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Sammanfattning 

Bakgrund: Alkohol- och drogmissbruk är idag ett utbrett problem som drabbar minst 15,3 

miljoner människor världen över. Det råder en allmän stigmatisering i dagens samhälle mot 

missbrukare, bland gemene man samt inom hälso- och sjukvården. Denna stigmatisering har 

skapats dels på grund av den bild media skapar av den stereotypa missbrukaren och dels på 

grund av okunskap. Sjuksköterskor hyser ofta fördomar mot denna patientgrupp vilket kan 

leda till bristfällig vård. Syfte: Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenhet och upplevelse 

av att vårda patienter som missbrukar alkohol och droger. Metod: En allmän litteraturstudie 

baserad på fem kvalitativa studier, tre kvantitativa studier och en mixad studie. Resultat: Fyra 

teman kunde urskiljas; attityder, kunskapsbehov, starka känslor och vårdande relationer. 

Slutsats: Sjuksköterskor hyser fördomar och har negativa attityder mot patienter som lider av 

missbruk. Kunskapsbehovet är stort och bristen på kunskap påverkar vården negativt. Vård av 

denna patientgrupp ger upphov till starka (ofta negativa) känslor hos sjuksköterskor. Den 

vårdande relationens karaktär är beroende av sjuksköterskans inställning. Klinisk betydelse: 

Studien kan ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal en inblick i ämnet och inspirera till en 

mer fördomsfri vård. 

  

Nyckelord: Alkohol- och drogmissbrukare, sjuksköterskor, attityder, kunskap. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Background: Drug- and alcohol addiction is a widespread problem in the world today and at 

least 15, 3 million people suffer from drug- and alcohol addiction. Stigma against addicts, 

caused by a lack of knowledge and an image of the stereotypical addict perpetuated by media, 

is widely spread in today’s society amongst the general public as well as healthcare 

professionals. Nurses are often prejudiced against this group of patients which can cause 

inadequate care. Aim:  To describe nurse's knowledge and experience of caring for patients 

who suffer from drug- and alcohol addiction. Method: A literature review consisting of five 

qualitative studies, three quantitative studies and one mixed method study. Result: Four 

themes were identified; attitudes, knowledge, strong emotions and caring relationships. 

Conclusion: Nurses are found to have negative attitudes and be prejudiced against patients 

who suffer from addiction. Lack of knowledge affects the care negatively and the need for 

knowledge is great. Caring for this group of patients generates strong feelings, which are 

often negative, in nurses.  The characteristics of the caring relationship are dependent on the 

nurses’ attitude. Clinical significance: This study may give nurses and other health 

professionals an insight into the matter and inspire a more open-minded care. 

  

Keywords: Drug- and alcohol addiction, nurses, attitudes, knowledge. 
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Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi stött på vårdpersonal som uttryckt 

fördomar mot patienter som missbrukar alkohol och droger. Dessa patienter påstods till 

exempel vara smutsiga, smittobärare eller ljuga och överdriva symtom för att få smärtlindring. 

Vi har även under vår VFU observerat patientmöten och har då sett att sjuksköterskor bemött 

alkohol- och drogmissbrukande patienter annorlunda mot patienter som inte lider av ett 

missbruk. Ett exempel kunde vara att sjuksköterskorna inte smärtlindrade dessa patienter på 

samma sätt som en ickemissbrukande patient med samma eller liknande behov. Dessa 

observationer är varför vi har valt att skriva om sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser 

av att vårda patienter som missbrukar droger vid sidan av en annan diagnos. 

 

Bakgrund 

Människan har sedan tidernas begynnelse sökt upplevelsen av förändrat medvetandetillstånd 

skriver Marcellus (2007). De flesta samhällen runt om i världen har vid en viss tidpunkt 

använt psykoaktiva substanser i både religiösa och ickereligiösa sammanhang. Vid mitten av 

1800-talet hade intresset för beroende vuxit sig stort inom medicinen. Moral, moralisk 

svaghet, och det egna ansvaret låg i centrum medan historiska, ekonomiska, sociala och 

politiska faktorer ignorerades helt (Marcellus, 2007). 

  

Idag lider minst 15,3 miljoner människor i världen av missbruk, enligt World Health 

Organisation (WHO) (u.å.). Alkoholkonsumtion leder till 2,5 miljoner dödsfall varje år och 

320 000 individer i åldrarna 15 och 29 dör av alkoholrelaterade orsaker, vilket motsvarar 9 % 

av alla dödsfall i den åldersgruppen. År 2008 användes 1,7 vårdplatser per 100 000 invånare 

för behandling av alkohol- och drogrelaterade sjukdomar i världen. Vidare skriver WHO att 

230 miljoner människor i världen, eller 1 på 20 vuxna, uppger att de någon gång under 2010 

brukat en illegal drog. Statistik från år 2008, visar på att 155 till 250 000 000 personer, eller 

3,5 % till 5,7 %, av världens befolkning i åldrarna 15-64 år, någon gång brukat illegala 

droger, som till exempel kokain, amfetamin, cannabis, opioider och icke-föreskrivna 

psykoaktiva receptbelagda läkemedel. Globalt är cannabis den mest använda drogen (129 till 

190 000 000 personer), följt av amfetamin stimulantia, därefter kokain och opioider. Bruk av 

olagliga droger orsakar stora hälso- och sociala problem uppger WHO, som uppskattar att 0,7 

% av den globala sjukdomsbördan år 2004 berodde på kokain och opioider, där de sociala 

kostnaderna för olagliga droger var ca 2 % av BNP i de länder där det har mätts. 
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Definitioner 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är enligt Skärsäter (2010) det 

amerikanska psykiatriska samfundets, American Psychiatric Association (APA), 

sjukdomsmanual som bland annat används inom forskning för att identifiera diagnostiska 

kriterier. I den senaste upplagan av DSM (DSM – V) som gavs ut 2013, anges inte 

diagnoserna missbruk. Manualen beskriver istället Substance- Related and Addictive 

Disorders (Nussbaum, 2013). Eftersom begreppen missbruk och beroende återkommer 

genomgående i denna text har författarna valt att redogöra för och referera till DSM – IV 

definitioner av dessa diagnoser. 

  

Missbruk definieras enligt DSM – IV som följer: 

The essential feature of Substance Abuse is a maladaptive pattern of substance use manifested 

by recurrent and significant adverse consequences related to the repeated use of substances. 

There may be repeated failure to fulfill major role obligations, repeated use in situations in 

which it is physically hazardous, multiple legal problems, and recurrent social and 

interpersonal problems (Criterion A). These problems must occur recurrently during the same 

12-month period. (American Psychiatric Association, 1994, s. 182)  

  

Enligt United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2012) är droger kemiska 

substanser som påverkar de normala funktionerna i kroppen och/eller hjärnan. Det finns både 

legala och illegala droger. Exempel på lagliga droger är koffein, nikotin och alkohol samt 

narkotikaklassade läkemedel. Illegala droger är droger som är så skadliga för människan att 

länder över hela världen har beslutat att kontrollera dem genom att slå fast flera 

internationella lagar, i form av FN: s konventioner. Med droger menas i denna studie alkohol, 

narkotikaklassade läkemedel, så som morfin, och illegala droger. 

 

Stigmatisering 

Det råder en utbredd stigmatisering kring drogmissbruk i dagens samhälle. Det beror, enligt 

den australiensiska studien skriven av Lovi och Barr (2009), på att drogmissbruk ofta 

associeras med kriminellt beteende och behovet av självtillfredsställelse. Denna 

stigmatisering råder inte enbart bland gemene man utan även inom hälsoprofessionen, vilket 

Lovi et al. exemplifierar i den negativa inställning till drogmissbrukare som påträffas hos 

vårdpersonal.  
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Detta kan enligt författarna leda till att stigmatiseringen i samhället kvarstår som vidare menar 

att det finns sjuksköterskor som anser att droger korrumperar ungdomar och att människor 

som lider av ett missbruk är ett hot mot samhället genom spridning av HIV/AIDS. Det har 

även visats att stigmatisering kan medföra en rad negativa hälsoeffekter. Diskriminering och 

alienation kan kopplas till dålig mental hälsa. I resultatet på Lovi et al. studie framgår det att 

diskriminering även kan kopplas till fysisk och psykisk ohälsa, depression och kroniska 

sjukdomar. 

 

Fördomar i vården 

Enligt Bartlett, Brown, Shattell, Wright, och Lewallen (2013) har människor generellt 

fördomar mot människor som brukar droger, på grund av den bild media skapar av hur en 

typisk missbrukare är och beter sig. De framställs ofta som lata, kriminella eller prostituerade 

i till exempel filmer och serier. Artiklar i tidningar och nyhetsreportage i tv rörande denna 

grupp människor fokuserar ofta på själva missbruket och de negativa aspekter det innebär, 

människan bakom missbruket tenderar att glömmas bort. Vidare menar författaren att det har 

visat sig att sjuksköterskor har mer fördomar mot dessa individer än annan hälso- och 

sjukvårdspersonal och att sjuksköterskor ofta känner sig obekväma i hur de ska bemöta dessa 

patienter. Lovi och Barr (2009) menar att sjuksköterskors inställning till missbruk som ett 

självförvållat tillstånd gör att drogmissbrukande patienter ses som problempatienter som 

”ändå inte är sjuka egentligen”. Bartlett et al. (2013) skriver att beroende tidigare inte har 

räknats som en sjukdom utan snarare som bristande självkontroll och att en person som lider 

av beroende därför får skylla sig själv. Men idag räknas beroende som en sjukdom ofta 

förknippad med återfall som kräver behandling.  

 

Mötet mellan sjuksköterskan och den missbrukande patienten 

Happel och Taylor (1999) menar att sjuksköterskor utgör den största gruppen inom 

hälsoprofessionen och att de genom sin yrkesroll kommer patienten närmare än andra 

yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården. Vidare skriver författarna att om sjuksköterskan 

har en negativ inställning är ett positivt resultat inte troligt, patienten öppnar då troligtvis inte 

upp sig utan håller istället inne på relevant information som kan ha betydelse för adekvat 

vårdande. Happel et al. menar även att det är av större vikt för sjuksköterskan att vara 

öppensinnad än att ha specialistkunskap om drogmissbruk.  



4 

 

Dock skriver Happel et al. att sjuksköterskor undviker drogmissbrukande patienter p.g.a. att 

de upplever att de saknar kunskap kring att vårda dessa patienter, att de inte vet hur de ska 

bemöta dem på bästa sätt för att ge så god vård som möjligt (Happel & Taylor (1999). 

  

Den inställning vårdpersonal har till droger och drogmissbrukande patienter påverkar deras 

sätt att vårda, menar Chu och Galang (2013). En grundläggande förståelse för sjuksköterskors 

attityd till patienter som missbrukar droger kan indikera kvaliteten på relationen mellan 

sjuksköterska och patient samt kvaliteten på vården (Chu & Galang, 2013). 

  

Vårdrelationen och sjuksköterskeperspektivet 

Dahlgren och Segersten (2010) menar att om sjuksköterskor inte upplever vårdandet och 

vårdandets miljö som positivt kan de inte ge god vård. Det är därför viktigt att belysa 

vårdarnas perspektiv i vårdvetenskapen och samtidigt tydliggöra att det görs för att i slutändan 

fokusera på patienternas situation, att de ska få så god vård som möjligt. En förutsättning för 

det är att kunna se patientens perspektiv, att förstå dennes livsvärld (Dahlgren & Segersten, 

2010). Wiklund(2003) berättar att relationen mellan Sjuksköterska och patient är en 

betydelsefull del i vårdandet. En fungerande vårdrelation är en förutsättning för att 

vårdprocessen ska nå sitt syfte. 

  

Problem under vårdtiden 

Enligt International Code of Nursing (ICN), vilket är etiska koder för sjuksköterskor, delar 

sjuksköterskan ansvar med samhället för att främja och initiera insatser som tillgodoser 

allmänhetens, och då framförallt sårbara befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov. Vidare 

säger ICN:s etiska kod att sjuksköterskan ska verka för social rättvisa och jämlikhet gällande 

tillgång till hälso- och sjukvård och andra vård- och omsorgstjänster samt fördelningen av 

resurser. Sjuksköterska ska även uppvisa professionella värden såsom lyhördhet, trovärdighet, 

respektfullhet, medkänsla och integritet (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Dessa 

professionella värden kan testas då sjuksköterskan möter etiska dilemman, vilket Finney 

(2010) beskriver att sjuksköterskor ofta gör i yrket. Ett dilemma är smärtlindringen hos 

patienter som missbrukar eller har missbrukat droger. Pillet och Eschiti (2008) skriver att det 

kan vara problematiskt med smärtlindring av patienter som missbrukar/ har missbrukat 

eftersom många inom hälso- och sjukvården har fördomar mot dessa patienter och tror att de 

bara är ute efter mer droger.  
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Även Compton (u.å) skriver om denna problematik och menar att sjuksköterskor upplever att 

det är svårt att veta om patienten verkligen har ont eller bara är ute efter smärtlindringen 

(drogerna). Vidare menar Compton att det är viktigt för sjuksköterskor att ha i åtanke att dessa 

patienter har en högre tolerans vad gäller smärtlindring och därför tål mer och kommer kräva 

mer än en patient som inte brukar droger. Enligt Pillet och Eschiti (2008) är denna 

patientgrupp även i större behov av smärtlindring eftersom deras smärttröskel är lägre. 

  

Problemformulering 

Missbruk av droger är ett stort globalt folkhälsoproblem. Det råder allmänt en utbredd 

stigmatisering kring alkohol- och drogmissbruk. Sjuksköterskor är ofta negativt inställda till 

att vårda alkohol- och drogmissbrukande patienter, dels på grund av fördomar som skapats av 

bland annat media och dels på grund av okunskap. Detta är problematiskt eftersom det kan 

påverka kvaliteten på vården negativt, där den drogmissbrukande patienten inte vårdas på 

samma sätt som en patient som inte missbrukar droger. Därför finns det ett behov av att få 

fördjupad kunskap. 

  

Syfte 

Syftet är att beskriva sjuksköterskans erfarenhet och upplevelse av att vårda patienter som 

missbrukar alkohol och droger. 

  

Metod 

  

Design 

För att besvara studiens syfte har författarna valt att göra en allmän litteraturöversikt baserad 

på vetenskapliga artiklar. Enligt Friberg (2012) innebär en allmän litteraturöversikt bland 

annat att skapa sig en uppfattning om vad som studerats, samt vilka teoretiska utgångspunkter 

eller metoder som använts, genom att ta reda på befintlig forskning. I denna studie kommer 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar användas, vilket Friberg menar är lämpligt i en 

allmän litteraturöversikt. 

  

Urval 

Artiklarna skulle vara skrivna mellan åren 1999 och 2014. De skulle vara skrivna på svenska 

eller engelska och beskriva vård av patienter, kvinnor och män över 18 år, som missbrukar 
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alkohol narkotikaklassade läkemedel och illegala droger. Artiklar som inte uppfyllde dessa 

krav uteslöts. 

  

Datainsamling 

Datainsamlingen gjordes via sökmotorn EBSCOhost Web och EBSCO Discovery i bland 

annat databaserna CINAHL och MEDLINE. Enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) 

bör litteratursökningen omfatta flera elektroniska databaser för att ha en tillfredställande 

omfattning. De sökord som användes var: ”meeting”, “encounter”, “attitude”, ”nurse”, 

”nursing”, ”patient”, ”drugs”, ”illicit drugs” och ”addiction”, ”street drugs”, ”alcohol” och 

”nurse- patient relations”. Initialt gjordes sökningar med dessa termer var för sig, de sattes 

sedan samman i olika kombinationer med hjälp av Booleska termen AND.  Genom att 

använda Booleska termer riktas sökningen till ett avgränsat område samtidigt som så mycket 

som möjligt av relevant litteratur ringas in, skriver Willman et al. Vidare skriver författarna 

att sökoperatorn AND bör användas när olika sökblock ska kombineras med varandra och att 

den fokuserar sökningen på ett mer avgränsat område (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). 

 

Figur 1. Datainsamlingsproceduren 

  

Sökresultatens titlar granskades och på de artiklar vars titel tycktes relevant lästes 

sammanfattningen. Stämde sammanfattningen överens med författarnas valda syfte lästes 

artiklarna noggrant igenom, varefter ytterligare artiklar sållades bort (se figur ovan).  

Antal artiklar funna genom 
databassökning: 304 

Exkluderade efter läst titel: 
265 

Exkluderade efter läst 
abstract: 24 

Exkluderade efter läsning 
av fulltextartiklar: 6 

Antal artiklar inkluderade i  
resultatet: 9 
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De artiklar som valdes att inkluderas i studien lästes än en gång noggrant igenom samt 

granskades utefter Fribergs (2012) frågeställningar, vilka är anpassade för kvalitativa (13 

frågor) respektive kvantitativa (14 frågor) artiklar. Genom att se om artiklarna besvarade 

frågorna kunde de graderas (Friberg, 2012). Antal besvarade frågor per artikel omvandlades 

till en procentsats som motsvarade låg (0 – 50 %), medel (50 – 75 %) eller hög (75 – 100 %) 

kvalitet. De artiklar som efter granskning bedömdes vara av medel- eller hög kvalitet 

inkluderades i studien (bilaga 1).  

 

Dataanalys  

De utvalda artiklarna lästes än en gång igenom, noggrant och individuellt. Vid genomläsning 

kunde olika återkommande begrepp, s.k. koder, identifieras.  Deras betydelse tolkades och 

grupperades därefter. Henricson (2012) skriver att genom att gruppera liknande koder kan ett 

eller flera teman byggas upp. Koderna ”attitude”, ”therapeutic attitude” och ”stigma” bildade 

temat attityder, ”knowledge”, ”education” och “drug and alcohol education” bildade temat 

kunskapsbehov, “care” och “emotional labour” bildade temat starka känslor och 

”relationship”, ”therapeutic relationship”, ”trusting relationship”, ”caring relationship” och 

“nursing” bildade temat vårdande relationer (Tabell 1). 

 

Tabell 1. Fördelning av de olika temana 

Artiklar Attityder Kunskapsbehov Starka känslor Vårdande 

relationer 

1. Ford (2011)  X X X 

2. Ford et al. (2008)  X   

3. Lock et al.  (2002) X    

4. Maclaughlin et al. (2006)  X   

5. Monks et al. (2012) X X X X 

6. Natan et al. (2009) X X X X 

7. Vargas et al. (2008) X    

8. Wadell et al. (2007)    X 

9. Willaing et al. (2005)  X   

 

Etiska aspekter 

Enligt Henricson (2012) kan en studie kallas etisk om den bl.a. har god vetenskaplig kvalitet. 

Henricson menar även att översättning av engelska begrepp kan vara problematiskt eftersom 

de kan få en annan innebörd.  
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Av den anledningen har författarna valt att inte översätta engelska koder och citat till svenska. 

Ett etiskt övervägande av studiens urval och resultatets presentation har gjorts, vilket enligt 

Forsberg och Wengström (2003) är viktigt vid en litteraturstudie.  Alla resultat kommer att 

presenteras, för att höja studiens trovärdighet och för att undvika bias, vilket Forsberg et al. 

även betonar vikten av. Vetenskapsrådet (u.å) har upprättat individskyddskravet för att skydda 

individer som deltar i forskning från att utsättas för fysisk eller psykisk skada, kränkning eller 

förödmjukelse. Individkravet är uppdelat i fyra allmänna huvudkrav; informations- kravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren ska informera deltagarna i studien om deras uppgift i studien och vilka villkor som 

gäller för dem. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska inhämta ett samtycke från 

deltagarna som vill delta. Konfidentialitetskravet innebär att forskningspersonalen har 

tystnadsplikt samt att deltagarna i studien har rätt att vara anonyma och därför ska 

avidentifieras i resultatet. Slutligen innebär nyttjandekravet att uppgifter som inhämtas genom 

studien inte ska användas till andra syften (Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

Resultat 

  

Attityder 

Natan, Beyil & Neta (2009) fann i sin studie att sjuksköterskor hade relativt negativa attityder 

mot drogmissbrukare. De med mer stereotypa inställningar till drogmissbrukande patienter 

upplevde att kvaliteten på den vård de gav till dessa patienter var sämre än den vård de gav till 

andra patienter (Natan, Beyil & Neta, 2009). 

  

Monks, Topping och Newell (2013) visar i sitt resultat att sjuksköterskor i mötet med 

patienter med missbrukarhistorik hyste en stark misstro till denna patientgrupp då de ansågs 

vara opålitliga, och alltid försöka lura till sig smärtlindring. Vidare visade resultatet att 

sjuksköterskorna erkände att de själva, samt annan vårdpersonal, hade negativa attityder mot 

patienter som missbrukade illegala droger. Detta framkallade en viss ambivalens hos 

sjuksköterskorna eftersom det innebar motstridiga känslor och värderingar (Monks, Topping 

& Newell, 2013). 
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I de Vargas och Luis (2008) studie, som beskriver sjuksköterskors uppfattningar och attityder 

till alkohol, alkoholism och alkoholmissbrukare, visade resultatet att de flesta sjuksköterskor 

uppfattade alkoholism som en progressiv sjukdom som kan vara dödlig om den inte 

behandlas. Trots detta uppgav två sjuksköterskor att patienterna inte alltid sågs som sjuka 

eftersom dessa individer tillskrevs attribut som inte stämmer överens med bilden av en sjuk 

person utan snarare det stigma som råder kring personer som bär denna sjukdom. 

  

We generally think the alcohol addict is a bum, an irresponsible person, we give them all of 

these attributes and it doesn’t occur to you that he is sick (E.8). ... It is awkward, although it is 

a disease, it is not seen as one; it seems it is more considered as cheek, shameless (E.10). (de 

Vargas & Luis, 2008, s. 546) 

  

Lock, Kaner, Lamont och Bond (2002) skriver att oavsett om patienterna var sanningsenliga 

eller inte gällande frågor om alkoholvanor, var det tydligt att de flesta sjuksköterskorna inte 

litade på deras svar och att de sedan var väldigt reserverade i sin rådgivning. 

  

Kunskapsbehov 

De sjuksköterskor som deltog i Monks, Topping och Newells (2013) studie, upplevde att 

deras kunskap var bristande och att detta ledde till saknat förtroende i vårdandet av 

drogmissbrukande patienter. Vidare skriver Monks et. al att sjuksköterskorna fann att det 

fanns ett samband mellan bristande kunskap och fördomar. 

  

Yeah, helping me understand a little bit more about their addiction as well because I think 

we’re all very guilty at times of being quite judgmental, aren’t we? I think we’re all guilty of 

judging. Well, I know I certainly am (Nurse 25). (Monks, Topping& Newell, 2013, s. 941) 

  

Resultatet i Willaing och Ladelunds (2005) studie visade på att det även fanns ett samband 

mellan kunskap och attityder. De sjuksköterskor som upplevde sig vara kvalificerade inom 

området var mer positivt inställda till vård av alkoholmissbrukande patienter. Ford (2011) 

menar att sjuksköterskornas brist på kunskap, utbildning och riktlinjer på arbetsplatsen gör att 

sjuksköterskorna upplever att de gör ett sämre jobb och ger sämre vård till dessa patienter. 

Därför är det av stor vikt att det läggs ner mer resurser på att utbilda sjuksköterskor i ämnet 

enligt Ford. 
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Ford, Bammer och Becker (2008) menar att genom att utbilda sjuksköterskor inom ämnet 

kommer de få nya insikter vilket i sin tur kommer leda till att de utvecklar en bättre relation 

till denna patientgrupp. Dock skriver Mclaughlin, Mckenna och Leslie (2006) att en del 

personal var motvilliga till utbildning om drogmissbruk. De var oroliga för att ökad kunskap 

inom området skulle leda till att de sågs som experter, och att drogmissbrukande patienter då 

skulle söka sig till dem. Det fanns även en tro om att de då skulle förväntas ta mer ansvar för 

denna patientgrupp än deras arbetskollegor (Mclaughlin, Mckenna & Leslie, 2006). 

  

Resultatet i Natan, Beyil, Netas (2009) studie däremot visar att många sjuksköterskor 

upplevde att de gjorde nytta när de vårdade missbrukande patienter. De upplevde att de hade 

den rätta kunskapen, verktygen och hade fått utbildning i att vårda dessa patienter och då 

upplevde det som att de kunde ge god vård till dessa patienter. 

  

Starka känslor 

De flesta sjuksköterskor som vårdade drogmissbrukande patienter upplevde det som ett 

emotionellt uttömmande arbete, det fick de att känna sig mentalt trötta och dränerade. 

Sjuksköterskor uttryckte oro om att interagera med och vårda drogmissbrukande patienter, 

främst på grund av patienternas oförutsägbara beteende (Monks, Topping & Newell, 2013). 

  

Ford (2011) skriver i sin studie att sjuksköterskor är en utsatt grupp, då de ofta arbetar 

ensamma. Många sjuksköterskor uppgav att de kände rädsla i den vårdande relationen av 

drogmissbrukande patienter. De var rädda för att utsättas för våld och de upplevde även att de 

inte kunde lita på dessa patienter, att de blev manipulerade. Denna rädsla resulterade i en inre 

stress hos sjuksköterskorna, vilket påverkade deras arbete, den vård de gav, negativt (Ford, 

2011). Natan, Beyil, Neta (2009) skriver att sjuksköterskorna var oroliga för att bli smittade 

av patientens sjukdomar såsom hepatit och HIV när de utförde sitt arbete och därför kände att 

det var svårare att vårda dessa patienter än andra. 

 

Vårdande relationer 

Ford (2011) skriver att många sjuksköterskor upplevde att patienternas förmåga att 

manipulera dem i samband med till exempel medicinering påverkade deras arbete negativt. 

Monks, Topping och Newell (2013) skriver att mötet med patienter som brukade illegala 

droger var emotionellt laddat och präglat av misstro från både patientens och sjuksköterskans 

håll.  
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Vidare skriver Monks et al. at detta ledde till att sjuksköterskorna undvek dessa patienter i 

största möjliga mån och var frånvarande i sitt sätt när de väl var tvungna att interagera med 

patienterna. Patienterna uppfattade detta hos sjuksköterskorna, vilket kunde leda till att 

patienterna riktade ett fysiskt och psykiskt utagerande mot sjuksköterskorna. Vidare visades i 

Monks et al. resultatet att om en sjuksköterska var uppmärksam på patienternas problem, 

lyssnade och behandlade de som människor och inte enbart drogmissbrukare blev mötet 

mellan sjuksköterska och patient mindre laddat (Monks, Topping & Newell, 2013). 

  

Enligt Wadell och Skärsäter (2007) ansåg sjuksköterskorna som deltog i deras studie att det 

viktigaste var att bygga upp en relation baserad på tillit och försäkra sig om att patienten 

litade på den vård som gavs. Sjuksköterskorna undvek att prata om alkoholrelaterade problem 

tills de upplevde att patienterna var redo för att undvika att väcka skuldkänslor och känslan av 

att bli förhörd. Sjuksköterskorna var medvetna om att om de gav patienterna tid, lät de bygga 

upp sitt självförtroende, och på så sätt kunde inleda en relation baserad på tillit med 

patienterna, skulle de öppna upp sig och prata ärligt om deras alkoholvanor. 

  

Talking, good communication, and really taking time- it’s very important to sit down and talk, 

win their trust- it makes them open up. When they see that somebody cares and devotes time 

to them, is not in a hurry, and takes it slow and easy. (Wadell och Skärsäter, 2007, s.1130) 

  

Natan, Beyil, Neta (2009) skriver att de flesta av deltagarna i studien upplevde det som att de 

kände sig bekväma i rollen i att vårda den missbrukande patienten, att de gjorde sitt bästa för 

att de lösa problem som kunde uppstå i vårdandet av dessa patienter. 

  

Diskussion 

  

Metod 

Studiens design är en allmän litteraturöversikt. Det initiala urvalet, vilket endast inkluderade 

kvalitativa artiklar som beskrev sjuksköterskors bemötande av patienter som missbrukar 

illegala droger och som vårdas inom somatisk vård, visade sig vara väldigt begränsande, 

vilket resulterade i att för få artiklar återfanns. Därför breddades urvalet avsevärt till att bland 

annat inkludera kvantitativa såväl som kvalitativa artiklar. Trots detta återfanns endast 9 

artiklar som var lämpliga för resultatet, vilket kan ses som lite för ett resultat.  



12 

 

Friberg (2006) menar dock att det är bättre med en fördjupad analys med ett begränsat antal 

artiklar, än en ytlig analys med ett större antal artiklar. Författarna till denna studie anser 

därför att tillförlitligheten av resultatet är förhållandevis hög trots att den bygger på ett 

begränsat material. 

  

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans erfarenhet och upplevelse av att vårda patienter 

som missbrukar droger. Erfarenheter och upplevelser kan vara svåra att mäta, vilket har tagits 

i beaktning vid läsning och tolkning av de kvantitativa artiklarna. Resultatet i dessa artiklar 

upplevdes av författarna vara mer svårtolkade än de kvalitativa artiklarnas, vilka i sin tur 

tycktes ge en djupare bild av sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda denna 

patientgrupp än de kvantitativa. Trots dessa skillnader i tolkning av artiklarna anser 

författarna att inkluderandet av både kvalitativa och kvantitativa artiklar har gett ett djupare 

resultat än om studien endast skulle ha inkluderat antingen kvalitativa eller kvantitativa 

artiklar då detta möjliggjort en analys av resultatet utifrån två olika metoder. 

  

De valda artiklarna kommer från Australien, England, Irland, Israel, Brasilien, Sverige och 

Danmark, vilket har gett ett relativt brett resultat, geografiskt och kulturellt. Även om de 

länder studierna kommer ifrån har olika kulturer, och sjukvården och synen på vårdandet kan 

skilja sig från land till land, har resultatet i studierna varit relativt liknande varandra vilket 

stärker studiens resultat. 

   

Alla artiklar inkluderade i studien är skrivna på engelska. Eftersom ingen av författarna har 

engelska som modersmål kan feltolkningar vid artikelanalys ha uppstått. Detta har författarna 

haft i åtanke och sökt att förebygga genom användning av engelskt uppslagsverk. 

 

Resultat 

I resultatet av denna studie framkom att sjuksköterskors attityder och fördomar om drog- och 

alkoholmissbrukare hade en tydlig koppling med deras kunskap i ämnet. Kontakten mellan 

sjuksköterskor och patienter som lider av ett missbruk var ofta emotionellt uttömmande och 

ansträngd. 
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Kunskap påverkar sjuksköterskans attityder 

Resultatet visar att många sjuksköterskor upplever att de inte har tillräckligt med kunskap om 

drog- och alkoholmissbruk. Det framkom i ett flertal studier att det behövs mer utbildning för 

sjuksköterskor i ämnet och att bristen på kunskap påverkar sjuksköterskans attityder. Detta 

uppmärksammar även Tsai (2008) i sin studie, som skriver att det påverkar deras sätt att se 

och förstå patientens situation. Bristen på kunskap fick även sjuksköterskorna att känna att de 

gjorde ett sämre jobb och upplevde att de inte kunde ge lika god vård till dessa patienter som 

till patienter som inte led av ett missbruk, vilket även Richmond och Foster (2003) tar upp i 

sin studie, som menar att negativa attityder mot en viss patientgrupp påverkar hur 

meningsfullt det utförda arbetet känns för sjuksköterskan. Ett examensarbete skrivet av 

Bixente och Hedlund (2014) beskriver sjuksköterskans kunskapsbrist vad gäller bemötande 

och vård av patienter med psykisk sjukdom. I resultatet i detta examensarbete framkom det att 

sjuksköterskorna inte var nöjda med sin arbetsinsats eftersom de inte visste hur de skulle 

vårda denna patientgrupp, i likhet med vad som kan ses i resultatet i denna studie. Richmond 

och Foster (2003) belyser i sin studie att bra attityder skapas utifrån utbildning och är något 

som behövs för att påverka val och handlingar i arbetet. Vidare kan läsas i Richmond et al. 

studie att den utbildning som gav mest effekt på sjuksköterskans attityder var de något längre 

kurserna. Sjuksköterskor som gått en kortare kurs förändrade inte sina attityder efter avslutad 

kurs. 

  

Trots att bristen på kunskap bevisligen påverkade sjuksköterskors förmåga att vårda 

missbrukande patienter negativt och att de sjuksköterskor som upplevde sig som kvalificerade 

var mer positivt inställda till denna patientgrupp, framkom det att somliga inte önskade vidare 

utbildning inom ämnet. Denna motvilja var orsakad av en oro för att de skulle misstas för 

experter, av patienter och kollegor tillika, inom området, och att detta skulle resultera i ett 

större ansvar för dessa patienter.   

  

Sammanfattningsvis visar resultatet att kunskap om alkohol- och drogmissbruk är något som 

behövs för att sjuksköterskor ska bli säkra i sin roll att vårda den missbrukande patienten. 

Med ökad kunskap om ämnet skulle sjuksköterskorna kunna hantera det de tidigare upplevt 

som problematiskt och det skulle stärka dem i deras yrkesroll. Relationen mellan 

sjuksköterska och patient skulle bli bättre och mer öppen. 
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Mötet mellan sjuksköterskan och den missbrukande patienten 

Resultatet visade att sjuksköterskor ofta var rädda för denna patientgrupp, de var rädda att 

utsättas för hot, våld eller att bli smittad av sjukdomar som till exempel Hepatit. Att ständigt 

bära denna rädsla blev en inre stress för sjuksköterskorna. Det påverkade arbetet och deras 

relation till patienterna blev negativt laddad. Att vårda denna patientgrupp upplevdes av 

sjuksköterskor som emotionellt jobbigt, relationen präglades ofta av en ömsesidig misstro och 

det var vanligt att sjuksköterskorna undvek patienterna om det var möjligt. Detta kunde även 

ses i resultatet i Hermansson och Nilssons (2014) examensarbete, som belyser sjuksköterskors 

attityder mot patienter som lider av psykisk ohälsa. Sjuksköterskorna upplevde en rädsla i 

kontakten med dessa patienter vilket ledde till att de undvek dem. 

  

När sjuksköterskorna istället gav sig tid att lyssna och ägna sig åt patienterna påverkade det 

relationen positivt. Nordfjaern, Rundmo och Hole (2009) menar att en terapeutisk relation 

som kännetecknas av respekt, förståelse och tillgänglighet är av stor betydelse för hur 

patienterna upplever kvaliteten på vården. Birkler (2007) skriver att det är viktigt för 

sjuksköterskan att förstå patientens livsvärld och att det är två olika livsvärldar som möts när 

sjuksköterskan möter patientens. Om sjuksköterskan ska utgå från patientens situation, för att 

kunna ge god omsorg, måste sjuksköterskan finna en förståelse för dennes livsvärld och också 

inse att olika patienter upplever sin respektive värld (Birkler, 2007). 

  

Sammanfattningsvis kan ses att relationen mellan sjuksköterskan och den missbrukande 

patienten är ansträngd. Sjuksköterskan känner sig inte bekväm i sin yrkesroll när det kommer 

till att vårda dem. Ökad kunskap, vägledning och stöd från arbetsplatsen skulle kunna ge det 

sjuksköterskorna saknar. 

  

Slutsats 

I denna studie framkom det att sjuksköterskor som vårdar patienter som missbrukar ofta har 

negativa attityder mot denna patientgrupp. Ur studien togs fyra huvudteman fram som 

beskriver sjuksköterskans upplevelser av att vårda dessa patienter: attityder, kunskapsbehov, 

starka känslor och vårdande relationer. Studien visar att kunskapsnivån hos sjuksköterskan 

påverkar vården och att kunskapsbehovet hos sjuksköterskan är stort. Vård av alkohol- och 

drogmissbrukande patienter ger upphov till starka känslor, vilka ofta är negativt laddade. Om 

den vårdande relationen är god eller ej beror till stor del på sjuksköterskans förhållningssätt. 
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Vikten av att bygga upp en relation baserad på tillit samt att se patienten och dennes behov är 

framträdande.  

  

Klinisk betydelse 

I denna studie presenteras sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att vårda patienter 

som missbrukar alkohol och droger. I resultatet framkom det att sjuksköterskorna saknade 

kunskap om detta. De visste inte riktigt hur de skulle gå till väga när de mötte dessa patienter, 

därför skulle denna uppsats ge sjuksköterskor och annan vårdpersonal en inblick i ämnet och 

förhoppningsvis inspirera till en mer fördomsfri vård i fortsättningen. 

  

Förslag på vidare forskning 

Författarna till denna studie skulle vilja se att det kom fler studier som belyste problemet med 

just saknaden av kunskap om drog- och alkoholmissbruk och hur det påverkar omvårdnaden. 

Det behövs mer forskning kring detta för att i framtiden kunna förbättra vården för personer 

som lider av ett missbruk. 
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Författare, år, 

titel, tidsskrift, 

land 

 

Syfte 

 

Urval/metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

1 Ford, 2011, 

Interpersonal 

challenges as a 

constraint on care: 

The experience of 

nurses’ care of 

patients who use 

illicit drugs, 

Contemporary 

Nurse, Australien. 

Att utforska hinder i 

sjuksköterskerollen vid 

vård av patienter som 

brukar illegala droger. 

Deltagare: 311 

 

Andra delen i en 

större ”mixed-

methods” studie. 

Deltagare svarade 

på en öppen fråga 

på slutet av en 

enkät. 

Det uppstod olika teman; 

våld, manipulation och 

oansvarighet, ur den 

dataanalys som kunde tas 

fram från andra delen av 

huvudstudien. 

Rekommendationer för 

hur sjuksköterskor kan 

omkonstruera sin roll i 

kontakten med denna 

patientgrupp, samt för 

förbättring vad gäller 

säkerhetsåtgärder, 

utbildning inom 

våldshantering och stöd 

för sjuksköterskorna i 

deras yrkesroll.   

Hög 

2 Ford, Bammer & 

Becker, 2008, The 

determinants of 

nurses’ 

therapeutic 

attitude to patients 

who use illicit 

drugs and 

implications for 

workforce 

development, 

Journal of Clinical 

Nursing, 

Australien. 

Att utforska vilka de 

avgörande faktorerna är 

för sjuksköterskors 

vårdande attityd mot 

patienter som brukar 

illegala droger samt att 

utforma 

arbetskraftsutvecklings-

initiativ. 

Deltagare: 1605 

 

Kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Enkäter. 

Variabler gällande 

professionell praxis var 

förklaringen till 53 % av 

variationen mellan 

sjuksköterskors 

terapeutiska attityd, av 

vilka stöd för 

sjuksköterskors yrkesroll 

var viktigast. Trots att 

negativa attityder mot 

olagliga droger hade ett 

statistiskt signifikant 

samband med en 

terapeutisk attityd, 

adderade den mindre än 1 

% till den förklarade 

variationen. Det återfanns 

inget samband med 

personliga karaktärsdrag.   

Hög 

3 Lock, Kaner, 

Lamont & Bond, 

2002, A 

qualitative study 

of nurses’ 

attitudes and 

practices 

regarding brief 

alcohol 

intervention in 

primary health 

care, Journal of 

Advanced 

Nursing, England. 

Att utforska 

sjuksköterskor som 

jobbar inom 

primärvården och deras 

attityd och praxis vad 

gäller kort 

alkoholintervention och 

varför det inte används 

i större utsträckning. 

Deltagare: 24 

 

Kvalitativ studie. 

Semistrukturerade 

djupintervjuer. 

Grounded theory 

– analys. 

Trots att 

primärvårdssjuksköterskan 

ges många möjligheter att 

åta sig 

alkoholinterventioner, är 

de flesta dåligt, eller inte 

alls förberedda att utföra 

detta arbete. 

Sjuksköterskorna är därför 

i underläge eftersom 

alkoholintervention 

utgjorde ett av kraven för 

tydliga hälsobudskap 

gällande alkohol, 

kompetensutveckling i 

interventions färdighet och 

stöd att hantera patienters 

negativa reaktioner. 

Hög 
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Nr 

Författare, år, 

titel, tidsskrift, 

land 

 

 

Syfte 

 

 

Urval/metod 

 

 

Resultat  

 

 

Kvalitet 

4 Mclaughlin, 

Mckenna och 

Leslie, 2006, Illicit 

drug users in 

Northern Ireland: 

perceptions and 

experiences of 

health and social 

care professionals, 

Journal of 

Psychiatric and 

Mental Health 

Nursing, Irland. 

Att undersöka 

uppfattningar och 

kliniska erfarenheter av 

vård och omsorg bland 

personal mot 

missbrukare. 

Deltagare: 35  

 

Kvalitativ. Enkät 

undersökning. 

Resultatet visade att de 

flesta hade negativa 

attityder mot 

missbrukande patienter. 

De kände att de hade brist 

på erfarenhet och 

kunskap, många ville att 

specialutbildad personal 

skulle ha hand om denna 

patientgrupp. Många 

upplevde patientgruppen 

som manipulativ och 

krävande och tyckte det 

var meningslöst att 

försöka ta sig an denna 

grupp då de tyckte att 

dem inte lyssnade eller att 

de bara var ute efter 

droger. 

Medel 

5 Monks, Topping & 

Newell, 2012, 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, 

England. 

Att utforska hur 

sjuksköterskor vårdar 

patienter och brukar 

droger och är intagna på 

vårdavdelningar och 

”Medical Assessment 

Units”, samt att få fram 

patienternas 

erfarenheter och 

uppfattningar.  

Deltagare: 41  

 

Kvalitativ studie. 

”Grounded 

theory”. 

Två subkategorier togs 

fram: ”Brist av kunskap i 

vård” och ”Misstro och 

likgiltighet”, vilka 

bildade huvudkategorin 

”Avvikande/ motstridig 

vård”. Bristande 

utbildning, negativa 

attityder och erfarenheter 

av konflikt, aggression 

och otillförlitlighet 

påverkade relationen 
mellan sjuksköterska och 

patient negativt. 

Hög 

6 Natan, Beyil, Neta, 

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, Israel. 

Att beskriva 

psykiatrisjuksköterskors 

erfarenheter av att 

vårda personer med 

svår depression och 

alkoholberoende. 

Deltagare: 11 

 

Kvalitativ. 

Intervjuer. 

Det togs fram tre 

kategorier; ”Möjliggöra 

gott samarbete med 

patienten”, ”Underlätta 

fortsatt vård och 

behandling” och ”Förstå 

hinder i samarbete med 

patienter”. Att bygga en 

förtroendefull relation för 

att möjliggöra samarbete 

med patienterna var 

grunden för fortsatt vård 

och behandling. 

Sjuksköterskorna 

behövde mer utbildning 

och mer kunskap för att 

uppfylla de särskilda 

kliniska behoven hos 

denna patientgrupp. 

Hög 
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Nr 

Författare, år, 

titel, tidsskrift, 

land 

 

Syfte 

 

Urval/metod 

 

Resultat 

 

Kvalitet 

7 Vargas, Luis, 2008, 

Alcohols, 

alcoholism, alcohol 

addicts: conception 

and attitudes of 

nurses from district 

basic health 

centers, Rev 

Latino-am 

Enfermagem, 

Brasilien. 

Att erfara uppfattningar 

och attityder angående 

alkohol, alkoholism 

och alkohol missbruk 

hos sjuksköterskor som 

jobbar inom 

primärvården. 

Deltagare: 10 

 

Kvalitativ. 

Sjuksköterskorna var 

toleranta för måttligt 

alkoholbruk, men 

ogillade 

alkoholmissbruk, då de 

såg det som en potentiellt 

dödlig sjukdom och 

tenderade att associera 

det med egen vilja, vilket 

tydde på moraliska 

inställningar och 

attityder. Kunskapen om 

alkohol och alkoholism 

hos de sjuksköterskor 

som deltog bevisades 

även. Med resultatet som 

grund föreslår författarna 

kompetensutveckling för 

deltagarna samt 

förberedelse för vård, 

igenkännande och 

förebyggande insatser av 

alkoholmissbruk vid 

dessa vårdcentraler. 

Medel 

8 Wadell, Skärsäter, 

2007, Nurses’ 

experiences of 

caring for patients 

with a dual 

diagnosis of 

depression and 

alcohol abuse in a 

general psychiatric 

setting, Mental 

Health Nursing, 

Sweden. 

Att se om det finns 

något samband mellan 

sjuksköterskors 

rådgivning kring 

alkohol och deras 

attityder till att vårda 

patienter som har ett 

alkoholmissbruk. 

Deltagare: 135 

 

Kvantitativ, 

frågeformulär. 

Resultatet visade att 

sjukvårdspersonalen 

hade negativa attityder 

mot droganvändare. 

Många sjuksköterskor 

såg droganvändare som 

mindre värda än andra 

patienter. Många var 

även rädda för att 

utsättas för våld då de 

vårdade dessa patienter. 

Medel 

9 Willaing, 

Ladelund, 2005, 

Nurse Counseling 

of patients With an 

Overconsumption 

of Alcohol, Journal 

of Nursing 

Scholarship, 

Danmark. 

Att se om det finns 

något samband mellan 

sjuksköterskors 

rådgivning kring 

alkohol och deras 

attityder till att vårda 

patienter som har ett 

alkoholmissbruk. 

Deltagare: 522 

 

Kvantitativ. 

Frågeformulär. 

Chi- två- test. 

Sjuksköterskor som 

jobbade inom psykiatrin 

visade sig ha bättre 

attityder till 

alkoholmissbrukare än 

sjukskötskor som 

jobbade på en kirurgisk 

vårdavdelning. 

Medel 

 
 
 
 

 

 


