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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Vårdrelationen mellan sjuksköterskan och den patient hen vårdar är dynamisk och 

tillit är en integrerad del i utvecklingen av förbindelsen. I skapandet av denna förbindelse, 

förklarad av Halldórsdóttir (1996) som ”bron”, kan hinder uppstå vilka hämmar utvecklingen 

och istället skapar det som Halldórsdóttir beskriver som en ”vägg”. Den komplexa bilden av 

personer som lider av missbruksproblematik och narkotikaberoende involverar samhällets 

stigmatisering, utanförskap samt fysisk och psykisk ohälsa relaterat till beroendet. Behandling 

av beroende involverar främst återfallsprevention och liknande annan långvarig ohälsa 

återkommer ofta symptomen vid uppehåll av behandlingen. Syfte: Syftet var att belysa 

sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med narkotikarelaterad 

missbruksproblematik. Metod: Allmän litteraturöversikt, bestående av elva artiklar varav åtta 

var med kvalitativ ansats, en artikel med kvantitativ ansats och två med mixad metod 

genomfördes. Resultat: Sex teman identifierades: Verkligheten kontra viljan att ge god vård, 

Att vara rädd för patienten, Att misstro patienten, Förståelse och fördomar, Kunskapens 

påverkan, Patientens destruktiva beteende. Slutsats: Hinder som kan hämma en konstruktiv 

vårdrelation och skapa ”väggar” i Halldórsdóttirs mening har identifierats. Mängden 

erfarenhet sjuksköterskorna hade av patientgruppen påverkade deras attityder. En 

kunskapsbrist om patientgruppen hos sjuksköterskorna samt avsaknad av tid för att utveckla 

vårdrelationen till patienten identifierades. Klinisk betydelse: Förhoppningen är att få läsaren 

att reflektera över den egna upplevelsen i vården av denna patientgrupp för att inspirera till 

personlig och professionell utveckling. Kommer sjuksköterskan sträva mot denna utveckling 

skulle detta kunna leda till en förbättring i vården av patientgruppen.  

Nyckelord: vårdande relation, sjuksköterska, narkotika, upplevelse. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

Background: The nurse-patient relationship is dynamic where trust acts as an integral part in 

development of connection. In creation of the connection, explained by Halldórsdóttir (1996) 

as the bridge, obstacles may occur which creates what Halldórsdóttir explained as “a wall” in 

the relationship. The complexity in suffering from substance abuse and misuse involves 

society’s stigmatization, alienation and both physical and mental illnesses related to the 

addiction. Treatment available for addiction involves mainly relapse prevention, and similarly 

to other prolonged illness symptom related to addiction returns at cessation of treatment. 

Aim: The aim is to illuminate nurse’s experience in caring for the patient with drug related 

misuse problems. Method: A literature review, consisting of eight qualitative studies, one 

quantitative study and two studies of mixed methods was undertaken. Result: Six themes 

were identified: The Reality Compared to the Wish for Good Caring, To Fear the Patient, To 

Distrust the Patient, Understanding and Prejudice, The Affect of Knowledge, The Destructive 

Behaviour of the Patient. Conclusion: Obstacles for the nurse-patient relationship has been 

identified, where the nurses’ attitudes were affected by the amount of experience with this 

patient group. The nurses’ lack of knowledge concerning these patients as well as a lack of 

time affected the development of the nurse-patient relationship. Clinical implication: To 

engage the reader in considering their own experience of caring for this patient group will 

hopefully inspire to further develop personal and professional growth. In continued 

development the nurses might enable further improvement in the care of this patient group. 

Key words: nurse-patient relation, nurse, drug use, experience. 
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INLEDNING 

Trender visar på en ökad vård av personer med psykisk ohälsa och beteendestörningar 

relaterat till narkotikamissbruk (Wiklund Gustin, 2014). Detta missbruk leder till ett flertal 

negativa konsekvenser vilka kan yttra sig socialt, fysiskt, psykologiskt och socioekonomiskt 

(Bevan, 2009). Även mortaliteten och morbiditeten tenderar att vara hög bland dessa 

personer. Denna patientgrupp möts därav i allt större utsträckning inom sjukvårdens alla olika 

instanser (Wiklund Gustin, 2014). 

Under verksamhetsförlagd utbildning skulle ett arbete angående vårdbehov vid 

abstinensbesvär utformas. Vid sökning efter litteratur till arbetet påträffades artiklar som 

behandlade sjuksköterskors attityder mot personer som lider av narkotikaberoende och 

missbruk. Därav väcktes intresset för vården av denna patientgrupp. 

BAKGRUND 

För sjuksköterskan som vårdar en patient som lider av narkotikaberoende är det viktigt att 

förstå både de negativa och de positiva effekter drogen har för patienten (Wiklund Gustin, 

2014). De negativa effekterna kan uppvisas ur flera aspekter, såsom fysiska skador och 

blodsmitta via sprutdelning (Agerberg, 2004).  Narkotikamissbrukets positiva effekt för 

patienten kan vara lindring av symptom, relaterade till smärta eller psykisk problematik. I 

skapandet av en god vårdrelation krävs det att som vårdare kunna förbise sina föreställningar 

om vad som är rätt och fel (Snellman, 2014). 

Tillit 

Tillit bör fungera som basen i vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. I relationen 

ska patienten vara bekväm och känna trygghet att berätta om sin situation (Dinç & Gastmans, 

2013). Tillit bygger på tillgänglighet och nåbarhet, en känsla av emotionell och fysisk 

trygghet, att känna sig bekväm och trygg i sig själv samt välinformerad genom en respektfull 

kommunikation. Att utveckla tillit inom vårdrelationen tar tid och främjas av en kontinuerlig 

vård.  

Den vårdande relationen 

I mötet mellan sjuksköterska och patient uppstår ett tillfälle för båda deltagarna att delta i en 

vårdande relation (Snellman, 2014). Sjuksköterskan ska verka som den vårdande till patienten 
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som befinner sig i en beroendesituation, där denne är beroende av den expertis som 

sjuksköterskan kan bistå. I relationen kan sjuksköterskan bistå patienten i den helande 

processen med syftet att stärka denne (Snellman, 2014). Sjuksköterskan kommer att påverka 

patientens känsla av värdighet och patienten ska ej känna sig nedvärderad och dömd (Wiklund 

Gustin, 2014).  

Det föreligger en komplex betydelse bakom begreppen vårdrelationen och den vårdande 

relationen. Snellman (2014) förklarar att begreppen brukas på olika sätt och att det föreligger 

en mångtydighet. Det kan beskrivas som ett värdeneutralt förhållande mellan patienten och 

vårdpersonalen, som att relationen gagnar patienten eller att de båda begreppen, 

vårdrelationen och den vårdande relationen, används synonymt. Vårdrelationen är en 

asymmetrisk relation skapad av att patienten uppsöker vårdaren och dess tjänster. Vidare 

beskriver författaren att den vårdande relationen ej behöver vara vårdande utan även kan 

innebära ett lidande. Lidande kan uppstå relaterat till de olika perspektiv som relationen 

innefattar, vårdpersonalens professionsbetingade förhållningssätt och patientens emotionella 

behov. 

Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen för föreliggande arbete är en teori utvecklad av Halldórsdóttir 

(1996) om det dynamiska förhållandet sjuksköterskan och patienten emellan. I teorin återfinns 

två metaforer, väggen och bron. Bron symboliserar en öppenhet i kommunikationen och 

samhörighet upplevd av mottagaren. Detta främjas genom tillit och utveckling av en 

förbindelse i den vårdande relationen. Genom detta samt en professionell hållning upplever 

mottagaren sjuksköterskan i mötet som caring. Väggen symboliserar vad mottagaren upplever 

som negativ eller ingen kommunikation och en likgiltighet i relationen. Det kan även innefatta 

en upplevelse av misstro och avskärmning. I detta möte uppfattas sjuksköterskan som 

uncaring.  

Att motta professionell caring ökar känslan av välbefinnande och summeras av Halldórsdóttir 

(1996) som empowerment, medan uncaring fungerar avskräckande och skapar en känsla av 

missmod. Halldórsdóttir lägger vidare vikt vid att se mottagarens hela kontext, såväl inre som 

yttre. Den inre kontexten innefattar upplevda behov, förväntningar, tidigare förväntningar och 

självmedvetande. Den yttre kontexten sammanflätar mottagarens uppfattade miljö med 
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vårdarens kontext. Halldórsdóttir (1996) förklarar hur sjuksköterskor i dem själva har en stark 

påverkan på empowerment och missmod hos de mottagare de avser vårda.  

Halldórsdóttir (1996) förklarar att professionell omvårdnad involverar kompetens, caring och 

en livnärande kontakt mellan sjuksköterskan och mottagaren. Genom att utveckla den 

vårdande relationen, att ge empowerment, utbilda patienten i egenvård, ta adekvata beslut, 

agera advokat för mottagaren och att kompetent utföra uppgifter förklaras som professionell 

kompetens. Caring innefattar att visa ett genuint intresse för mottagaren och dess vårdbehov, 

vara närvarande och dedikerad i vården samt att ha modet att vara involverad som 

professionell vårdare (Halldórsdóttir, 1996). 

Upplever mottagaren sjuksköterskan som inkompetent och uncaring i den vårdande relationen 

definierar Halldórsdóttir (1996) detta som en brist på professionell omvårdnad. Här förklaras 

uncaring som att mottagaren upplever sjuksköterskan som okänslig, respektlös, obetänksam 

och ointresserad. Den uppfattade inkompetensen härstammar från ineffektiv kommunikation, 

vårdslöst handlande, brist på förståelse, undvikande beteende eller otillräcklig information 

och återkoppling. 

Halldórsdóttir (1996) beskriver utvecklingen av den vårdande relationen, att bygga bron. Den 

vårdande relationen är en dynamisk process som börjar med ett kontaktsökande. Därefter 

erkänner både patient och sjuksköterska varandra som personer och de är ej längre anonyma 

för varandra. Erkännandet av en speciell kontakt måste sedan ske för att patienten ska känna 

trygghet att dela med sig av sig själv. Ur detta bör en känsla av solidaritet och jämlikhet växa 

och patienten ska känna att sjuksköterskan är på dennes sida. Patienten och sjuksköterskan 

arbetar nu gemensamt med målet att patienten ska läka och uppnå ökat välbefinnande. 

Uppstår det hinder i denna process och bron inte skapas menar Halldórsdóttir att det istället 

skapats en vägg i relationen. 

Dubbeldiagnosen 

Enligt Agerberg (2004) finns samband mellan psykisk ohälsa, beroende och 

narkotikamissbruk. Demetrovics (2009) förklarar att prevalensen av psykisk ohälsa hos 

personer som missbrukar narkotikaklassade preparat är signifikant större jämfört med den 

allmänna patientgruppen. Det föreligger en svårighet att diagnostisera patienter som har 

missbruksproblematik med en psykiatrisk diagnos. Denna svårighet existerar eftersom att 

manifesta symptom antingen kan ses som yttringar från drogen eller symptom från en faktisk 
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underliggande psykiatrisk diagnos. Författaren menar att det förekommer självmedicinering 

hos personer med psykisk ohälsa för att hantera symptomatiska yttringar av denna 

problematik. Denna självmedicinering kan sedan ligga till grund för dubbeldiagnos 

(Demetrovics, 2009). Dubbeldiagnosen psykiska ohälsa och missbruksproblematik innebär 

ofta problem vilket leder till att dessa personer söker vård mer frekvent (Agerberg, 2004).  

Narkotika och missbruk 

Narkotika kommer i föreliggande studie att användas synonymt med substans. 

Enligt Narkotikastrafflagen (§8 1968:64) definieras narkotika som:  

Med narkotika förstås i denna lag läkemedel eller hälsofarliga varor med 

beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter eller varor som med lätthet kan 

omvandlas till varor med sådana egenskaper eller effekter och som 

1. på sådan grund är föremål för kontroll enligt en internationell överenskommelse som 

Sverige har biträtt, eller 

2. av regeringen har förklarats vara att anse som narkotika enligt lagen (8 §). 

Över en procent av Sveriges befolkning lider av missbruk eller beroende relaterat till 

narkotika. Sker ett otillåtet bruk av narkotika förklaras detta som narkotikamissbruk 

(Agerberg, 2004). Vid omfattande och frekvent användning av narkotika sker en förändring i 

hjärnans belöningssystem och signalsubstans, vilket ger en ökad tendens till återfall. När det 

skett en förändring i hjärnan definieras detta som beroende (Agerberg, 2004). Dessa 

förändringar tenderar även att yttra sig kroniskt. Upprepat bruk ger även ett paradoxalt 

upphov till ökad tolerans för substansen samt en ökad sensitisering för det som står i direkt 

eller indirekt association till drogen eller bruket. Sensitiseringen innebär att personen får 

högre effekt av drogen. Det kan även innebära att personen möter något som står i indirekt 

association med bruket av drogen, såsom en plats där drogen införskaffats och därmed 

upplever en känsla av att vara påverkad av substansen (Agerberg, 2004). 

Folkhälsomyndigheten (2013) förklarar att sociala problem såsom hemlöshet, arbetslöshet och 

kriminalitet ofta följer narkotikamissbruk. Det förekommer även ett ökat narkotikabruk bland 

personer med svaga sociala nätverk, psykisk ohälsa och ekonomiska problem. Utveckling av 

ett narkotikamissbruk och beroende är relaterat till tillgänglighet av drogen, psykisk ohälsa, 

låg självkänsla och om personer i omgivningen missbrukar narkotika (Folkhälsomyndigheten, 

2013). 



5 

Personer som lider av missbruksproblematik och narkotikaberoende lever i en paradoxal 

tillvaro där de upplever drogens positiva effekt, såsom lindrig av symptom från underliggande 

psykisk ohälsa, och dess negativa fysiska, psykiska och sociala konsekvenser (Wiklund 

Gustin, 2014). Misslyckandet att ta eget ansvar över sin situation och bryta beroendet kan leda 

till en känsla av skam och förtvivlan. Denna upplevelse av misslyckande och hjälplöshet kan 

generera ökad konsumtion av narkotika. 

I samhället existerar en negativ bild av ”missbrukare”. Personen som lider av 

missbruksproblematik och beroende adopterar denna bild till sin egen självbild och upplever 

därav en hopplöshet i tillvaron (Wiklund Gustin, 2014). Stigmatisering innebär ökat 

utanförskap samt negativ effekt på självbild och återhämtning (Lilja & Hellzén, 2010.) Enligt 

Wiklund Gustin (2014) kan denna stigmatisering hindra personen från att uppsöka sjukvård.  

Paradigmskifte 

Under 1930-talet började beroende, som fenomen, att studeras. Människor beroende av 

narkotika ansågs ha låg moral och sakna självdisciplin. Beroendet betraktades även orsaka 

hälsoproblem snarare än att vara ett hälsoproblem (Courtwright, 2010). Genom framsteg inom 

neurologisk forskning har ett paradigmskifte skett, vilket innebär att hjärnan ses som det 

sjukdomspåverkade organet. Beroende förklaras som en sjukdom specifik för hjärnan 

liknande hur hjärt- och kärlsjukdomar är relaterade till hjärtat. Båda fenomen påverkar 

normaltillståndet i det friska organet och det finns preventiva åtgärder. Sjukdomarna är 

behandlingsbara och om de lämnas obehandlade kan de bli kroniska (Courtwright, 2010).  

Agerberg (2004) förklarar hur beroende har jämförts med högt blodtryck, diabetes och astma. 

Dessa tre sjukdomar uppkommer från ett samspel mellan arv och miljö liknande beroende. 

Genom effektiv medicinering kan sjukdomarna och beroende hållas i schack. Utan detta 

återvänder sjukdomssymptomen eftersom att alla tillstånd är kroniska. Dessutom är 

behandlingsföljsamheten densamma för alla sjukdomarna, inklusive beroende. De senaste 20 

årens utveckling inom forskningen av beroende innebär en ökad klyfta mellan den allmänna 

synen, av narkotikamissbruk och beroende, och vetenskaplig fakta (Agerberg, 2004).  

Vårdbehov 

Enligt Ross och Goldner (2009) förekommer en dualistisk syn inom den somatiska 

sjukvården, där sjuksköterskan tenderar att separera psykiska och fysiska åkommor. Ross och 
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Goldner (2009) förklarar hur sjuksköterskan anser att den fysiska vården är hens åtagande och 

att hen kan känna sig otillräcklig i vården av det psykiska välbefinnandet.  

De negativa konsekvenser missbruksproblematik och beroende innebär innefattar sociala, 

psykologiska, fysiska och legala aspekter (Bevan, 2009). Den fysiska hälsan blir antingen 

påverkad av skador relaterat till bruket, såsom injicering av drogen eller senare uppkomna 

biverkningar från kontinuerligt bruk (Folkhälsomyndigheten, 2013). Det föreligger även en 

prevalens av mortalitet och morbiditet som är 13-17 gånger högre hos dessa personer än för 

någon som inte lider av denna problematik (Bevan, 2009). Enligt Folkhälsomyndigheten 

(2013) avlider mer än en person om dagen till följd av narkotikarelaterade diagnoser. 

Agerberg (2004) förklarar att den behandling som står direkt relaterad till 

missbruksproblematiken och narkotikaberoendet innefattar återfallsprevention, 

medicinanpassning och en ökad behandlingsintensitet. Den farmakologiska behandlingen 

fokuserar främst på att reducera begäret av substansen. Dessutom vårdas personer för de 

skador som kommer till följd av narkotikamissbruket (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Infektionssjukdomar är ofta förekommande hos personer som injicerar narkotika.  

När personer med missbruksproblematik uppsöker vård och blir inneliggande som patienter 

kommer de att uppleva abstinensbesvär (Wiklund Gustin, 2014). Vårdaren behöver skapa en 

balans mellan omtanke, värme och värdighet samt strukturera upp tillvaron för dessa 

patienter. Vid abstinensbesvär krävs förståelse för patientens tillstånd och rutiner vid 

avdelningen bör inte styra dennes tillvaro. Rutiner för patienten bör istället struktureras utifrån 

vad denne behöver och klarar av. Patienten kan även vara i behov av samtalsstöd där 

sjuksköterskan behöver vara lyhörd för patientens känslor och uppmuntra optimistiska tankar 

(Wiklund Gustin, 2014). Följsamhet i behandling uppnås bäst genom en väl fungerande 

vårdrelation baserad på förståelse (Bevan, 2009). Bristande följsamhet eller avbrott från 

behandling bör inte ses som typiskt för personer som lider av missbruksproblematik och 

narkotikaberoende, utan snarare som ett tecken på hjälplöshet och att personen försöker återfå 

kontroll över sin situation.  
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PROBLEMFORMULERING 

En procent av Sveriges befolkning lider idag av narkotikamissbruk och narkotikaberoende. 

Den komplexa bilden av de personer som lider av missbruksproblematik och beroende 

involverar samhällets stigmatisering, utanförskap samt fysisk och psykisk ohälsa relaterat till 

missbruket. Behandling av beroende involverar främst återfallsprevention och liknande andra 

kroniska sjukdomar återkommer symptomen för beroendet vid uppehåll av behandlingen.  

Det är ett dynamiskt förhållande mellan sjuksköterskan och den patient hen vårdar. Relationen 

främjas genom tillit som är en integral del i utvecklingen av en förbindelse. Denna förbindelse 

kan liknas vid bron som symboliserar en upplevd samhörighet och öppenhet. I skapandet av 

bron kan det förekomma hinder som istället bygger en vägg i relationen. Väggen symboliserar 

en avsaknad av kommunikation och likgiltighet. Med detta i beaktning ämnar denna studie att 

belysa hur sjuksköterskor upplever att erbjuda vård och vårda dessa patienter. 

SYFTE 

Syftet var att belysa sjuksköterskans upplevelser i vården av patienter med narkotikarelaterad 

missbruksproblematik. 
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METOD 

Design 

Detta arbete är en allmän litteraturöversikt, vilket innebär att en systematisk sökning utförs 

och därefter granskas litteraturen, inom valt ämne, kritiskt och sammanställs för att beskriva 

kunskapsläget inom området (Forsberg & Wengström, 2013). Den teoretiska referensramen 

används genom en induktiv ansats, vilket Henricson (2012a) menar innebär att den kommer 

att implementeras som en avslutande reflektion. 

Urval och datainsamling 

Inklusionskriterierna för val av artiklar var att artiklarna skulle vara publicerade mellan åren 

2000-2015 samt peer reviewed. De skulle vara skrivna på engelska eller svenska och handla 

om sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter över 18 års ålder som missbrukar 

narkotika.  

Utvalda artiklar är av kvalitativ ansats, kvantitativ ansats eller mixad metod. Valet att använda 

kvalitativa artiklar och artiklar med mixad metod gjordes för att svara på syftet att belysa 

sjuksköterskans upplevelser av valt fenomen. Vid bruk av kvalitativ ansats tolkas, förklaras, 

förstås och beskrivs människans subjektiva erfarenheter förutsättningslöst (Forsberg & 

Wengström, 2013). Mixad metod nyttjas med avsikt att erhålla olika typer av information 

angående det studerade fenomenet. Detta är fördelaktigt då fenomenet därmed kan beskrivas 

utifrån intervjuer och enkäter riktade mot en större population. Med syfte att analysera 

studiernas kvalitativa data inkluderades den mixade metoden i denna litteraturstudie. De 

artiklar med kvantitativ ansats som inkluderas i studien ska vara tvärsnittsstudier. Detta för att 

dessa studier studerar likheter och skillnader i grupper för att antingen identifiera samband 

mellan olika variabler eller identifiera hur något ter sig i dagsläget (Forsberg & Wengström, 

2013). 

Databassökningen gjordes via sökmotorn EBSCO Discovery Service, genom vilken 

sökningen resulterade i litteratur som återfinns i Cinahl Complete och Medline. Cinahl 

Complete är en databas som berör ämnesområdena omvårdnad, sjukgymnastik och 

arbetsterapi. Medline beskrivs som en databas som täcker ämnesområdena medicin, 

omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2013). De två databaserna har 

uppslagsverk som används för att precisera sökningarna. CINAHL-headings är Cinahls 
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uppslagsverk och motsvarigheten MESH-termer används liknande i Medline (Willman, Stoltz 

& Bahtzevanis, 2011). 

Val av sökord kan utgå från olika termer i syftet och sökningar utformas av enstaka ord eller 

ordkombinationer, vilket är ett vanligt sätt att välja sökbegrepp (Forsberg & Wengström, 

2013). Sökorden utgick från föreliggande studies syfte. ”Substance abuse” valdes initialt som 

sökterm tillsammans med ”nurses attitudes” och ”illicit drugs”. Funna artiklar innehöll 

synonymer till dessa sökord som sökningarna sedan kompletterades med, se Tabell 1. Flera 

funna artiklar var publicerade i tidskriften Mental Health Nursing och därför användes 

”mental health nursing” som sökterm.   

Sökorden användes till en början var för sig och sattes sedan samman i olika kombinationer 

med den Booelska operatorn AND. Operatorn AND finner resultat med en kombination av 

alla sökord och används för att generera ett mer fokuserat resultat (Forsberg & Wengström, 

2013). Använda ordkombinationer och sökresultat redovisas nedan i Tabell 1, där kolumnen 

”artikelnummer” redovisar de artiklar som återfinns i vilka sökningar. Ett antal av dessa 

artiklar påträffades även i mer än en sökning. De utvalda artiklarna benämns med nummer 

och redovisas i Bilaga 1. Manuella sökningar kan utföras efter att artiklar relevanta för syftet 

identifierats (Forsberg & Wengström, 2013). Genom att studera referenslistan i utvalda 

artiklar valdes titlar som berör ämnet ut för vidare analys. Därefter eftersöktes titlarna i 

sökmotorer, såsom EBSCO Discovery Service. Vid den manuella sökningen återfanns artikel 

nummer ett i referenslistan för artikel nummer åtta och i referenslistan för artikel nummer fyra 

återfanns artikel nummer nio.  
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Tabell 1. Sökmatris. 

Ord-

kombinationer 

Antal 

artiklar 

 i 

sökning 

Antal artiklar 

inkluderade 

efter titel 

Antal artiklar 

inkluderade 

efter abstrakt 

Antal 

utvalda 

artiklar till 

resultat 

Artikel-

nummer 

Illicit drugs 

AND 

Substance 

abuse AND 

Nurses 

attitudes 

173 24 12 6 #3, #6, 

#7, #8, 

#10, #11 

Addiction 

AND Nurse 

patient 

relationship  

AND 

Substance 

abuse 

134 8 5 4 #3, #4, 

#8, #11 

Mental health 

nursing AND 

Attitudes AND 

Illicit 

substance  

102 7 4 4 #3, #5, 

#6, #11 

Substance 

abuse AND 

Nurses 

experience 

AND Drug 

dependence 

91 7 6 5 #2, #3, 

#4, #6, 

#10 

Manuell 

sökning 

    #1, #9 

 

Sökningen resulterade i elva artiklar, varav åtta artiklar har kvalitativ ansats, en har kvantitativ 

ansats och två är av mixad metod. Utvalda artiklar granskades med hjälp av Willman, Stoltz 

och Bahtzevanis (2011) granskningsmallar för vetenskapliga artiklar. De artiklar som 

bedömdes som relevanta och av hög och medel kvalitet inkluderades i studien, vilket 

redovisas i artikelmatrisen (Bilaga 1). Granskningsmallen är ett stöd i bedömningen av 

artiklarnas vetenskapliga kvalitet (Willman et al., 2011).   

I kvalitetsgranskningsmallen finns svarsalternativen JA, NEJ och VET EJ. Enligt Willman 

m.fl. (2011) innehåller granskningsmallarna lämpliga frågor som kan användas vid 

bedömningen och inför varje studie bör dessa kompletteras samt anpassas. 

Granskningsmallarna modifierades något och ett poängsystem användes där JA gav ett poäng 
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och NEJ eller VET EJ gav noll poäng. Vid klassifikation med poängbedömning ges ett poäng 

till det som anses vara relevant för studien samt noll poäng för otillräckliga svar (Willman et 

al., 2011). Artiklarna som bedömdes efter granskningsmallen för studier med kvalitativ metod 

tilldelades LÅG kvalitet vid 0-6 poäng, de med 7-10 poäng tilldelades MEDEL kvalitet och 

artiklar med 11-12 poäng tilldelades HÖG kvalitet. Efter granskningsmallen för kvantitativ 

ansats så tilldelades 0-9 poäng LÅG kvalitet, 10-15 poäng MEDEL kvalitet och 16-18 poäng 

HÖG kvalitet. 

Dataanalys 

Innehållsanalysen utfördes med inspiration av Forsberg och Wengströms (2013) 

innehållsanalys. Forsberg och Wengström (2013) förklarar att artiklars resultat analyseras, 

genom upprepad genomläsning vilket ska leda till att fynden i studiernas resultat kan 

identifieras och sorteras utifrån likheter och skillnader. Efter noggrann genomläsning av 

utvalda artiklar identifierades meningsbärande enheter i artiklarnas resultat och sorterades 

utifrån likheter och skillnader för att sedan skapa teman. Dessa teman fick stå som grund för 

resultatets underrubriker. De teman som identifieras ur resultatet kan styras utifrån den 

teoretiska referensram som implementeras, arbetets aktuella problemformulering eller det som 

framträder i artiklarna (Forsberg & Wengström, 2013). I denna studie skapades teman utifrån 

de meningsbärande enheter som framträtt i artiklarnas resultat. 

De sex teman som framkom ur analysen var verkligheten kontra viljan att ge god vård, att 

vara rädd för patienten, att misstro patienten, förståelse och fördomar, kunskapens påverkan 

och patientens destruktiva beteende. I Tabell 2 presenteras resultatets teman och de artiklar 

vars meningsbärande enheter identifierats tillhöra dessa teman. 

Etiska aspekter 

En etisk aspekt kring datainsamlingen kan vara risken för eventuella feltolkningar av 

litteraturen relaterat till författarnas bristande metodologiska kunskaper. Språklig begränsning 

kan även påverka tolkningen av resultatet (Kjellström, 2012). För att undvika feltolkningar 

används engelskt lexikon, noggrann genomgång av litteratur om arbetsmetod och noggrann 

genomläsning av materialet samt kontinuerlig handledning. Eventuellt bias kan även påverka 

valet av exklusions- och inklusions-kriterierna vid val av artiklar och därmed ge ett vinklat 

resultat (Kjellström, 2012). Enligt Henricson (2012b) bör en litteraturstudie innehålla en 

förklaring av de existerande förförståelserna om ämnet. Förförståelsen hos författarna till 
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föreliggande studie är att patientgruppen är stigmatiserad och att det föreligger en svårighet att 

vårda patientgruppen. Detta kan i sin tur skapa bias i urvalet till resultatet. Genom grundlig 

materialgranskning samt kontinuerlig diskussion och jämförelse ska eventuell bias i valet av 

exklusions- och inklusionskriterierna för urval samt vid urval av artiklar undvikas. 

Enligt Kjellström (2012) ska urvalet av deltagare gynnas av eller kunna ta del av 

forskningsresultatet. Därför utgår valda artiklar utifrån sjuksköterskans perspektiv. Enligt 

Forsberg och Wengström (2013) bör studierna erhållit tillstånd från en etisk kommitté 

alternativt att ett noggrant etiskt övervägande föreligger studierna för att artiklar ska 

inkluderas i en litteraturstudie. Samtliga valda artiklar till resultatanalysen har grundliga 

etiska överväganden eller etiska godkännanden.  
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RESULTAT 

Litteraturstudiens resultat redovisas utifrån de teman som identifieras i datanalysen. Utifrån 

likheter och skillnader i det sammanställda resultatet bestämdes teman som benämnts till 

Verkligheten kontra viljan att ge god vård, Att vara rädd för patienten, Att misstro patienten, 

Förståelse och fördomar, Kunskapens påverkan och Patientens destruktiva beteende. Under 

dessa rubriker kommer sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter som lider av 

narkotikaberoende att presenteras. Benämningen sjuksköterska/-or innefattar sjuksköterskan 

inom primärvård, somatisk vård och psykiatrisk vård. Patienten/-er och patientgruppen 

innefattar personer som lider av narkotikaberoende och narkotikamissbruk som erhåller vård. 

             Tabell 2. Teman. 

Artikel Verkligheten 

kontra viljan 

att ge god 

vård 

Att vara 

rädd för 

patienten 

Att 

misstro 

patienten 

Förståelse 

och 

fördomar 

Kunskapens 

påverkan 

Patientens 

destruktiva 

beteende 

#1  x  x  x 

#2 x x   x x 

#3 x x x x  x 

#4 x      

#5 x x     

#6 x   x x  

#7   x x x  

#8 x x x x x  

#9 x x x x x  

#10  x   x  

#11 x     x 

 

Verkligheten kontra viljan att ge god vård 

Patienterna uppfattades av sjuksköterskorna som en svår grupp att vårda (Natan, Beyil & 

Neta, 2009). När patienterna utförde handlingar eller valde att agera utefter vad 

sjuksköterskorna ansåg vara felaktigt upplevdes detta som ett hinder i relationen (Gray, 2014). 

Sjuksköterskor identifierade även patienternas ansvarslöshet, hotet om våld och manipulation 

som ytterligare hinder i vårdrelationen (Ford, 2011). När patienterna undanhöll information, 

direkt relaterat till vården och medicineringen, för sjuksköterskorna skapades en avsaknad av 

tillit i relationen vilket ökade svårigheten att ge optimal vård (Ford, 2011). 
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Hos sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patientgruppen fanns en vilja att agera 

patienternas advokat och skapa en trygg och säker miljö genom stöd och empati (Lovi & Barr, 

2009). Att ej döma och istället erbjuda denna patientgrupp stöd har en sjuksköterska 

identifierat som en integral del i vården (Howard & Holmshaw, 2010). Enligt 

sjuksköterskorna krävs en öppen och ärlig kommunikation för att undvika en negativ effekt på 

vårdrelationen till patienten (Price & Wibberley, 2012). 

Sjuksköterskor beskrev hur ett långsiktigt engagemang krävs i utvecklingen av vårdrelationen 

med patienterna, dock upplevdes en avsaknad av tid för möjliggöra detta (Coombes & 

Wratten, 2007). Den begränsade interaktionen ledde till att sjuksköterskan ej 

uppmärksammade patientens behov och kunde även leda till negativt beteende hos patienten. 

Detta kunde i sin tur sluta i kränkning av sjuksköterskan och resulterade ibland i att patienten 

skrev ut sig själv (Monks, Topping & Newell, 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde sig hålla en avståndstagande roll i relationen med patienterna, 

samtidigt som de upplevde en osäkerhet huruvida de bör lägga mer tid i relationen (Howard & 

Holmshaw, 2010). Vårdkvaliteten upplevdes även vara sämre för denna patientgrupp än den 

vård som ges till övriga patienter (Natan et al., 2009).  

Att vara rädd för patienten 

Ett flertal sjuksköterskor har upplevt våldsamma och hotfulla situationer i vården av 

patienterna (Ford, 2011; Howard & Holmshaw, 2010). Relaterat till rädsla för våld och 

hotfulla situationer har sjuksköterskor upplevt sig återhållsamma i relationen till patienten 

(Ford, 2011; Natan et al., 2009). Risken för att hotfulla situationer skulle uppstå resulterade i 

en upplevd mental utmattning hos sjuksköterskorna (Monks et al., 2013). Sjuksköterskorna 

gav även efter för patientens krav för minimera risken för ytterligare hotfulla situationer 

(Ford, 2011).  

Relaterat till patienternas tidigare förehavanden, såsom kriminella handlingar, upplevde 

sjuksköterskorna en återhållsamhet och rädsla för patienterna (Chan, Stoové & Reidpath, 

2008; Coombes & Wratten, 2007). Dessutom ansågs vårdandet av patienterna riskfyllt 

relaterat till deras aggressiva beteende (Peckover & Chidlaw, 2007). Sjuksköterskor ansåg 

därmed att patientgruppen ej erhöll optimal vård, då interaktionen hölls på en minimal nivå 

vilket resulterade i att processen av att lära känna patienten uteblev.  
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Att misstro patienten 

Sjuksköterskor beskrev misstro, relaterat till patientens opålitliga och manipulativa beteende, 

som basen i interaktionen med patienterna (Monks et al., 2013). Vid smärtlindring av 

patienten identifierar sjuksköterskorna svårigheter i arbetet. Sjuksköterskorna menade att de 

inte kunde avgöra om patientens smärta var den verkliga orsaken till önskan om medicinering 

eller om det var ett manipulativt beteende med målet att erhålla drogen (Ford, 2011). Detta 

manipulativa beteende kunde även komma i uttryck som att patienten initialt agerade agiterat 

för att sedan bemöta sjuksköterskan mer lämpligt, vilket sjuksköterskan relaterade till 

intentionen att erhålla något (Ford, 2011). De manipulativa beteendet identifierades av flera 

sjuksköterskor (McLaughlin, McKenna, Leslie, Moore & Robinson, 2006; Natan et al., 2009) 

och efter att sjuksköterskorna upplevt patienten som manipulativ resulterade detta i en 

motvilja att vårda (Natan et al., 2009).  

Förståelse och fördomar 

Det existerar två olika uppfattningar av patienter som lider av narkotikaberoende och 

missbruk (Lovi & Barr, 2009). De sjuksköterskor som har personlig erfarenhet av personer 

med denna problematik uppger en större förståelse för dessa patienter. Sjuksköterskorna anser 

att patienterna ej ska särbehandlas och är villiga att ge patienterna ett fördomsfritt stöd 

(Monks et al., 2013). De menade även att problemen relaterade till beroendet och missbruket 

ej är självförvållat och att sjukhusvård är rättfärdigat (Natan et al., 2009). Dessutom förklarar 

sjuksköterskorna hur de upplever att patientgruppen skuldbelades vid situationer de ej deltagit 

i, såsom när något försvunnit från avdelningen (Lovi & Barr, 2009). 

Sjuksköterskor som arbetar på specialistavdelningar för patientgruppen menar att 

sjuksköterskor inom den somatiska vården ofta uppvisar fientlig attityd mot patientgruppen 

och personalen vid specialistavdelningen (Lovi & Barr, 2009). Förutom den fientliga attityden 

visar sjuksköterskorna även att de upplever att problemen relaterade till beroendet och 

missbruket är självförvållat (Chan et al., 2008; Lovi & Barr, 2009) och att sjukhusvård 

därmed ej är rättfärdigat (Lovi & Barr, 2009).   

Sjuksköterskor uttryckte ett flertal negativa åsikter om patientgruppen vilket de upplevde 

försvåra processen att lära känna människan bakom patienten (Monks et al., 2013) samt att de 

genererade en ovilja att delta i vårdandet (Lovi & Barr, 2009). Det upplevdes även svårt att se 

de bakomliggande orsakerna till beroendet (Chan et al., 2008). 



16 

Sjuksköterskor förklarade att de uppfattar patienterna som oärliga, smarta och manipulerande 

(McLaughlin et al., 2006). De blev även beskrivna som lögnaktiga, lömska, listiga, svekfulla 

och som personer med bristande integritet (Ford, 2011). Dessutom ansågs patienter som 

injicerar narkotika vara självcentrerade och respektlösa (Chan et al., 2008).  

Kunskapens påverkan 

Sjuksköterskor, inom den somatiska vården, kände trygghet i omvårdnaden av de fysiska 

följdsjukdomar som uppkom av droganvändandet (Monks et al., 2013) och sjuksköterskorna 

menade att de har tillräcklig med kunskap i att identifiera och diagnostisera patienterna samt 

om omhändertagande vid överdossituationer (Natan et al., 2009). Däremot upplevde de en 

osäkerhet i omvårdnaden av patientens behov direkt relaterat till droganvändandet, såsom vid 

abstinensbesvär (Monks et al., 2013).  

Denna kunskapsbrist menade sjuksköterskorna orsaka en känsla av att vara otillräcklig som 

vårdare och diskriminering av patienterna (Peckover & Chidlaw, 2007). Dessutom upplevde 

sjuksköterskorna att kunskapsbristen genererar negativa attityder hos dem själva (Lovi & 

Barr, 2009). Flera sjuksköterskor uttryckte ett behov av kunskap gällande vården av 

patientgruppen (Coombes & Wratten, 2007; McLaughlin et al., 2006). Sjuksköterskorna 

uttryckte en vilja att lära sig mer om vården av patientgruppen med intention att ge bättre vård 

(Monks et al., 2013).  De menade att mer utbildning om patientgruppen skulle det leda till en 

mer rättvis och holistisk vård samt en ökad känsla av säkerhet hos sjuksköterskorna i 

vårdandet (Peckover & Chidlaw, 2007).  

Patientens destruktiva beteende 

Sjuksköterskorna ansåg att ett hinder i deras yrkesroll var det bristande ansvar patienterna 

hade gentemot deras egen hälsa och sociala omständigheter. Patienternas återkommande 

motivationsbrist att upphöra med deras destruktiva beteende förklarade sjuksköterskorna som 

en av de svårare aspekterna i vårdandet (Coombes & Wratten, 2007). Sjuksköterskorna 

upplevde även frustration när de inte kunde påverka patientens destruktiva beteende (Price & 

Wibberley, 2012). Detta destruktiva beteende, såsom att injicera narkotika, upplevde 

sjuksköterskan ha en negativ inverkan på patientens egenvård (Chan et al., 2008). Den 

negativa inverkan på patientens egenvård menar sjuksköterskorna sedan leda till ett 

omfattande omvårdnadsbehov (Ford, 2011).  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

I utförd sökning upplevdes svårigheter att identifiera söktermer anpassade till syftet vilket kan 

härröra i att detta var första gången en litteraturstudie utförts av författarparet till föreliggande 

studie. Initialt gjordes sökningarna med fritext vilka sedan jämfördes med MESH-termer och 

CINAHL-headings. Däremot uppfattades det problematiskt att använda uppslagsverken, 

vilket relateras till bristande erfarenhet och därmed baserades sökningarna på fritext.  

Urval 

Urvalet för studier med kvalitativ ansats syftar till att öka potentialen att deskriptivt förklara 

och öka förståelsen för det studerade fenomenet (Forsberg & Wengström, 2013). 

Människorna som infinner sig i den specifika miljön vid den tidpunkten utgör urvalet vars 

överförbarhet ska kunna återspeglas på ännu en grupp inom liknande kontext. De flesta 

artiklarna i resultatanalysen hade en kvalitativ ansats, detta för att kunna beskriva ett upplevt 

fenomen. Resultatet i den valda artikeln med kvantitativ ansats innehöll en beskrivande text 

som förklarade nuläget och inte enbart statistisk data. Detta möjliggjorde en jämförelse med 

de andra artiklarnas resultat och inkluderades därför i studien.   

De presenterade studierna i resultatanalysen är genomförda i tre olika världsdelar och 

härstammar från fem olika länder. Dessa är Thailand, Storbritannien, Australien, Frankrike och 

Israel. Trots den geografiska spridningen i studierna uppvisade de många likheter i resultaten 

relaterat till litteraturstudiens syfte. Att dessa likheter uppvisades tolkas som att resultat bör vara 

tillämpbart även i Sverige. I studien utförd i Thailand förklaras en mer negativ syn på 

patientgruppen, i jämförelse med de andra artiklarna. I artikeln framgår det att detta kan härröra 

till det landets normer och lagstiftning, då Thailand har fört en aggressiv kampanj mot 

narkotikamissbruk. Däremot påvisas även denna negativt betingade attityd i resultatet i studien 

utförd på Irland, vilket kan ses som att delar av resultatet är tillämpbart även i andra delar av 

världen. 

Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är ett paraplybegrepp som innefattar pålitlighet, bekräftelsebarhet och 

överförbarhet (Wallengren och Henricson, 2012). Överförbarhet innebär att resultatet går att 
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överföra till andra kontext, grupper och situationer. Enligt Wallengren och Henricson (2012) 

bedöms en studie som överförbar om trovärdighet, pålitlighet och bekräftelsebarhet 

fastställas. Wallengren och Henricson menar att trovärdigheten säkras genom diskussion med 

kritiska kollegor, medstudenter eller andra angående datatolkning. Detta för att försäkra att 

data ligger till grund för tolkningen (Wallengren & Henricson, 2012). Enligt Henricson 

(2012b) ges en litteraturstudie ökad trovärdighet när fler databaser genomsöks. Detta gjordes 

via sökmotorn EBSCO Discovery Service. Dataanalysen genomfördes initialt individuellt för 

att sedan diskuteras och analyseras gemensamt, detta för att stärka trovärdigheten. Under 

arbetets gång har kontinuerliga möten med handledare och medstudenter ägt rum. Vid dessa 

möten diskuterades arbetet med föreliggande studie.  

Pålitligheten kommer utifrån en beskrivning av förförståelsen (Wallengren & Henricson, 

2012). Förförståelsen hos författarna för föreliggande studie var att det existerar svårigheter 

att vårda patienter som lider av narkotikamissbruk och beroende samt att patientgruppen är 

stigmatiserad. Det föreligger en risk att resultatanalysen har vinklats utifrån denna 

förförståelse. Detta har tagits i beaktning under arbetsprocessen, dock menar Henricson 

(2012b) att det ej går att garantera att förförståelsen inte har påverkat dataanalys och resultat. 

Att detta är första gången som författarparet till föreliggande studie genomfört en 

litteraturstudie kan ha påverkat datainsamling, datagranskning och analys. Detta ses, enligt 

Henricson (2012b), som en begränsning i arbetet. Bekräftelsebarheten har flera gemensamma 

faktorer med trovärdighet och pålitlighet samt stärks vid en tydligt beskriven dataanalys och 

datainsamling (Wallengren & Henricson, 2012).  

Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att belysa sjuksköterskans upplevelser i vården av patienter 

med narkotikarelaterad missbruksproblematik. I studiens resultatanalys framkom ett resultat 

som redovisas i sex teman. Dessa sex teman var Verkligheten kontra viljan att ge god vård, 

Att vara rädd för patienten, Att misstro patienten, Förståelse och fördomar, Kunskapens 

påverkan och Patientens destruktiva beteende. Huvudfynden i resultatet var ett flertal hinder i 

vårdrelationen identifierade av sjuksköterskorna. Dessa olika hinder menade sjuksköterskorna 

försvåra vårdandet av patientgruppen, genom att de själva agerade återhållsamt och upplevde 

att de inte lärde känna patienterna och deras behov. I resultatet framkom det att flera utav 

sjuksköterskorna relaterade dessa hinder till en underliggande kunskapsbrist i vården av 

patientgruppen. 
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Kunskapsbrist 

Enligt Halldórsdóttir (1996) har sjuksköterskan en stor påverkan på mottagaren av vården, 

både genom sin kunskap och sitt yrkesutövande. Att som sjuksköterska kunna identifiera 

vårdmottagarens behov, förväntningar och möta hen i dennes yttre kontext förklaras krävas 

för att förstå vårdmottagarens hela kontext. I resultatet redogör sjuksköterskorna hur de 

upplever sig ha kompetens nog att identifiera och behandla de vårdbehov som uppstår till 

följd av droganvändandet. Detta kan identifieras som en del av den kompetens som krävs i 

vad Halldórsdóttir (1996) beskriver som professionell omvårdnad. Däremot visar resultatet 

hur sjuksköterskorna upplever sig sakna grundläggande kunskap i omvårdnaden av 

patientgruppen. Överlag kunde sjuksköterskorna identifiera den egna kunskapsbristen och se 

de nackdelar den medförde. Kunskapsbrist hos sjuksköterskor som vårdar denna patientgrupp 

har visats vara vanligt förekommande och redovisas i tidigare studier. Studien utförd av 

Raeside (2003) visade på kunskapsluckor hos sjuksköterskorna angående denna patientgrupp. 

Sjuksköterskorna i Chu och Galangs (2013) studie identifierade att deras utbildning gav 

otillräcklig förberedelse att arbeta med patientgruppen. Detta överensstämmer med studier av 

Happell, Carta och Pinikahana (2002) som har identifierat ett behov av utökad kunskap 

relaterat till abstinens, avgiftning och generellt handhavande av patienter som lider av 

dubbeldiagnostik. Enligt Halldórsdóttirs (1996) teori kan patienten uppfatta denna 

kunskapsbrist som bristande kompetens hos sjuksköterskan. Kan sjuksköterskan inte 

identifiera patientens vårdbehov relaterat till bristande kunskap innebär detta ett misslyckande 

i att förstå patientens hela kontext. 

Engagemang och tid 

I resultatet framkom det att sjuksköterskorna uttryckte en vilja att skapa en trygghet för 

patienterna, genom empati och fördomsfri kommunikation. Detta menade de har en positiv 

effekt på vårdrelationen. Detta liknas vid vad Halldórsdóttir (1996) förklarar som att visa ett 

genuint intresse för vårdmottagaren och dess behov. Detta förklarar författaren som caring 

vilket innebär att vara professionellt involverad i personens vård genom att vara närvarande 

och stöttande. Vidare i föreliggande studies resultat förklarade sjuksköterskorna att en öppen 

och fördomsfri kommunikation minskar risken för eventuell negativ effekt på vårdrelationen. 

De menade även att utvecklingen av vårdrelationen endast kunde ske genom ett långsiktigt 

engagemang. Detta går i enlighet med Mok och Chius (2004) studie där de förklarar hur 

engagemang och kunskap krävs för att utveckla den vårdande relationen. I resultatet framkom 
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det att rädslan och misstron för patientgruppen som resulterade i ett undvikande beteende hos 

sjuksköterskan. Undvikande beteende från sjuksköterskan kan resultera i vad patienten 

uppfattar som inkompetens, vilket Halldórsdóttir (1996) menar grundas i ineffektiv 

kommunikation, brist på förståelse, undvikande beteende, vårdslöst handlande eller 

otillräcklig information från sjuksköterskan. Patienten kan även uppleva detta beteende som 

vad Halldórsdóttir (1996) definierar som uncaring då sjuksköterskan uppfattas som 

ointresserad, okänslig, respektlös eller obetänksam. 

Halldórsdóttir (1996) förklarar vikten av att lära känna vårdmottagaren för att optimera 

vården och möjliggöra det hon förklarar som att bygga en bro. Vid det initiala skapandet av 

bron i relationen krävs det att deltagarna uppmärksammar varandra och erkänner varandra 

som personer. Enligt sjuksköterskorna i föreliggande studie erhöll patientgruppen en 

suboptimal vård vilket de relaterade till sin egen rädsla och osäkerhet i relation till 

patienterna. Detta resulterade i att processen av att lära känna patienten uteblev. 

Sjuksköterskorna förklarade även hur tidsbristen, både relaterat till för många arbetsuppgifter 

och deras undvikande beteende, inverkade på processen att utveckla relationen till patienten. 

Samtidigt som sjuksköterskorna förstod innebörden av att ge patienterna adekvat med tid 

upplevde de en osäkerhet i huruvida de borde ha engagerat sig ytterligare i relationen. Att 

tidsbristen påverkar processen att lära känna patienten stöds av Chan, Jones, Fung och Wus 

(2012) studie vars resultat visar att upplevd tidsbrist hos sjuksköterskor minerar möjligheten 

att utveckla vårdrelationen.  

Attityder 

I resultatet framkom det även att sjuksköterskor från specialistavdelningar för personer med 

narkotikaberoende och missbruk besitter positivare attityder mot patientgruppen än 

sjuksköterskor inom andra områden. Detta stödjs av Grafham, Matheson och Bonds (2004) 

studie som förklarar hur sjuksköterskor som arbetar vid dessa specialistavdelningar hade mer 

positiva attityder mot patientgruppen i jämförelse med sjuksköterskor anställda vid allmänna 

avdelningar. Personlig erfarenhet har enligt vad som framkommit i resultatet en positiv effekt 

på förståelsen för patientgruppen, detta överensstämmer med vad Lang, Neil, Wright, Dell, 

Berenbaum och El-Aneed (2013) identifierat. Författarna förklarar hur vårdpersonal är mindre 

fördomsfulla och mer förstående om de haft mycket kontakt med denna patientgrupp. 

Resultatet i föreliggande studie visade på att sjuksköterskor med tidigare erfarenhet av 

patientgruppen även önskade agera patienternas advokat och stötta dem. Detta i likhet med 
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vad Raesides (2003) studie visade, där sjuksköterskor kände sig ansvariga att agera advokat 

för de mödrar och spädbarn, påverkade av missbruk, som de vårdade. Att agera advokat går i 

anda med Halldórsdóttirs (1996) förklaring av den professionella omvårdnaden, där 

sjuksköterskan visar på kompetens genom att agera som mottagarens advokat.  

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna uttryckte ett flertal negativa åsikter om 

patientgruppen, detta identifierade de även vara ett hinder i vårdrelationen. Dessa negativa 

åsikter genererade en svårighet att se bortom anonymiteten hos personerna de vårdade och en 

ovilja att delta i vårdandet. Att inte kunna se bortom anonymiteten försvårar processen att 

bygga bron. Då Halldórsdóttir (1996) förklarar att bron skapas genom att lära känna den 

andre. De negativa åsikter som blivit beskrivna av sjuksköterskorna i resultatet uppges 

härstamma från den föreliggande kunskapsbristen. Visar sjuksköterskan dessa negativa åsikter 

mot patienten finns det en risk att denne upplever sjuksköterskan som uncaring. Uncaring 

förklarar Halldórsdóttir (1996) som att sjuksköterskan agerar okänsligt, visar bristande 

förståelse för vårdmottagaren, har ett undvikande beteende och agerar respektlöst.  

Väggen och bron 

I resultatet har det framkommit att sjuksköterskorna upplever ett flertal hinder i vårdrelationen 

till de patienter som lider av beroende och narkotikamissbruk. Dessa hinder härstammar från 

sjuksköterskans undvikande beteende, negativa åsikter och kunskapsbehov. Allt detta kan 

jämföras med Halldórsdóttirs (1996) förklaring om vad som skapar en vägg i relationen. Detta 

baseras på en brist av professionell omvårdnad och ett misslyckande i att lära känna 

människan bakom patienten. Trots detta framkommer det i resultatet att sjuksköterskorna har 

en vilja att skapa bron och att därmed engagera sig i vad Halldórsdóttir (1996) benämner som 

en professionell kompetens. 

Slutsats 

Ett genomgående tema i resultatet innefattar de hinder som sjuksköterskorna upplever inverka 

på den vårdande relationen mellan dem själva och patienten. Dessa hinder som 

sjuksköterskorna identifierat har byggt väggar i vårdrelationen i Halldórsdóttirs mening. I 

resultatet förklaras det att attityder gentemot patientgruppen påverkades av den mängd 

erfarenhet, både personlig och professionsbetingad, sjuksköterskorna hade av patientgruppen. 

Sjuksköterskorna identifierade en kunskapsbrist hos dem själva, vilket de relaterade till brister 
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i utbildningen. De menade att det krävdes engagemang och tid för att utveckla av 

vårdrelationen till denna patientgrupp, dock saknades tiden för att möjliggöra detta. 

Klinisk betydelse 

Genom denna litteraturöversikt vill författarna till föreliggande studie belysa upplevelsen av 

vården av patientgruppen samt kunskapsbristen om denna som råder bland sjuksköterskor. 

Förhoppningen är att få läsaren att reflektera över den egna upplevelsen i vården av denna 

patientgrupp för att inspirera till personlig och professionell utveckling. Kommer 

sjuksköterskan sträva mot denna utveckling skulle detta kunna leda till en förbättring i vården 

av patientgruppen.  

Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning för att identifiera vad denna manifesta kunskapsbrist hos sjuksköterskor 

grundar sig i bör kunna resultera i en utveckling och förbättring av vården för denna 

patientgrupp. Dessutom bör detta kunna hjälpa sjuksköterskorna att bli mer självsäkra i 

vårdandet av dessa patienter och göra det lättare för dem att utveckla en god vårdrelation. 

Författarnas insatser 

Initialt utfördes sökningar med sökmotorn EBSCO Discovery Service gemensamt av bägge 

författare, detta för att få en överblick över problemområdet. Därefter utfördes urvalet 

gemensamt och genomläsning av potentiella artiklar genomlästes sedan var för sig av 

författarna. Granskning, dataanalys och sammanställning av all text gjordes gemensamt. 
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till stigma framkom; 

olämpliga fördomar, 

patientens advokat, 

utbildning. 

Hög 

#
7 

McLaughlin, D., 

McKenna, H., 

Leslie, J., 

Moore, K. & 

Robinson, J. 

(2006) Illicit 

Drug Users in 

Northen Ireland: 

Perceptions and 

Experiences of 

Health and 

Social Care 

Professionals. 

Storbritannien 

Undersöka 

hälsopersonal och 

socialarbetares 

uppfattning av 

personer som 

brukar narkotika. 

Metodologis

k design; 

Kvalitativ 

N = 

35  

I resultatet framkom 

det att deltagarna 

hade för lite eller 

ingen utbildning i 

vård av patienter som 

brukar narkotika. 

Flera deltagare visade 

en negativ syn mot 

patientgruppen och 

ansåg att 

patientgruppen skulle 

vårdas vid 

specialistavdelning. 
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#
8 

Monks, R., 

Topping, A. & 

Newell, R. 

(2013) The 

Dissonant Care 

Management of 

Illicit Drug 

Users in 

Medical Wards, 

the Views of 

Nurses and 

Patients: a 

Grounded 

Theory Study. 

Storbritannien 

Undersöka hur 

sjuksköterskor 

hanterar och ger 

vård till patienter, 

vid en 

medicinavdelning, 

med komplikationer 

relaterade till 

droganvändande 

samt vårdtagarnas 

syn på denna vård. 

Grounded 

Theory; 

kvalitativ 

N = 

41 

Två underkategorier 

identifierades: brist 

på kunskap för att 

vårda, misstro och 

likgiltighet. 

Hög 

#
9 

Natan, M. B., 

Beyil, V. & 

Neta, O. (2009). 

Nurses’ 

Perception of 

the Quality of 

Care They 

Provide to 

Hopitalized 

Drug Addicts: 

Testing the 

Theory of 

Reasoned 

Action. Israel. 

Att utforska 

sjuksköterskors 

attityder och 

subjektiva normer 

uttryckta i 

omvårdnaden av 

drog- missbrukare.  

Kvantitativ: 

Deskriptiv 

analys 

Correlational 

design 

N = 

135 

Sjuksköterskor med 

stereotypiska åsikter 

av missbrukare tror 

sig ge sämre vård. De 

tror inte att det är 

patientens fel att de är 

beroende men att det 

är en svår 

patientgrupp. De 

upplever sig ha goda 

kunskaper inom 

området men är rädda 

att bli manipulerade. 

Medel 

#
1
0 

Peckover, S. & 

Chidlaw, R. G., 

(2007). Too 

Frightened to 

Care? Accounts 

by District 

Nurses Working 

with Clients 

Who Misuse 

Substances. 

Storbritannien 

Utforska 

distriktsjukskötersk

ors förståelse och 

utförande i relation 

till diskriminering 

och ojämställdhet. 

Semi-

strukturerade 

intervjuer; 

Kvalitativ 

N = 

18 

Fördomar och risk 

föder varandra i 

arbetet med 

patientgruppen och 

sjuksköterskorna 

upplevde ett behov av 

vidare utbildning. 

Hög 

#
1
1 

Price, O. & 

Wibberley, C. 

(2012).  An 

Exploratory 

Study 

Investigating the 

Impact of the 

Procedures 

Used to Manage 

Patient 

Substance 

Misues on 

Nurse-Patient 

Relationships in 

a Medium 

Secure Forensic 

Unit. 

Storbritannien  

Utforska 

Sjuksköterskornas 

syn på procedurer 

utförda vid 

avdelningen för att 

hantera 

substansmissbruk. 

Explorativ 

studie; 

Kvalitativ 

N = 

10 

Studien framtog olika 

rekommendationer 

för att förbättra 

policyn och 

utförandet av 

procedurerna. 

Hög 
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