 
gällande specifika 
drogrelaterade 
patientbehov.  
 
Sjuksköterskor uttryckte 
brist på kunskap, bl.a. 
gällande bemötande men 
även kring hälsofrämjande 
arbete. Ibland berodde 
detta på att de inte förstod 
hur vissa droger kunde 
påverka patienten. 
 
Sjuksköterskor uttryckte 
att de inte kände att de 
kunde lita på patienten, att 
de ”spelade teater” för att 
få exempelvis 
smärtlindring.  
 
Flera sjuksköterskor 
försökte minimera tiden 
med patienterna för att inte 
hamna i konflikter. 
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Natan, M. B., Beyil, 
V., & Neta, O. (2009). 
Nurses’ perception of 
the quality of care 
they provide to 
hospitalized drug 
addicts: Testing the 
Theory of Reasoned 
Action. International 
Journal of Nursing 
Practice, 15(6), 566-
573. doi: 
10.1111/ppc.12000  
 
Land, Israel  
 

Syftet var att 
undersöka 
sjuksköterskors 
attityder samt hur 
subjektiva normer 
manifesteras i det 
avsedda och faktiska 
omhändertagandet av 
missbrukare. 

Design: 
Deskriptiv design.  
 
Inklusionskriterier: 
Sjuksköterskor som arbetade på 
internmedicinska avdelningar, på tre större 
allmänsjukhus i Israel.  
 
Exklusionskriterier: 
Sjuksköterskor verksamma på avdelningar 
med låg andel av patienter med 
missbruksproblematik.  
 
Urval: 
Icke-slumpmässigt urval. 
 
Studiegrupp: 
n 135 sjuksköterskor, 116 kvinnor och 19 
män, medelåldern var 38,6, deltagarna hade 
ett medelvärde på 15,1 års klinisk erfarenhet  
 
Bortfall: 
14 % 
 
Datainsamlingsmetod: 
Strukturerade intervjuer med 
självskattningsskala.  
 
Analysmetod: 
Statistisk analys. 

Hög kvalitet 
 
Styrkor: 
Tydligt beskriven 
metoddel.  
Lågt bortfall. Använt 
validerade 
frågeformulär.  
 
Svagheter:  
Undersökningsmetode
n, självskattning, kan 
innebära att svaren ges 
utifrån avsett 
omhändertagande och 
inte faktiskt 
omhändertagande.  
 

Sköterskorna uttryckte en rädsla 
inför patientgruppen. Dels 
beroende på eventuella 
abstinensbesvär, men även 
möjligheten att patienten är 
drabbad av blodsmitta såsom 
Hepatit C.  
 
Personer med 
missbruksproblematik tenderar 
enligt sjuksköterskorna att störa 
avdelningsrutiner och andra 
patienter vilket leder till ökad 
arbetsbörda och negativa åsikter 
och attityder gentemot dessa 
individer.  
 
Sjuksköterskor med starka 
stereotypiska åsikter av 
missbrukande patienter anser sig 
ge sämre vård till patientgrupper 
relaterat till andra. De 
sjuksköterskor som ansåg 
missbruk var möjligt att bota att 
generellt positivare attityder och 
mindre stereotyper gentemot 
gruppen.  
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Nilsen, S. L., Stone, 
W. L., & Burleson, 
S. L. (2013). 
Identifying Medical-
Surgical Nursing 
Staff Perceptions of 
the Drug-Abusing 
Patient. Journal of 
Addictions Nursing, 
24(3), 168-172. doi: 
10.1097/JAN.0b013.
e3182- 
a4cb9c 
 
Land, USA  
 

Syftet var att 
undersöka 
sjukvårdspersonalens 
uppfattningar av 
drogmissbrukande 
patienter på medicin- 
och kirurgavdelning. 

Design: 
Kvantitativ design. 
 
Inklusionskriterier: 
Alla legitimerade sjuksköterskor och 
omvårdnadspersonal som arbetar på 
medicin, kirurg eller onkologavdelning 
för inneliggande patient. 
 
Exklusionskriterier: 
Enkäter som inte var fullständigt ifyllda. 
 
Urval: 
Bekvämlighetsurval. 
 
Studiegrupp: 
n 70 sjukvårdspersonal. 
n 26 män och n 35 kvinnor, n 9 uppgav 
inte kön. n 40 var legitimerade 
sjuksköterskor, n 11 undersköterskor, 
genomsnittsdeltagaren hade 5 år eller 
färre som yrkesverksam.   
 
Bortfall: 
49 % 
 
Datainsamlingsmetod: 
Frågeformulär. 
 
Analysmetod: 
Deskriptiv statistik. 

Medelhög kvalitet 
 
Styrkor: 
Validitets- och 
reliabilitetstestade 
frågeformulär.  
 
Svagheter: 
Frågeformuläret gör 
ingen skillnad på 
vilken typ av missbruk 
patienten har, vilket 
kan ge en 
generaliserad bild. 
Metoddelen är 
svårtydd och sparsamt 
beskriven. Stort 
bortfall. Något svårt 
att urskilja 
sjuksköterskor från 
annan vårdpersonal i 
vissa stycken.  

Sjuksköterskor tenderar att ha en mer 
negativ attityd mot patienter som 
använder tyngre droger. 
 
Inget samband påvisades mellan 
sköterskor med erfarenhet av att vårda 
patienter med missbruksproblematik 
med ökad kunskap eller engagemang 
att vårda patienter med 
missbruksproblematik.  
 
En skillnad mellan sjuksköterskor på 
medicin- och kirurgavdelningar och 
sjuksköterskor inom psykiatri- och 
beroendeavdelningar är att det finns 
ett samband mellan utbildning på 
arbetsplatsen och ökad terapeutisk 
attityd, och vilja att vårda personer 
med missbruksproblematik hos 
sjuksköterskor inom psykiatri- och 
beroendeavdelningar. 
 
För sjuksköterskor på medicin- och 
kirurgavdelning så är inte utbildning i 
sig tillräckligt för att öka den 
terapeutiska attityden utan bör 
kombineras med riktlinjer och 
mentorskap.  
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Artikel Syfte Metod och design Värdering Resultat 
Peckover, S., & Chidlaw 
R. G. (2007). Too 
frightened to care? 
Accounts by district 
nurses working with 
clients who misuse 
substances. Health & 
Social Care in the 
Community, 15(3), 238-
245. doi: 10.1111/j.1365-
2524.2006.00683.x  
 
Land, Storbritannien  
 

Syftet var att 
undersöka 
legitimerade 
distriktssköterskor 
attityder och tankar 
kring bemötande och 
omvårdnad av 
patienter med 
missbruksproblem. 

Design: 
Deskriptiv design. 
 
Inklusionskriterier: 
Distriktsköterskor som 
arbetar på vårdcentraler 
(2 st.) med hög andel 
psykosocialt utsatta 
patienter. 
 
Exklusionskriterier: 
Ej specialistutbildade 
sjuksköterskor. 
 
Urval: 
Bekvämlighetsurval 
 
Studiegrupp: 
n 18 distriktssköterskor. 
 
Bortfall: 
18 %. 
 
Datainsamlingsmetod: 
Semi-strukturerade 
intervjuer 
 
Analysmetod: 
Innehållsanalys. 

Hög kvalitet 
 
Styrkor:  
Begripligt resultat.  
Tar upp relevanta delar 
kring eventuella 
svagheter i studien.  
 
Svagheter: 
Något homogen 
undersökningsgrupp. 
Urvalsmetoden kan 
medföra att variationer 
blir mindre då 
undersökningsgruppen är 
hämtad ur samma 
kontext.   

Samtliga distriktsköterskor beskriver 
vården av missbrukare som en risk 
snarare än ett behov hos patienten. 
Detta grundas i att missbrukarna kan 
vara aggressiva till följd av sitt 
missbruk. Med vetskapen om att det 
grundar sig i patientens missbruk så 
ansåg distriktsköterskorna det ändå 
som en risk för dem snarare än att 
missbruket i sig skulle vara skadligt 
eller farligt för patienten. 
 
Att vårda patienter med missbruk 
beskrivs som riskfyllt och sårbart, 
vilket ett flertal sköterskor beskriver 
som anledning till att patientgruppen 
får ett sämre bemötande och sämre 
vård. En följd av detta är att mindre 
tid spenderas hos patienten vilket 
minskar distriktsköterskornas 
chanser att lära känna patienten och 
känslomässiga, fysiologiska och 
sociala behov kan därför missas. 
 
Sköterskorna anser att de saknar 
kunskap och utbildning för att vårda 
patienter med missbruksproblematik. 
Även om patienterna får den vård 
som de är berättigad till så saknas 
empati och en holistisk helhetssyn. 

 


