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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Droger har förekommit i olika syften så långt tillbaka i tiden människan kan 

minnas. Först under 1800-talet myntades begreppet missbruk. Statistik visar att en relativt stor 

del av Sveriges befolkning har ett substansberoende vilket resulterar i fler patienter med 

denna typ av problematik även inom slutenvård. Sjuksköterskors kompetens och kunskap 

måste utvecklas i takt med samhället och omvårdnadsbehoven som är i konstant skiftning. De 

etiska aspekterna i yrket och relationerna som uppstår kräver kontinuerlig handledning. Syfte: 

Syftet med studien var att belysa eventuella brister i bemötande och kunskap gällande 

patienter med ett aktivt substansberoende inom somatisk heldygnsvård. Metod: Allmän 

litteraturöversikt med systematiskt genomförande bestående av elva artiklar varav majoriteten 

var kvalitativa. Resultat: Fyra teman identifierades: Förhållnings- och synsätt, Fördomar, 

Upptäcka substansberoende hos patienter och Ökad kunskap. Slutsats: Mötet mellan en 

patient i ett aktivt substansberoende och den yrkesutövande sjuksköterska var problematisk i 

varierande grad. Kunskapsgapet var stort liksom behovet av fortlöpande handledning och 

utbildning. Klinisk betydelse: Förhoppning att sjuksköterskor i klinisk praktik reflekterar 

över mötet med denna patientgrupp och söker kunskap för att nå en förbättring i 

omvårdnadsarbetet i stort. 

Nyckelord: Attityder, Sjuksköterska, Substansberoende, Sluten vård 
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ABSTRACT 

Background: Illicit drugs have occurred in different forms for as long as mankind can 

remember. It was not until the 1800s that the concept of drug abuse was identified. Statistics 

have illustrated that substance abuse problems are relatively common in the Swedish 

population which leads to more patients with this type of problem who is in need of 

institutional care. Nurses’ competence and knowledge must be developed in line with the rest 

of society to be able to satisfy the need for care which is constantly changing. The ethical 

aspects within the profession as well as in the relationships between nurse and patient require 

continuous guidance. Aim: The aim of the study was to illustrate eventual inadequacies in the 

meeting and knowledge regarding patients with a substance abuse problem within the 

institutional somatic care. Method: A literature review with a systematic approach resulted in 

eleven articles, of which the majority were of a qualitative design. Results: Four themes were 

identified: Approach and attitude, Prejudice, Discovering patients with substance abuse 

problems and More knowledge. Conclusion: The meeting between a patient with a substance 

abuse problem and a licensed nurse posed varying forms of difficulty. The lack of knowledge 

was great and continuous guidance is necessary. Clinical implications: The hope is that 

nurses in clinical practice will reflect on the meeting with a patient with a substance abuse 

problem and that they will seek the knowledge that is necessary in caring for patients with a 

substance abuse problem. 

Keywords: Attitudes, Institutional care, Nurse, Substance use 
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INTRODUKTION 

Substansberoende är en allt vanligare problematik i dagens samhälle. Ständigt framkommer 

nya substanser och nya sätt att använda dem. Även om mörkertalet är stort så ökar antalet 

patienter med denna problematik även i synlighet på vårdinrättningar. Oavsett anledning till 

att patienten söker vård så kommer substansberoendet sannolikt att stå i fokus om eller när det 

uppdagas. Personliga erfarenheter under bland annat placering för verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU) har visat på att sjuksköterskors bemötande gentemot inneliggande patienter 

inom heldygnsvård med ett pågående substansberoende har stora brister, där 

omvårdnadsarbetet gentemot patienterna visade sig bli lidande. Personalens personliga åsikter 

påverkade vårdtillfället och ett generellt sämre bemötande gavs då patientens 

substansberoende blev känt.  
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BAKGRUND 

 

Substansberoende 

Sedan urminnes tider har olika former av naturliga droger förekommit för att nå alternativt 

medvetande runt om i världen, både i religiösa och icke-religiösa kontext. Först under mitten 

av 1800-talet kom missbruk att bli en ny tillväxtindustri för läkare, då läkaryrket var i sin 

uppstart saknades ett tydligt moraliskt och personligt ansvar vid användning av droger till 

patienter och dessa distribuerades utan uppföljning eller kontroll (Marcellus, 2007). Likväl 

som att användandet av substanser har utvecklats i både omfång och urval har samhällets 

värderingar och attityder utvecklats och förändrats. Substansberoende har blivit allt vanligare 

vilket har resulterat i att patienter med ett aktivt substansberoende blivit synliga på 

vårdinrättningar runt om i landet. Nielsen, Stone & Burleson (2013) forskning syftade till att 

identifiera sjukvårdspersonalens syn och fördomar gentemot patienter i ett aktivt 

substansberoende, i deras publikation beskrevs en negativ syn, kantad av stereotypa fördomar 

gentemot nämnd patientgrupp. Detta kunde jämföras med Kim et al. (2016) forskning vilka, i 

sin prospektiva kohortstudie, beskrev substansberoende som en kronisk sjukdom med återfall 

som ett vanligt symtom. Substansberoende jämfördes med andra kroniska somatiska 

sjukdomar såsom diabetes mellitus och hur dessa sjukdomar kunde variera i svårighetsgrad, 

beroende kvaliteten hos primärvården. Fokus i studien var riktat mot vuxna patienter som 

hade alkohol, heroin och/eller kokain som sitt förstahands- eller andrahandsval vad gäller 

droger, där patienterna kartlades under 24 månader. I studien diskuterades hur kvaliteten inom 

primärvården påverkade tillfrisknandet hos personer med en problematik relaterad till 

substansberoende. Tai och Volkow (2016) hade i sin publikation utvecklat riktlinjer för arbete 

med substansberoende utifrån en specifik grupp i USA. De beskrev substansberoende som en 

kronisk sjukdom, vilken de specificerade och namngav som en kronisk hjärnsjukdom. Där 

symtom långt efter att missbruket upphört kunde urskiljas. Patienter med ett aktivt 

drogmissbruk hade dessutom 10 - 27% högre risk att behöva somatisk heldygnsvård på 

sjukhus och stor vikt lades vid att dessa patienter behövde rätt specialiserad vård redan från 

start. Författarna till nämnd studie lade även fokus på vårdpersonalens personliga åsikter och 

värderingar, då negativa känslor gentemot patienterna kunde om inte omöjliggöra så kraftigt 

försvåra tillfrisknandet. 

 

Allgulander (2014) benämner substansberoende som substanssyndrom vilket definieras av 

kognitiva begränsningar, fysiska symtom och beteenden som uppkommer i samband med att 

individen fortsätter nyttja en substans trots uppenbara biverkningar och effekter. Ett 

tvångsmässigt bruk av substansen blir dominerande för individen och substansberoendet blir 

ett faktum. En tolerans utvecklas relativt snart vilket medför att individen kräver en allt större 

dos av substansen för att känna tillfredställelse. När suget efter substansen blir tillfredsställt 

har det sin grund i hjärnans belöningssystem, vilket har en central roll i 

beroendeproblematiken.  



3 

 

 

I Sverige lever ca 330 000 personer med alkoholberoende, ca 80 000 med narkotikaberoende 

och ca 65 000 personer med ett läkemedelsberoende, då finns även ett stort mörkertal utav 

personer som lever i det tysta med ett pågående beroende. Ett beroende beskrevs som en 

kronisk sjukdom som oftast var behandlingsbar. I Sverige var cannabis den vanligaste 

missbruksdrogen i åldrarna 15 - 25 även om den också förekom i sammanhang högre upp i 

åldrarna. Tilläggas bör att endast en minoritet av alla som använder substanser utvecklar ett 

beroende. Alkohol nyttjas idag av ca 40% av världens befolkning. Gränsvärden för hur 

mycket och hur ofta alkohol intas som faller under ett riskbruk har arbetats fram av World 

Health Organisation (WHO), (Beroendecentrum Stockholm, u.å). Alkoholsyndrom definieras 

av att en individ intar stora mängder alkohol under en längre tid utan att kunna begränsa sig. 

Vid utvecklande av tolerans för alkohol ökar förbränningen i levern vilket innebär att en 

individ kan dricka stora mängder alkohol utan att förefalla sig berusad inför omgivningen. Ett 

konstant intag av substansen krävs för att undvika abstinenssymtom. Inom tolv timmar efter 

att ha slutat inta alkohol kommer utsättningssyndrom. Utsättningssyndrom kan vara lindriga i 

form av oro, sömns störningar, svettpåslag, darrningar och hjärtklappning men kan även vara 

direkt livshotande, då i form av deliriumtremens och kramper. Opium utvinns från vallmo för 

att framställa opiumalkaloider. Opiumalkaloider är också kända under namn som heroin, 

morfin, kodein, oxykodin och hydromorfon. Dessa substanser aktiverar receptorer i hjärnan 

och ger en intensiv berusningskänsla följt av eufori och en känsla av välbefinnande. 

Utsättningssyndrom uppstår 6 - 12 timmar efter senaste heroinintaget och 4-6 dagar efter 

senaste metadonintaget. Symtomen yttrar sig i form av nedstämdhet, vidgade pupiller, diarré, 

gäspningar, feber, sömnsvårigheter och svettningar. Hallucinogener är ett syntetetiskt medel 

som framkallar hallucinationer som håller i sig länge och ger centralstimulerande och 

euforiska effekter. Karaktäristiska drag efter användande av hallucinogener är nystagmus 

(slående ögonrörelser), ökad puls, vidgade pupiller, bristande tidsuppfattning och sänkt 

medvetandegrad. Nikotin är ett gift från tobaksplantan som aktiverar det perifera sympatiska 

nervsystemet och frisätter dopamin samt glutamat. Substansen gör individen skärpt och mer 

uppmärksam, sett i ett kortare perspektiv. Nikotin absorberas snabbt från lungor och 

munslemhinna till blodbanan. Abstinens och utsättningssyndrom ger sig till känna i form av 

yrsel, sömns störningar, irritabilitet och hosta, (Allgulander, 2014). 

 

Beroendecentrum Stockholm (u.å) beskrev att de vanligaste substanserna som leder till 

beroende är nikotin, alkohol, cannabis, centralstimulantia, opiater, hallucinogener och 

läkemedel. Statistik visade att 80% av narkotikabeslagen inom EU bestod av cannabis och 

majoriteten av dessa beslag gjordes i Spanien och England. En av de vanligaste orsakerna till 

att patienter började missbruka substanser var som en form av självmedicinering, 

ångestdämpande, smärtstillande och stämningshöjande. Biverkningarna var ofta svåra och 

kunde yttra sig som paranoia, låg tonus, hjärtklappning, talsvårigheter och vanföreställningar. 

Abstinenssymtom kunde uppkomma även långt efter användandet avslutats (Knudsen, 2017). 

Enligt Folkhälsomyndighetens publikation, Den svenska narkotikasituationen (2015) hade 

drygt 3% av den svenska befolkningen använt cannabis någon gång under det senaste året, en 

siffra som varit konstant sedan år 2009. År 2015 anmäldes drygt 96 500 brott mot 
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narkotikalagstiftningen, de substanser som beslagtogs mest under perioden var cannabis 

(49%), narkotikaklassade läkemedel (27%) samt amfetamin (14%). I Sverige räknades all 

icke-medicinsk användning av cannabis som missbruk enligt lag. Narkotikabruket var år 2014 

den tionde största riskfaktorn vad gäller sjukdomsbörda i Sverige. Vidare beskrevs också en 

relativt hög drogtillgänglighet i Sverige, på grund av utveckling i kostnader och en breddning 

i utbudet av droger.  

 

Kari, Thorkildsen, Eriksson & Råholm (2014) hade i sin studie intervjuat fyra sjuksköterskor 

som arbetade på en avdelning för avgiftning och abstinensbehandling. Intervjun inleddes med 

att sjuksköterskorna fick berätta varför de valt att arbeta på avdelningen och fortsatte sedan 

som en öppen konversation. I studien beskrevs missbruket som något som förtär patienten 

inifrån och till slut utgjorde hela dennes väsen. Vidare poängterades vikten av sjuksköterskans 

roll i omvårdnadsarbetet, att respekt och ömhet var nyckelkomponenter, omvårdnad utförd på 

ett värdigt vis.  

 

Specialiserad omvårdnad – patienter med substansberoende 

Svensk sjuksköterskeförening (2018) benämnde omvårdnad som ett eget kompetensområde 

som sjuksköterskor runt om i landet var ansvariga för. Sjuksköterskans arbete skulle präglas 

av ett etiskt förhållningssätt och en humanistisk människosyn som grund. I Svensk 

Sjuksköterskeförening kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor beskrevs sex 

kärnkompetenser: Personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, 

förbättringskunskap och kvalitetsutveckling, säker vård och informatik och ledarskap och 

pedagogiska insatser i omvårdnadsinsatser. Sjuksköterskans arbete skulle i den mån det var 

möjligt syfta till att öka chanserna för att förbättra, bibehålla och återfå hälsan, hantera 

sjukdomar och ohälsa samt få bästa möjliga livskvalitet fram till livets slut. Varje enskild 

sjuksköterska hade ett personligt ansvar för sin yrkesutövning (Svensk Sjuksköterskeförening, 

2017). 

  

I takt med den medicinska och tekniska utvecklingen har även sjukvården gått framåt, 

befolkningsstrukturen har förändrats och befolkningen lever längre. Detta har lett till ett ökat 

krav på sjuksköterskors kompetens inom omvårdnadsvetenskapen, där tydliga samband 

mellan forskning och utbildning syns, för att bedriva en sådan god hälso- och sjukvård som 

möjligt (Willman, Stolz & Bahtsevani, 2006). Wiklund Gustin & Lindwall (2012) beskrev att 

omvårdnaden ska vila på en tydlig grund, för att tillgodose en så säker och bra vård som 

möjligt utifrån patientens behov. Reflektion hos personal och i arbetslaget som helhet var ett 

bra hjälpmedel för att säkerställa god omvårdnad, där stor vikt lades vid att personalen inte lät 

sina personliga åsikter påverka arbetet utan att patienter erhöll samma kvalitet på vården 

oavsett om individen led av ett substansberoende eller ej.  

 

I de nationella riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroende, (Socialstyrelsen, 

2017) beskrivs förstahandsvalet, vad gäller behandling för personer med ett substansberoende, 

motivationshöjande behandling (MET), kognitiv beteende terapi (KBT), återfallsprevention, 
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community reinforcement approach (CRA), social behaviour therapy (SBNT) samt 

tolvstegsbehandling. MET har fördelar i form av att det krävs mindre utbildning i metoden 

jämfört med de andra och det krävs färre behandlingstillfällen. Patienter med denna 

problematik behöver ofta kombinationer av stöd och behandling, från olika instanser och 

psykosocial behandling i samband med läkemedelsbehandling. MET är en systematisk metod 

för att få fram en beteende och tankeförändring hos en patient med motivation som grund. 

Behandlingen är indelad i tre faser. Fas 1 bygger upp motivation för förändring, fas 2 stärker 

beslutsamheten för förändring och i fas 3 ska strategier för genomförande hittas och 

tydliggöras. KBT är ett samlingsnamn för psykoterapier där fokus ligger på att träna upp nya 

tankemönster och strategier för att minska psykologiska problem. Omfattningen för denna typ 

av behandling är vanligtvis ett behandlingstillfälle per vecka i 5 – 20 veckor. 

Återfallsprevention är en form av KBT vilken syftar till att förebygga återfall i 

substansberoendet. Syftet är att bygga upp copingstrategier och finna styrkan att tacka nej 

även om substansen erbjuds och öka förmågan till att känna igen personliga riskfaktorer som 

kan öka risken för återfall. CRA är en manualbaserad metod som bygger på 

inlärningspsykologi och KBT. Ett drogfritt liv ska vara mer belönande än ett liv med ett 

missbruk är behandlingens grund och syfte. SBNT:s utgångsläge är från social interaktion och 

det sociala nätverket i samband med olika psykosociala behandlingsmetoder såsom KBT, 

MET med flera. Behandlingen inkluderar aktivt arbete med både patient och närstående. 

Tolvstegsbehandling har sin grund i Anonyma Alkoholister (AA) och Anonyma Narkomaner 

(NA). Utgångspunkten är att beroendet är en kronisk sjukdom som inte kan botas men hejdas 

i form av nykterhet. Behandlingen utförs vanligtvis i grupp, (Socialstyrelsen, u,å). 

 

Nilsen, Stone & Burleson (2013), beskrev att sjuksköterskors negativa attityder gentemot 

patienter med substansberoende direkt kunde relateras till brist på kunskap inom området. Att 

förstå sina personliga åsikter och värderingar var grundläggande för att kunna hjälpa andra 

med deras problematik. Den icke-verbala kommunikationen färgades av en persons egna 

tankar och tolkningar, mer kunskap och utbildning inom området var inte bara önskvärt utan 

nödvändigt för att kunna möta det ökande behovet.  

  

Relation mellan patient och vårdande sjuksköterska 

Vårdrelationer räknades som ett komplext fenomen där det inte riktigt fanns någon konkret 

beskrivning av dess innebörd. Ett exempel var värdepositivt vilket syftade till att relationen 

mellan sjuksköterska och patient förde något gott med sig och gynnade patienten (Snellman, 

2016). Ur ett patientperspektiv förväntade sig patienterna tröst och att bli lyssnad på i sin 

vårdrelation med sjuksköterskan, bekräftelse var också en viktig aspekt. Berg & Danielson 

(2007) motiverade användning av patientens egna resurser för att främja hälsa och 

välbefinnande hos patienten, det framgick att om patienten blev lyssnad på och användes som 

en resurs i vården istället för att bara få beslut fattade över sitt huvud, blev vården avsevärt 

bättre. Patienter som upplevde att sjuksköterskan lyssnade och värderade patientens egna 

tankar och åsikter hade en helt annan känsla av bekräftelse och autonomi. Johansson & 

Wiklund-Gustin (2016) beskrev att det var en balans att som sjuksköterska hantera sina egna 

känslor gentemot patienter som levde i ett substansberoende som var skadligt för hälsan. 
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Även om sjuksköterskan besatt kunskap i hur beroendet rent tekniskt kunde botas var det inte 

säkert att patienten skulle komma att följa regler eller riktlinjer för att bli kvitt sitt beroende. 

Det framgick att det var en balansgång för sjuksköterskan att ha en god relation med sina 

patienter, samtidigt som det var viktigt att de regler som fanns inom avdelningen följdes. Det 

var inte ovanligt att sjuksköterskor kände en maktlöshet när patienterna inte var följsamma, i 

de fallen var det viktigt att som sjuksköterska enbart handla professionell och se patienten 

som en unik individ som gjorde som hen själv önskar. Då det sågs som omöjligt att påverka 

en annan människa hur som helst, upplevdes det ändå svårt att som sjuksköterska ta ett steg 

tillbaka då det kunde resultera i ett återfall för patienten. Speciellt då sjuksköterskan kunde 

besitta kunskapen som behövdes för att behandla den grundläggande problematiken och få 

patienten fri från missbruk och beroende. 

TEORETISKT PERSPEKTIV 

Joyce Travelbees teori (1971) handlar om mellanmänskliga aspekter inom omvårdnaden. För 

att få en förståelse av vad omvårdnad innebär är det viktigt vad som sker i mötet mellan 

patient och sjuksköterska. Hur interaktionen ser ut och framför allt båda individers 

upplevelser utav mötet. Den mellanmänskliga processen beskrivs som en process där 

legitimerad vårdpersonal bidrar till att förebygga eller bemästra upplevelser av sjukdom, 

lidande och vid behov hittat en mening i dessa upplevelser. Teorins utgångspunkt är att 

människan är en unik, oersättlig individ som bara existerade en gång, helt olik från andra som 

tidigare levt eller kommer att leva (a.a). Travelbees teori utgår ifrån hennes övertygelser att 

lidande är något fundamentalt som alla människor någon gång under sin livstid skulle komma 

eller kommer att uppleva, lidandet ses som en naturlig del i att vara människa. Det är 

patienten som individ som är i framkant i teorin, anhöriga och omgivningen nämns men är 

inte en stor del. Travelbee beskriver kommunikation som en del i sin teori, både genom 

konversationer mellan sjuksköterska och patient men även som sjuksköterskans tolkningar av 

patientens beteende, hållning, ansiktsuttryck och gester. Det är en viktig del i mötet med 

patienten att sjuksköterskan erhåller en relation till patienten, genom att hen lär känna 

patienten som person underlättade det att hitta patientens unika omvårdnadsbehov. En annan 

viktig del i teorin är att patienten får möjlighet att lära känna sjuksköterskan så att relationen 

går åt båda hållen. När patienten upplever smärta eller lidande är det viktigt att hitta en 

mening med upplevelsen, för att det ska bli framgångsrikt som möjligt är det väsentligt att 

sjuksköterskan kan bemöta patientens känsla och upplevelse. En relation mellan patient och 

sjuksköterska händer inte på ett ögonblick, utan byggs kontinuerligt upp i alla interaktioner 

mellan parterna. För att relationen ska ha de förutsättningarna som krävs för att byggas upp 

krävs att sjuksköterskan vet vad hen gör, känner och upplever. Enligt Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori faller allt som påverkar en individs hälsa och välbefinnande in under 

sjuksköterskans ansvarsområde, det är de konkreta mänskliga upplevelserna av lidande och 

sjukdom som är till grund för omvårdnaden utifrån Travelbees teori. Det är viktigt att hitta en 

mening och anknytning till hur motgångar och sjukdomar kan hanteras. 
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PROBLEMFORMULERING 

Substanser har förekommit i olika former och syften så långt tillbaka människan kan minnas. 

Statistik visar att i Sverige lever 330 000 människor med ett alkoholberoende, ca 80 000 med 

ett narkotikaberoende och ca 65 000 med ett läkemedelsberoende. Utöver denna statistik finns 

även ett stort mörkertal, personer som lever i det tysta med ett pågående beroende. 

Sjuksköterskors kompetens och kunskap behöver utvecklas i takt med samhället och dess 

konstant skiftande omvårdnadsbehov för att kunna hantera denna patientgrupp som blir allt 

mer vanligt förekommande på vårdinrättningar likväl som i samhället i stort. 

 

 

SYFTE 

Syftet med studien var att belysa eventuella brister i bemötande och kunskap gällande 

patienter med ett aktivt substansberoende inom somatisk heldygnsvård. 
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METOD 

Design 

Detta arbete är en allmän litteraturöversikt med systematiskt genomförande. Inom 

omvårdnadsforskning används både kvalitativa och kvantitativa metoder, därför bör båda 

dessa inkluderas i en litteraturstudie för att beskriva kunskapsläget för det valda området. 

Kvalitativ forskning innebär ett förutsättningslöst förhållningssätt som syftar till att beskriva, 

förstå och förklara men också tolka situationer. Kvantitativ forskning innebär att forskningens 

fokus ligger i statistiska, generaliserbara resultat. Resultaten kan uttryckas och styrkas i 

kvantitet, (Forsberg och Wengström, 2016). 

 

 

 

Urval 

Inklusionskriterier beskrivs som något som specificerar karaktärsdragen hos studiens 

deltagare, till exempel vad som är karaktäristiskt för en individ i en specifik befolkning, 

(Billhult & Gunnarsson, 2012). Inklusionskriterierna för denna studie innefattade samtliga 

könstillhörigheter (fokus låg inte på en specifik grupp baserat på könstillhörighet), ålder över 

16 år, inneliggande heldygnsvård, bemötande, attityder, missbruksproblematik, legitimerade 

sjuksköterskor och upplevelser utifrån sjuksköterskans perspektiv. Urvalsprocessen baserades 

på sökorden: attitudes, nurse och substance use och booleska operator AND. Årtalen 

begränsades från år 2000 – 2018 för att få fram så aktuell data som möjligt. Både kvalitativa 

och kvantitativa studier inkluderades. Databasen som användes var Cinahl, en databas där 

bland annat referenser till tidningsartiklar inom omvårdnad med fördel kunde sökas. Engelska 

var sök-språket även om artiklarnas författare hade olika ursprung. 

 

 

 

Datainsamling  

Examensarbetet är en litteraturöversikt med en systematisk ansats vilket innebär att resultatet 

ska grundas i sökningar som genererar i tillräckligt med studier för ett uttömmande och 

generaliserbart resultat. För att nå fram till dessa sökningar användes sökorden Attitudes, 

Nursing, Substance use, Hospital, Drug addiction, Experience, General hospital och Care i 

olika kombinationer tillsammans med Booleska operator AND med varierande resultat. 

Databaserna som användes var Cinahl och PubMed. Testsökningar baserade på kombinationer 

av sökorden generade i de fastslagna sökorden: Attitudes, Nurse och Substance use, i 

kombination med Booleska operator AND. Efter att ha gjort en sökning baserat på denna 

kombination i både PubMed och Cinahl beslutades att använda Cinahl vilket i sin tur 

resulterade i 201 studier. Sökningen avgränsades därefter med årtal (2000 – 2018) vilket 
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resulterade i 176 träffar. Nästa avgränsning var med kriteriet peer reviewed vilket gav 156 

träffar. Sista kriteriet som lades till var full text. Med samtliga dessa kriterier i kombination 

med sökord och booleska operator AND, gav sökningen 55 träffar. Utifrån dessa 55 träffar 

valdes 22 artiklar ut baserat på relevant titel. De artiklar som exkluderades var inriktade på 

enbart rökning eller alkohol (ett bredare perspektiv var syftet i denna studie), rehabilitering, 

utifrån patienternas perspektiv, fokus på ADHD och autism, fokus på våld, enbart psykiatriska 

avdelningar, cancer eller litteraturöversikter. 15 studier valdes sedan ut baserat på abstract. De 

artiklar som exkluderades i denna urvalsprocess baserades på hur relevant studien var i 

relation till denna litteraturöversikten, fanns tillstymmelse till möjlighet att artikeln skulle 

kunnat tillföra något till resultatet gick den vidare för att läsas och analyseras i sin helhet. 

Efter att ha läst och analyserat de 15 utvalda studierna visade sig 11 vara relevanta, med ett 

tillräckligt brett perspektiv baserat på sjuksköterskans roll och upplevelse och bedömdes 

kunna utgöra resultatet för denna litteraturöversikt. Sökningen är illustrerad i en sökmatris, se 

tabell 1. Samtliga artiklar har kvalitetsgranskats genom att vara peer reviewed och innehar de 

etiska tillstånd som krävs för respektive studie i respektive land. Initialt genomfördes 

sökningarna gemensamt med valda söktermer. Genomläsning av titlar genomfördes sedan var 

för sig, relevanta titlar noterades av båda författarna, för att sedan gemensamt analyseras. 

Efter diskussion sinsemellan avgjordes vilka artiklar som gått vidare för genomläsning av 

abstract. När dessa artiklar framkommit lästes abstract noga av båda författarna. Relevanta 

artiklar valdes ut och lästes sedan noga igenom i sin helhet. 

  

Sökmatris. Tabell 1. 

Sökord, 

kombinationer & 

urvals 

begränsningar 

Antal 

artiklar i 

sökning 

Antal 

artiklar 

inkluderade 

efter titel 

Antal artiklar 

inkluderade 

efter abstract 

Antal 

utvalda 

artiklar 

till 

resultat 

Artikelnummer 

Attitudes AND 

Nurse AND 

Substance use 

201  201  0  0   

Attitudes AND 

Nurse AND 

Substance use + år 

2000 – 2018 

176  176  0  0   

Attitudes AND 

Nurse AND 

Substance use + 

2000 – 2018 + 

Peer reviewed 

156  156  0  0   
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Attitudes AND 

Nurse AND 

Substance use + 

2000 – 2018 + 

Peer reviewed + 

full text 

55  22  15 11   #4, #10, #12, 

#16, #24, #25, 

#27, #35, #37, 

#46, #55 

  

 

 

 

Dataanalys 

Insamlade data har analyserats med inspiration av Forsberg och Wengström (2013) 

innehållsanalys. Artiklar läses igenom med fokus på artikelns resultat, texten bearbetades flera 

gånger där fynd i artiklarna resulterade i likheter och skillnader. Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver processen som att stegvis och systematiskt bearbeta data, på så sätt 

framkommer målet att upptäcka mönster och teman För att undvika språkliga bias, användes 

engelskt-svenskt lexikon för att få en korrekt översättning vid tillfällen då det behövdes, för 

att författarna inte skulle misstolka data.  Artiklarna lästes igenom flertalet gånger, sista 

tillfället analyserades texterna med fokus på att kvantifiera specifika fenomen och därigenom 

finna struktur och tydlighet. Utifrån denna kvantifierande analys framkom fyra teman, 

förhållnings- och synsätt, fördomar, upptäcka substansberoende hos patienter och ökad 

kunskap vilka fick egna rubriker i resultatdelen. En systematisk ansats låg till grund för att på 

ett så vetenskapligt sätt som möjligt hantera och analysera fynd i valda artiklar. 

 

 

Etiska aspekter 

Den grundläggande etiska utgångspunkten är att fördelar och nackdelar med deltagande i en 

studie ska fördelas rättvist mellan individer och grupper. Helst ska deltagarna dra fördel av 

forskningen och resultatet av forskningen bör ge vinst åt samhället. För att avgöra vilka som 

inte är etiskt försvarbart att använda som deltagare i studie ska hänsyn tas till faktorer såsom 

kognitiv förmåga, ålder, klinisk status, familjerelationer, social status och eventuellt 

beroendeförhållande till forskaren (Kjällström, 2015). Då ämnet i studien är stigmatiserande 

kan svaren bli påverkade. Därför är inte bara etiskt tillstånd nödvändigt men även en 

försäkran om deltagarnas anonymitet och integritet för att få fram sanningsenliga fakta. För 

att undvika feltolkningar har materialet analyserats noga, lästs igenom flertalet gånger samt 

har engelskt lexikon använts vid behov. Kontinuerlig handledning har funnits till förfogande 

och utnyttjats. Urvalet i studien har varit rättvist då inga artiklar exkluderats utifrån resultat, 

endast efter relevans till detta arbete. Motstridiga resultat har tagits med och även artiklar som 
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visar på neutrala resultat för att få en så rättvisande bild som möjligt. Artiklarna har granskats 

objektivt med utgångspunkt från sjuksköterskans perspektiv.  

  

  

 

 

RESULTATREDOVISNING 

 

Förhållnings- och synsätt 

I en enkätstudie där 50 sjuksköterskor/barnmorskor fått svara på frågor relaterade till arbete 

och attityder gentemot mödrar som haft ett aktivt missbruk under graviditeten, framkom att 

gruppen som var mest benägen till negativa attityder gentemot mödrarna var de som arbetat 

längre än fem års tid. Deltagarna arbetade vid tillfället för studien på Neonatalavdelningar där 

spädbarn med abstinensbesvär efter att modern missbrukat droger under graviditeten 

vårdades. Studien hänvisade till forskning som visat att yngre vårdpersonal med mindre 

arbetslivserfarenhet hade ett mer tolerant och ett mindre fördomsfullt förhållningssätt än de 

som var äldre och hade mer arbetslivserfarenhet, gentemot patienter med 

missbruksproblematik (Raeside, 2013). 

 

“Results reflected that the group with the highest score on the attitude scale (most negative 

attitude) had the highest number of staff with more than 5 years of experience. The group with 

the lowest score (least negative attitude) on the attitude scale had the highest number of 

participants with less than 2 years of neonatal experience.” (Raeside, 2013, s. 6)” 

 

Även Gilchrist et al. (2011) har hittat samband mellan arbetslivserfarenheter och bemötande 

gentemot substansberoende patienter, resultaten stämmer överens med det Raeside kommit 

fram till. Personal som har jobbat inom vården länge har en sämre attityd gentemot 

patientgruppen som har ett substansberoende. 

 

“Staff with fewer than 10 years’ experience showed higher regard to working with     drug 

users than those who had worked between 10 but fewer than 20 years in their profession.” 

(Gilchrist et al, 2011, s. 5). 

 

Bystek (2011) skriver i sin studie att patienter med kända substansberoende som inkommer 

till sjukvården med ex smärtproblematik. Fastän patienter beskriver smärtpåverkan och i ett 

lidande, kunde vårdpersonal neka smärtlindring i form av analgetika till patienten. Att som 

substansberoende patient få narkotikaklassade preparat utskrivna sågs nästan som omöjligt. 

Även om patienten både tedde och beskrev sig som smärtpåverkad.  
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“In contrast, emergency department caregivers do an adequate job of identifying substance 

abusers when a patient presents with pain-control issues such as chronic back pain, and who 

admits to self-administering large doses of narcotics to control their pain issues. Like this 

research, this study suggests that practitioners will be less likely to prescribe an additional 

narcotic for this patient, whether it is during the emergency department stay, or as an 

outpatient prescription.” (Bystek, 2011, s. 2) 

 

En marginellt större mängd läkare än sjuksköterskor ansåg att cannabis borde varit olagligt 

samtidigt som en stor mängd sjuksköterskor ansåg att cannabis borde varit lagligt i medicinskt 

syfte, då det kan ge smärtpåverkade patienter lindring (Nordberg et al. 2012).   

  

Johannessen, Engedal & Helvik (2015) kom i sin studie fram till att det var ett väldigt känsligt 

ämne för sjuksköterskor att prata med närstående till boenden inom äldrevården om 

användandet av alkohol och psykotropa droger. Då det ansågs både krävande och svårt inom 

personalgruppen att lyfta dessa frågor, utan att väcka anstöt. Enligt (a.a.) var det vanligast att 

äldre kvinnor använde sig av psykotropa droger, ibland även i samband med alkohol för att 

kunna sova. En del av personalen hävdade att de försökte ha uppsikt över användandet av ej 

utskrivna mediciner hos de boende, för att veta vad som togs, hur och när. Dock saknades 

rutiner för hantering av missbruk hos patienter. Dagens liberala samhälle nämndes som en 

anledning till att psykotropa droger hade ökat de senaste åren. 

  

Gray (2014) belyste i sin artikel vikten av att patienter fått sin autonomi respekterad och att 

det i många fall var omöjligt att genomföra en förändring om patienten inte var villig att ändra 

sitt skadliga beteende, i detta fall användning av substanser. För att framgångsrikt få 

patienterna att sluta missbruka behövde patienten själv vara villig att sluta. Det framgick att 

sjuksköterskor hade en stor förståelse för att patienterna var en enskild individ som gjorde 

sina egna val.  

 

“In this study, all informants valued the addicted individual as an agent who makes choices 

and takes action. His engagement in treatment is essential. He decides when to start or stop 

treatment. He decides which treatment works. The nurse is not vested in the choice or the 

outcome.” (Gray, 2014, s. 5) 

 

När patienten var villig att sluta med sitt missbruk behövde sjuksköterskan vara lyhörd och 

kunna bidra med motivation samtidigt som utgångspunkten var patienten själv. Det var 

patienten som bestämde när och hur denne vill börja jobba med sitt missbruk, även om 

patienten ville avsluta behandling att bli drogfri. Då var det viktigt att som sjuksköterska inte 

döma eller klaga på patienten, om hen inte var redo behövdes mer motivation för att patienten 

skulle lyckas bli av med sitt substansberoende. 

 

“Addicted individuals might view nurses' ‘management’ as an effort to control                      

drug user behavior, and prompt user resistance to treatment goals. Feelings of resistance can 
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arise from treatment goals which block client's access to a sensibly experienced, ‘authentic’ 

self.” (Gray, 2014, s. 5.) 

 

Fördomar 

Reaside (2013) nämnde i sin artikel om spädbarn som vårdades på en neonatalavdelning med 

abstinensbesvär till följd av moderns missbruk under graviditeten, att personalen lade ett stort 

värde i sitt arbete och uttryckte en önskan att hjälpa familjen. Samtidigt som vårdrelationen 

mellan personal och moder färgades av personliga fördomar och värderingar, där ilska var en 

vanlig känsla förmedlad av personalen.  

 

“When presented with questions which could have elicited negative attitudes, the majority of 

participants reflected feelings of anger towards women who used drugs during pregnancy, 

with just over half stating that mothers who abuse drugs during pregnancy care little about 

themselves or their unborn baby. However, less than half of participants stated that they were 

judgmental or unknowingly punitive to mothers.” (Raeside, 2013, s. 5-6) 

 

Raitsrick, Russell, Tober & Tindale (2008) menade att vårdpersonal generellt hade en negativ 

attityd gentemot patienter med ett substansberoende. I studien togs statistik upp som visade att 

28% ansåg att substansberoendet vara en sjukdom, 94% ansåg att patientgruppen var ett hot 

mot samhället och 78% ansåg att patienter med denna typ av problematik var opålitliga och 

svekfulla, Vidare beskrevs en positiv attityd och korrekt bemötande som en förutsättning för 

en lyckad vård hos beskriven patientgrupp. Gilchrist et al. (2011) beskrev i sin studie 

förekomsten av negativa attityder gentemot patienter med ett aktivt substansberoende som ett 

faktum, vilket kunde bero på faktisk eller upplevd kunskapsbrist hos vårdpersonalen. Även 

tveksamhet inför att vårda en patient med denna problematik relaterat till upplevd brist på 

kompetens inom området substansberoende. De tog även upp fientliga och dömande attityder 

bland vårdpersonalen och generellt mindre visad sympati för patienter med ett aktivt 

substansberoende jämfört med patienter som led av psykisk ohälsa eller somatiska sjukdomar 

såsom diabetes mellitus.  

 

“Overall, staff reported a significantly lower regard for substance users than for patients with 

depression or diabetes. Regard for working with drug users was significantly lower than 

regard for working with drinkers.” (Gilchrist et al, 2011, s. 5). 

 

Grey (2014) nämnde i sin artikel att missbrukare oftast hade ett sviktande omdöme och svårt 

att fatta bra och hälsosamma beslut när det rörde dem själva, därför var det viktigt för 

personalen att hjälpa och guida patienten i bra hälsosamma val, såsom hantering av 

substansberoendet.   

  

Upptäcka substansberoende hos patienter 

Bystrek (2010) skrev i sin studie att inom vården internationellt sett passerade 75% av alla 

missbrukande patienter vården utan att deras missbruk blev uppmärksammat. Vidare beskrevs 

problematiska scenarion såsom en patient som sökt akut med symtom som buksmärtor, 
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kallsvettighet, kräkningar och feber. Detta skulle initialt kunna ha behandlats som en akut 

buk, till exempel appendicit (blindtarmsinflammation) men kan även vara symtom relaterade 

till abstinens.  

“However, when practitioners fail to recognize behaviors of substance abuse, which may in 

fact cause many repeat emergency department visits, they fail to determine symptomatic root 

causes in which the patient presents.” (Bystrek, 2010, s. 2). 

Puskar et al. (2016) har genom sin studie kommit fram till att en databaserad utbildning som 

deltagarna fått utföra har förbättrat deltagarnas uppfattning och bemötande av individer med 

substansberoende. En stor del av forskningen gick ut på att hitta och fånga upp patienter inom 

hälso- och sjukvård som hade ett pågående substansberoende. Många patienter med ett 

substansberoende förblev oupptäckta då personalen inte hade tillräcklig med kunskap för att 

fånga upp dessa individer. Det var även ett känsligt ämne vilket ledde till att personalen ville 

vara säkra innan antaganden om en patients eventuella beroende lyftes fram. Norberg et al. 

(2012) hade i sin artikel kommit fram till att en stor andel av sjuksköterskorna i studien inte 

alls screenade patienter för cannabis-missbruk, och även om det faktiskt framkommit att en 

patient befunnit sig i ett beroende hade ingen behandling eller fortsatt åtgärd utförts av 

sjuksköterskan. Vidare beskrevs att sjuksköterskor med en personlig erfarenhet utav 

substansberoende hos en närstående eller bekant, i allt större utsträckning erbjöd vidare 

kontakt till psykiatri eller relevant behandlingsmottagning, för att hjälpa patienten att bli fri 

från sitt pågående beroende.  

  

Behov av ökad kunskap 

  

Pirskanen, Piltilä, Halonens & Laukkanens (2006) studie visade på att substansberoende 

förekom i allra högsta grad även i yngre åldersgrupper. Dock så låg fokus vad gäller arbetet 

med yngre individer på förebyggande arbete och ett nära samarbete med patientens familj. I 

studien användes bedömningsinstrumenten AUDIT (Alcohol Use Disorder Identification 

Test) och DUDIT (Drug Use Disorder Identification Test). Reaside (2013) benämner ett 

behov av ökad kunskap, få studier visade ett entydigt resultat så poängterades behovet av både 

utbildning och fortbildning för såväl ny vårdpersonal som erfaren inom detta område.  

”When all participants were further questioned on how satisfied they were with the 

educational opportunities provided, 8% {n = 4) were very satisfied, 38% (« = 19) were 

somewhat satisfied, and 54% (^ = 27) were not satisfied.” (Raeside, 2013, s 4). 

Gilchrist et al. (2011) artikel nämnde att förbättringsarbete för personalens attityder och 

motivationsarbete behövdes på både individ och gruppnivå. Då viss personal uttryckte ren 

ovilja att arbeta med denna patientgrupp och vissa även uttryckt att patienter med ett aktivt 

substansberoende inte förtjänade att få ta del av hälso- och sjukvårdens resurser. 

  

Puskar et al. (2016) studie visar att deltagarna var positiva till ökad kunskap och tyckte att det 

underlättade i det dagliga arbetet. Studien var även inriktad på ett interprofessionellt 

förhållningssätt, där författarna sett att samarbete även mellan olika professioner för att hjälpa 
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en patient med missbruk, är att föredra, både inom sjukhusets väggar men även mellan 

sjuksköterska och socialarbetare. Det framgick även att deltagare i studien fått verktyg att inte 

bara påverka patienter med substansberoende utan även att förhindra att ett riskbruk blir ett 

missbruk. Data visade på att inte ens hälften av alla tillfrågade sjuksköterskor hade fått någon 

form av utbildning i sin grundutbildning vad gäller hantering av patienter med missbruk. Det 

framgick att sjuksköterskor med utbildning inom området och/eller med egna erfarenheter av 

anhörig eller bekanta med missbruksproblematik hade en bättre förståelse och bemötande 

gentemot dessa patienter. Patienter med ett pågående substansberoende kunde komma att bli 

inlagda på sjukhus som en bieffekt av beroendet, både som en fysisk åkomma men även som 

en psykisk. Det var därför av stor vikt att sjuksköterskorna som kom i kontakt med dessa 

patienter var rustade för att ge ett gott bemötande även om patienten inte passade in i 

patientmallen. Det framgick även att grundutbildningen för sjuksköterskor behövde 

kompletteras med mer kunskap om patienter med substansberoende, samtidigt som det behövs 

ökad kunskap ute på arbetsplatserna också, för att ett gynnande bemötande och hantering av 

patienter med substansberoende. Forskning visade på att snabbt påbörja behandling var viktigt 

för patienter med substansberoende (Chang & Yang, 2013). Norberg et al. (2012) skrev i sin 

artikel att sjuksköterskor i stor utsträckning inte kände sig bekväma med sin kunskap och sin 

hantering av patienter med ett cannabismissbruk. Läkare inom primärvården hade ett annat 

kunskapsnät och ansåg att ett 10 minuter långt samtal med patienten om dennes 

cannabisanvändning relaterade till att patienten minskade sitt användande av substansen. 

Sjuksköterskorna ansåg sig sakna kunskap om missbruk och substansberoende. Det framkom 

även att sjuksköterskor och läkare hade en skild syn vad gäller cannabis (Nordberg et al. 

2012). Pillon, Ramos, Villar-Luis & Rassool (2004) syftade i sin studie till att kartlägga i 

vilken utsträckning blivande sjuksköterskor förberetts för mötet med och vården av patienter 

med ett aktivt substansberoende under sin grundutbildning. Den ökade förekomsten av 

beroendeframkallandesubstanser i samhället krävde åtgärder i form av mer inriktad utbildning 

som förbereder sjuksköterskor för dessa aspekter inom yrket i hälso- och sjukvården. Gilchrist 

et al. (2011) beskrev i sin studie att personal som arbetat färre år var mer benägna att visa 

sympati och överlag hade en mindre dömande attityd jämfört med vårdpersonal med längre 

arbetslivserfarenhet. Det räckte inte med bara mer utbildning inom ämnet även om det också 

behövs, missbruk var något som väckte känslor hos personalen. Känslor som behövde hållas 

på en professionell nivå.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa eventuella brister i bemötande och kunskap gällande 

patienter med ett aktivt substansberoende inom somatisk heldygnsvård utifrån sjuksköterskans 

perspektiv, därför blev datainsamlingen begränsad. I sökningen efter studier som kunde ge ett 

fylligt resultat var ambitionen att hitta både kvalitativa och kvantitativa studier då 

omvårdnadsforskning baseras på studier med båda inriktningar för att få ett så rättvisande 

resultat som möjligt, (Forsberg & Wengström, 2016). För att kunna ge en rättvis bild av 

flertalet människors upplevelse visade sig dock att den vanligaste och mest individinriktade 

metoden var studier med kvalitativ ansats och företrädesvis med intervjuer som primär 

informationskälla. En frågeställning som kom upp under arbetets gång var huruvida det fanns 

en risk vid en studie med kvalitativ ansats med intervjuer som primär informationskälla att 

deltagarnas personliga erfarenheter och värderingar färgade deras vittnesmål. Då flertalet av 

de funna artiklarna var av kvalitativ ansats har vi tagit hänsyn till att analysen av denna data 

bör ske som en aktiv, långtgående process där texten undersöks noggrant och neutralt. Då data 

vid kvalitativa studier ofta var omfattande lästes texten igenom flertalet gånger för att få en 

djupare förståelse och insikt (Polit & Beck, 2010). Sökning i flera databaser har genomförts 

för att stärka trovärdigheten ytterligare, artiklar har exkluderats om de inte har förefallit vara 

relevanta för studien baserat på titel och abstract (Billhult & Gunnarsson, 2012). Processen att 

exkludera artiklar genomfördes med systematiskt ansats, därav har flertalet artiklar filtrerats 

bort i tidigt skede, då dessa artiklar inte uppfyllt våra kriterier. Sökningen avgränsades även 

med full text relaterat till svårigheter att finna dessa studier i sin helhet. Detta kan ha påverkat 

resultatet vad gäller antalet artiklar som inkluderats, dock så har inga artiklar exkluderats 

beroende på resultat vilket då kan indikera att resultatet visar mångsidighet även om det 

kunde ha utgjorts av fler källor.  

  

Att läsa artiklarna flertalet gånger har varit viktigt i arbetet för att upptäcka nya tolkningar och 

för att få en djupare mening i texterna. Genomläsningen har också varit viktigt då engelska är 

ett andra språk för författarna och ord och meningar som är vanliga i engelsktalande länder, 

inte alltid har funnits naturligt i undertecknades ordförståelse. Under hela 

datainsamlingsprocessen har kontinuerliga diskussioner ägt rum, personliga åsikter och 

fördomar tilläts inte påverka arbetet, då författarna höll sig neutrala och genomgick all data 

med ett öppet sinne. I vissa lägen har det varit svårt att inte låta egna känslor ta över och färga 

arbetet, då visa artiklar väckt starka känslor eller visat på rent maktmissbruk från personals 

sida. Författarna har accepterat den data som har framkommit, inget har exkluderats för att det 

inte stämmer överens med personliga värderingar. Det har också varit viktigt för författarna 

att visa på att det råder skilda åsikter om valda ämnet.  

  

Tillfällen att diskutera och få feedback av handledare och medstudent fanns under hela 

arbetets gång, dessa tillfällen togs tillvara på av författarna och arbetet har fortlöpande 

reviderats efter återkoppling från dessa tillfällen.  
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Överlag har arbetsprocessen fortlöpt utan större svårigheter, där samarbete och kritiskt 

tänkande har färgat hela skrivprocessen. Tankar av att ämnet är känsligt har funnits med 

genom hela processen, meningsuppbyggnader och ord har skrivits om för att inte missförstås 

eller väcka anstöt hos läsare. Stor vikt har lagts vid att endast artiklar som varit peer reviewed 

samt fått etiskt godkännande blivit inkluderade vid datainsamlingen liksom ett objektivt 

synsätt från oss som författare.  

 

Gunnarsson & Billhult (2012), skriver att graden av validitet grundar sig i huruvida om det 

som är avsett att mätas faktiskt mäts. Litteraturöversiktens inklusionskriterierna och ämnet var 

väldigt omfattande vilket står i relation till ett brett spann av människor, yrkesverksamma som 

legitimerade sjuksköterskor. Omfattningen av deltagare höjer graden av validitet då ett brett 

spektrum kan utrönas. Reliabiliteten i denna litteraturöversikt kan vägas både mot svagheter 

och styrkor. Resultatet var i majoriteten av studierna liknande men det förekom även studier 

med motstridiga och rentav neutrala resultat. En sökning med fokus på att enbart finna 

kvantitativa studier kan tänkas ge mer statistik och möjligen ett mer rättvisande resultat då det 

optimala för att beskriva kunskapsläget är att använda sig av en jämn fördelning mellan 

kvalitativa och kvantitativa studier, (Forsberg & Wengström, 2016). Då resultatet i 

litteraturöversikten framkommit efter granskning av tidigare studier i ämnet vars geografiska 

placering varit utspridd över lika delar av världen kan även överförbarheten anses hög. Även 

sett till årtalen som var en del av inklusionskriterierna vilka syftade till att begränsa 

forskningen som översikten grundar sig på till nutid, 2000-tal.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet till denna litteraturöversikt identifierades fyra teman; Förhållnings- och synsätt, 

Fördomar, Upptäcka substansberoende hos patienter och Ökad kunskap. Temana var 

relevanta var för sig men även tillsammans. Förhållningssätt och attityder samt Fördomar 

färgade både syn och arbetssätt för legitimerad sjukvårdspersonal och inte alltid till det bättre, 

men kunde även ge upphov till diskussioner och eftertanke om det togs tillvara på. Upptäcka 

substansberoende hos patienter visade sig viktigt inte bara för prevention men även för att 

arbetet att upptäcka alla de vars beroende annars förblivit oupptäckt och obehandlat med 

flertalet möjliga konsekvenser. Ökad kunskap, ett behov som stod klart redan från start och 

sen gick som en röd tråd genom arbetet. Med mer kunskap kunde glappet i strävan efter 

jämlik vård bli än mindre och målet mer nåbart, (Kommissionen för jämlik hälsa, 2017). 

 

Travelbee (1971) menade att vikt bör läggas vid att upprätthålla en relation till sin patient för 

att kunna ge en sådan bra omvårdnad som möjligt vilket stämmer in med fynden som gjorts i 

denna litteraturöversikt. Att en ömsesidig relation mellan sjuksköterska och patient ledde till 

ett bättre bemötande inom vården, när patienten har en problematik vad gäller 

substansberoende. Viktigt var även att sjuksköterskan strävade efter att se individen även om 

denna led av en problematik gällande substansberoende, istället för att generalisera och utgå 

ifrån fördomar och förutfattade meningar. Gray (2014) nämner även att en relation mellan 

patient och sjuksköterska är viktig för patientens tillfrisknande och för att öka chansen att 
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återgå till ett liv fritt från substansberoende. Dock är det en balansgång mellan att leda 

patienten i sin avvänjning samtidigt som sjuksköterskan behöver ta ett steg tillbaks och låta 

patientens autonomi respekteras.   

 Joost Michaelsen (2012) beskrev i sin artikel att copingstrategier som ofta användes av 

sjuksköterskor i mötet med patienter med missbruksproblematik var känslomässig distans, att 

de visade upp en fasad av otillgänglighet, för att undvika att arbetet tog överhanden och till 

slut ledde till utmattningssyndrom. Genom att sätta upp en sådan fasad fanns risk att 

kommunikationen och samspelet mellan sjuksköterska och patient omöjliggjordes. Forskning 

har även visat att brist på kunskap inom området ledde till fler fördomar och födde både 

rädsla och ilska. Ett sätt att komma tillrätta med problematiken torde därför vara mer 

handledning och möjlighet till reflektion för att reda ut osäkerhet och få förslag till 

copingstrategier som är applicerbara i omvårdnadsarbetet som legitimerad sjuksköterska.  För 

att möjligheten skulle finnas att implementera Travelbees omvårdnadsteori krävdes ett 

intresse för den andras situation och en vilja att sätta sig in i dennes upplevelse. Det var enligt 

Travelbee omöjligt att sympatisera och hålla distans samtidigt. Ett val var tvungen att göras, 

antingen eller. I arbetet med denna patientgrupp fanns alltid en strävan efter följsamhet 

(compliance) och saknaden av detta kunde leda till stor frustration för sjuksköterskor. 

Sjuksköterskeyrket går ut på att vårda och i den mån det var möjligt, bota. Svårigheter 

uppstod när patienten själv inte ville bli botad i den bemärkelsen att avsluta sitt 

substansberoende. Att i den situationen kunna ta ett kliv tillbaka var med all säkerhet inte 

alltid enkelt men i många fall nödvändig. 

 

Ortega & Ventura (2013) beskrev patienter med substansberoende som aggressiva och 

oförutsägbara. Osäkerhet och rädsla tycktes vara nyckelorden i arbetsgruppen vad gällde 

denna typ av patient. Sjuksköterskorna i studien beskrev en ohållbar arbetssituation där de 

upplevde en arbetssituation präglad av otrolig utsatthet och ensamhet kantad av hot och våld. 

Dock så kan det ses motsägelsefullt då Bystreck (2010) har kommit fram till att så många som 

75 % av alla patienter med ett substansberoende som kommit i kontakt med vården, inte har 

fått sitt beroende uppmärksammat. Även Nordberg et al. (2012) studie visade att många 

patienter med denna typ av problematik förblir ouppmärksammade, då sjuksköterskor ansåg 

sig sakna relevant kunskap för att screena patienter där substansberoende kunde misstänkas.  

Raitsrick, Russell, Tober & Tindale (2008) skriver i sin artikel att patienter med ett 

substansberoende ses som ett hot mot samhället, en stor andel såg patienterna i denna kategori 

som opålitliga och svekfulla. 

Chu & Galangs (2013), artikel var den som stod ut mest vad gällde resultatet. I sagda studie 

framkom att sjuksköterskorna uttryckte ett väldigt neutralt förhållningssätt. Även författarna 

påpekade i denna studie att det fanns en viss risk för bias då många kunde uppfatta ämnet som 

känsligt och frågorna svåra att svara på. Detta var något som måste tas i åtanke vid läsning av 

samtliga studier inom detta område.  

Gilchrist et al. (2012) lyfte upp att en stor andel av sjukvårdspersonalen hade en överlag 

negativ inställning gentemot patienter med missbruk. Stor skillnad i bemötandet uppvisades 

om patienten inkom med vad som ansågs vara en ”riktig” sjukdom såsom diabetes, dessa 

patienter gavs ett bättre bemötande.   
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Skulle sjuksköterskor få lättare att lägga sina egna värderingar åt sidan eller kanske rent av 

inte reflektera över problematiken på samma sätt. Studier som tagits upp i denna 

litteraturöversikt har visat att det är stor skillnad mellan bemötandet av en patient med en 

somatisk sjukdom och en patient med ett substansberoende. 

Kunde vi redan i utbildningen lägga grunden för en jämlik vård oavsett bakgrund, 

problematik och framtidsutsikter och hedra de viktiga kärnkompetenser som funnits 

dokumenterade i legitimerade sjuksköterskans kompetensbeskrivning under en lång tid 

tillbaka. Både Raeside (2013) och Gilchrist et al. (2012) hittade samband mellan antal 

yrkesverksamma år och attityder och bemötande. Båda studierna visade på att ju längre tid     

sjuksköterskan hade arbetat inom vården, desto sämre bemötande fick patienten med 

substansberoende. Handlar det om skillnader i utbildningen eller är det bara forntida 

värderingar som håller på att ändras på samhällsnivå, där samhället blir mer accepterande och 

skillnader mellan människor inte på en gång måste ses som något negativt eller farligt. 

Genom ett utökande av specifik utbildning inom bemötande av vissa patientgrupper och 

därigenom ge nyutexaminerade sjuksköterskor en möjlighet att göra vården i Sverige än 

bättre.  

 

SLUTSATS 

Resultatet var inte helt entydigt även om majoriteten av studierna som analyserats under 

arbetets gång visade en problematik i mötet mellan sjuksköterska och patient när patienten 

hade en pågående missbruksproblematik. Omfattningen av problematiken varierade vilket 

fastställer att detta var ett område som behövde utvecklas vidare. Vad samtliga 

författare/forskare var överens om var det stora behovet av mer utbildning för både 

sjuksköterskestudenter och etablerade sjuksköterskor ute i det praktiska arbetet för att vara 

redo för utmaningar som dessa som blivit mer och mer vanligt förekommande.  

  

 

IMPLIKATIONER 

 

Implikationer för utbildningen 

Forskning har visat att legitimerade sjuksköterskor som deltagit i studier upplever en stor brist 

i grundutbildningen vad gäller kunskap och utbildning inom substansberoende och hur 

patienter med denna typ av problematik ska bemötas. Förutsättningarna för att ha möjlighet 

att identifiera och uppmärksamma denna patientgrupp behöver öka dramatiskt. Det framgår 

att grundutbildningen har kunskapsluckor gällande patienter i ett aktivt drogmissbruk. 

Författarna föreslår därför ökad utbildning under grund-sjuksköterskeutbildningen, där 

substansberoende i dess olika former avhandlas även workshop där studenter får träna på 

bemötande och diskutera egna åsikter inom problemområdet. Denna utbildningen skulle passa 

bra inom psykiatri avsnittet, men som ett ytterligare ett ämne att gå djupare in på. Detta är en 
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patientgrupp som alla blivande sjuksköterskor i sin yrkesroll med största sannolikhet kommer 

att träffa på.    

 

Implikationer för den kliniska praktiken 

Studier visar att mer utbildning och handledning behövs även för legitimerade sjuksköterskor 

som redan är etablerade i klinisk praktik då det framkommit att sjuksköterskor med ökad 

kompetens hanterar och ger en bättre anpassad vård till patienter som befinner sig i ett 

substansberoende.  

  

 

Förslag på fortsatt forskning 

Bedömningen är att fortsatt forskning och utvärdering behövs för att skapa bättre 

förutsättningar för en jämlik vård oavsett patientgrupp då det tydligt framgår att bemötande 

och omvårdnad blir lidande när inneliggande patienter har ett pågående substansberoende. Det 

framkom att många patienter missbrukar utan att någon i vårdpersonalen märker eller reagerar 

på detta vilket inte stämmer in i ett hälsofrämjande arbete. Det är av stor vikt att personalen 

reagerar och guidar dessa patienter till annan instans som bättre kan hantera denna form av 

problematik så att patienten kan få chansen att bli fri från sitt missbruk. Ökad empirisk 

forskning som fokuserar på sjuksköterskors upplevelser av patienter som har ett aktivt 

substansberoende behövs. Författarna rekommenderar att forskning bedrivs som tydliggör på 

vilket sätt substansberoende är en sjukdom som kan behandlas. När beroende är validerat som 

en sjukdom blir det lättare att behandla patienter, det kan också komma att råda bot på 

skammen som vissa patienter med ett pågående substansberoende lever med.  
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