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Bakgrund: Substansberoende är ett växande samhällsproblem. I Sverige beräknas cirka 330 000 

personer ha ett alkoholberoende och 55 000 ett narkotikaberoende. Missbruk och beroende leder till 

ökat antal medicinska sjukdomar vilket resulterar i ett flertal vårdtillfällen där sjuksköterskorna kommer 

att vårda patienter med substansberoende.   

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter med ett substansberoende på sjukhusets samtliga vårdavdelningar. 

Metod: Litteraturstudie med utgångspunkt i Polit och Becks (2017) nio steg. Databaserna som 

användes för artikelsökningar var Cinahl, PsycInfo samt Scopus. Polit och Becks (2017) 

granskningsmallar tillämpades vilket resulterade i 13 artiklar. Därefter analyserades och integrerades 

materialet. 

Resultat: Sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter med substansberoende resulterade i fyra 

kategorier; rädsla och otrygghet – utmaning – empati - behov av kunskap och utbildning.  

Slutsats: Sjuksköterskorna upplevde vårdandet av patienter med substansberoende som komplex då de 

upplevde aggressivitet och oförutsägbarhet vilket i sin tur orsakade upplevelser av vården som 

utmanande. Ett behov av utbildning framkom även i litteraturstudien där tillförd utbildning skulle kunna 

resultera i att sjuksköterskornas arbete underlättas.  
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Bakgrund 
Introduktion  

Substansberoende är ett brett begrepp som innefattar olika typer av beroende så som koffein, 

nikotin, alkohol och narkotika (Wiklund Gustin 2014). I denna litteraturstudie begränsas 

substansberoende till substanserna alkohol och narkotika. Litteraturstudien hamnar inom 

Karlstads Universitets avdelning för omvårdnad och forskningsområdet modeller och 

innovationer för säker vård. Ämnet studeras utifrån sjuksköterskans perspektiv där fokus ligger 

på upplevelsen av att vårda patienter med ett substansberoende. I detta forskningsområde 

studeras bland annat vårdpersonalens upplevelser varpå litteraturstudien därför hamnar inom 

det valda området.  

Substansberoende gällande alkohol och narkotika är ett växande problem i dagens samhälle och 

tenderar förekomma allt mer bland yngre människor. Totalt i hela världen uppskattas 35 

miljoner människor ha ett narkotikaberoende (United Nations Office on Drugs and Crime 2019) 

och 107 miljoner ett alkoholberoende (Our World in Data 2019). I Sverige uppskattas 330 000 

personer ha ett alkoholberoende och 55 000 ett narkotikaberoende (Socialstyrelsen 2019a). 

Antalet personer som dör av orsaker kopplade till alkohol har ökat med 41 % de senaste 17 åren 

där kvinnor utgör den största andelen (Socialstyrelsen 2017) samtidigt som antalet dödsfall 

relaterat till narkotikamissbruk har ökat med 60 % under en femtonårs-period (World Health 

Organization [WHO] 2018). Personer med substansberoende finns överallt i samhället och 

oavsett var sjuksköterskan arbetar kommer hen att vårda patienter som har denna problematik 

(Wiklund Gustin 2014). I denna litteraturstudie kommer allmänsjuksköterskor benämnas som 

sjuksköterskor. Litteraturstudien kommer att rikta in sig på sjuksköterskor som vårdar patienter 

med substansberoende utanför missbruks- och beroendevård.  

Missbruk och beroende   

Det är inte ovanligt att begreppet substansberoende förväxlas med begreppet missbruk då dessa 

är nära besläktade. Alla patienter i denna litteraturstudie kommer att benämnas som patienter 

med substansberoende oavsett om de har ett missbruk eller ett beroende. Det finns dock 

skillnader vad gäller innebörden av de två begreppen (Wiklund Gustin 2014). 

Missbruk definieras som ett lindrigare tillstånd än beroende och innebär en överdriven och 

skadlig konsumtion av exempelvis substanserna alkohol eller narkotika. Vid upprepad 

användning eller missbruk av dessa substanser uppstår emellertid ett beroende. Ett beroende 

kännetecknas av att substansen blivit nödvändig för brukarens normala funktion samt att en 

toleransutveckling uppstått. Toleransutveckling innebär att en större mängd av substansen 

måste tillföras för att samma effekt ska uppnås. (Nationalencyklopedin [NE] 2018a).  

Utöver toleransutveckling finns ett antal andra kriterier för vad som utmärker ett 

beroendetillstånd. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) är ett 

diagnostiskt material som används av läkare inom psykiatrin för att ställa olika psykiatriska 

diagnoser (Mattila-Evenden 2011). DSM-V berör områdena alkohol och andra substanser där 

termerna missbruk och beroende sammanförts till det gemensamma begreppet 

substansbrukssyndrom. Minst två av de elva kriterier som utgör DSM-V måste uppfyllas och 

ha uppkommit inom en tolvmånadersperiod för diagnostisering. Kontinuerligt användande utan 

att tänka på konsekvenser, social isolering, att mycket tid ägnas åt att få tag i substansen samt 

abstinens är exempel på kriterier som ingår i DSM-V (American Psychiatric Association 2013).  

Vid intag av alkohol och narkotika aktiveras hjärnans belöningssystem och dopaminer samt 

opoider frisätts. Detta ger en känsla av välbefinnande hos brukaren. De har även en gemensam 

beroendeframkallande effekt som kan ge abstinenssymtom vid avbruten tillförsel (Boileau et 
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al. 2003). Abstinensbesvären kan visa sig genom fysiska symtom såsom oro, muskelryckningar, 

illamående, skakningar, hallucinationer och/eller huvudvärk. Under abstinensfasen inträder 

även psykiska symtom då brukaren kan känna skam, oro, ångest och ensamhet (Miotto et al. 

2001).  

Alkohol  
Alkohol är en lättillgänglig substans som inte är tabuklassad på samma sätt som narkotika och 

används i avslappnings-/njutningssyfte samt ibland för egenmedicinering (Söderpalm 2011). 

Det är ett beroendeframkallande preparat som påverkar kroppens alla organ och det centrala 

nervsystemet. Forskning visar att en alkoholmissbrukare lider större risk att drabbas av hjärt-

kärlsjukdomar, infektioner, leversjukdomar samt vissa cancerformer. Alkohol har en sedativ 

effekt på hjärnan och aktiviteten i det centrala nervsystemet sänks vid intag av substansen 

(WHO 2014).  

Narkotika  

Narkotikaanvändning är ett ökande problem bland unga vuxna. Det är viktigt att dessa problem 

upptäcks och behandlas tidigt då ett fortsatt bruk medför risk för fysiska-, beteendemässiga- 

och sociala hälsorisker (Wang & Hoyte 2018). Narkotika omfattar många olika preparat. De 

vanligaste centralstimulerande medlen är kokain, amfetamin, metamfetamin, kat och ecstasy 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning 2019). Vid intag av dessa substanser 

ökar aktiviteten i det centrala nervsystemet vilket ger en uppiggande effekt. Preparat som heroin 

och bensodiazepiner har däremot en sedativ effekt på det centrala nervsystemet (Statens 

offentliga utredningar 2011).  

Användning av narkotika påverkar brukaren fysiologiskt och socialt. Samhällets syn på de som 

missbrukar narkotika bidrar till känslor av skam och skuld hos brukaren. Dessa känslor kan 

lindras tillfälligt med narkotika, för att sedan skapa mer lidande och inge en känsla av 

hopplöshet. Följderna blir att brukaren drar sig ifrån omgivningen, inte söker hjälp och blir 

isolerad. På så sätt blir det en ond cirkel som är svår att bryta (Wiklund Gustin 2014).  

McNiel et al. (2014) samt Heath et al. (2016) hävdar att personer som injicerar narkotika har 

hög risk att drabbas av HIV, aids och hepatit C kopplat till kontaminerad kanyl. De har även 

högre risk att drabbas av infektioner, vilket resulterar i återkommande sjukhusvistelser där 

sjuksköterskor på en allmän vårdavdelning tar emot och vårdar dem. McNiel et al. (2014) 

redogör för att patienter med denna problematik även tenderar att skriva ut sig själva trots 

läkarens råd att fortsätta vården. Ofta kommer dessa patienter tillbaka med ett förvärrat tillstånd 

vilket resulterar i längre vårdtid och även högre risk för dödsfall.  

Sjuksköterskans ansvar och omvårdnad  

All sjukvårdspersonal ska i sitt arbete följa de lagar och riktlinjer som finns för verksamheten. 

En av dessa lagar är hälso- och sjukvårdslagen. I 3 kap. 1 § Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 

2017:30) står det att sjukvårdens mål är att ge vård på lika villkor för alla människor samt att 

respekt för alla människors lika värde är grundläggande för en god vård. Lagen säger också att 

en god vård bygger på att vården ges med kvalitet, att patientens självbestämmande och 

integritet respekteras samt att patientens behov av säkerhet och trygghet tillgodoses (SFS 

2017:30, kap. 5 §1).  

Att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och återställa hälsa är fyra grundläggande 

ansvarsområden som sjuksköterskan ska arbeta utifrån. Omvårdanden ska ges med respekt och 

inte påverkas av exempelvis funktionsnedsättning, hudfärg, kön eller ålder. Sjuksköterskan har 

ett ansvar för sina beslut och bedömningar i sitt arbete. Detta leder ofta till etiska dilemman och 
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frågeställningar kring bland annat hur patientens integritet bevaras och hur respekt visas på 

bästa sätt (Svensk sjuksköterskeförening 2017).  

Det är viktigt att sjuksköterskan i sitt omvårdnadsarbete med sjuka patienter där ett 

substansberoende finns är lyhörd och hjälper patienten att möta sina tankar och känslor. Det är 

även betydelsefullt att sjuksköterskan bygger vidare på det positiva som patienten ger uttryck 

för. Att ha en öppen och icke-dömande inställning till patienten vid samtal om dennes missbruk 

är oerhört viktigt och kan påverka utgången av vården (Wiklund Gustin 2014). För att 

vårdpersonalen ska känna sig trygga i sitt arbete finns styrdokument och riktlinjer med målet 

att omvårdanden av denna patientgrupp ska bli så effektiv som möjligt (Socialstyrelsen 2019b).  

Administrering av lugnande läkemedel hos patienter som har ett alkoholberoende är en 

utmaning för sjuksköterskan på grund av patientens ökade behov av medicinering. Det ökade 

behovet beror på en toleransutveckling i samband med att patienten missbrukat alkohol. Det 

kan även vara svårt att identifiera vad som är abstinenssymtom och vad som är symtom för den 

somatiska sjukdom patienten vårdas för. Abstinenssymtomen kan dessutom maskeras av det 

lugnande läkemedlet patienten erhåller (de Wit et al. 2010).  

Upplevelse 

Nationalencyklopedin (2018b) definierar upplevelse som något människan är med om och som 

påverkar dennes sätt att tänka, känna och vara. Eriksson (2018) menar att alla människors 

upplevelser är individuella och kan inte tolkas eller förstås av någon annan på exakt samma 

sätt. Hur en människa upplever något beror på graden av självmedvetenhet.  

Problemformulering   
Substansberoende är ett växande samhällsproblem. Personer som är drabbade av detta finns 

överallt i samhället, vilket innebär att mötet med dessa likaså kan ske utanför vården som i 

vården. Oavsett var sjuksköterskan arbetar inom sjukhuset finns patienter som har denna 

problematik. Ett gott bemötande, förståelse för och kunskap om beroende samt problemen de 

orsakar är viktiga delar som sjuksköterskan ska ta hänsyn till för att kunna bedriva en god och 

etiskt rätt vård. Att vårda patienter som har ett substansberonde och som kanske även får 

abstinensbesvär under vårdtiden kan vara en utmaning för sjuksköterskan. Det är därför av vikt 

att undersöka sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med denna problematik för att 

det ska kunna ske en förbättring inom vårdarbetet. 

Syfte   
Syftet med litteraturstudien var att undersöka allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter med ett substansberoende på sjukhusets samtliga vårdavdelningar.  
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Metod 

Metoden som användes var en litteraturstudie vilket innebar att data hämtades från 

vetenskapliga artiklar. Genom att granska vetenskapliga artiklar redovisas information om vad 

som redan finns forskat inom ämnet. Enligt Polit och Beck (2017) används litteraturstudien 

sedan som en grund för vidare forskning. Polit och Beck (2017) använder sig av ett 

flödesschema som består av nio steg vilken beskriver hur en litteraturstudie genomförs, se figur 

1 nedan; 

 

 

Figur 1. Fri tolkning av Polit och Becks nio steg för litteraturstudie.  

Litteratursökning   

I litteraturstudien har Polit och Becks (2017) nio steg använts (se figur 1). I steg 1 formulerades 

syftet. I steg 2 valdes databaserna CINAHL, PsycINFO samt SCOPUS då de enligt Polit och 

Beck (2017) är relevanta databaser att söka i för att hitta artiklar som berör omvårdnad. 

Sökorden fastställdes enligt MeSH-, Headings- och Thesaurus-termer. Vissa sökord 

kompletterades med en asterisk vilket medför att alla ändelser och böjningar av ett ord 

inkluderas (Polit & Beck 2017). I CINAHL tillämpades Headings-termerna ”substance abuse”, 

”substance use disorders”, ”substance dependence”, ”nurse-patientrelation” samt 

fritextorden ”nursing experience” och ”illicit drugs” för att hitta relevant information. I 

databasen PsycINFO är sökningarna gjorda utifrån Thesaurus-termerna”drug addiction”, 

”substance use disorder”, ”nurs*”, ”nurse*”, ”experience*” samt fritextorden ”drug abuse 

or substance abuse” och ”substance dependence” då sökorden ansågs relevanta i förhållande 

till litteraturstudiens syfte. I SCOPUS gjordes sökningarna utifrån MeSH-termerna ”nursing 

care”, ”substance related disorders”, ”drug addiction” samt fritextordet ”experience”. Tabell 

4 redogör för den artikel som hittades genom resultatartiklarnas referenser. I detta steg valdes 

även inklusions- och exklusionskriterier för samtliga databaser.  

1. Syfte formuleras
2. Val av databas samt 

sökord
3. Sökning i databaser

4. Läsning av absrtact samt 
titel

5. Läsning av hela 
atriklarna

6. Granskning av artiklarna

7. Kritisk granskning av 
artiklarna

8. Analysering samt 
integrering

9. 
Resultatsammanställning 
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Inklusions- och exklusionskriterier   

Artiklarna som inkluderades skulle vara Peer Reviewed, publicerade mellan åren 2013-2019 

och skrivna på engelska. Alla artiklar som berörde samtliga vårdavdelningar där sjuksköterskan 

arbetar inkluderades. Artiklarnas innehåll skulle svara mot litteraturstudiens syfte. Review 

artiklar exkluderades samt artiklar som fokuserade på specialistsjuksköterskor och artiklar som 

behandlade patienternas och anhörigas upplevelser av vården. Även artiklar som berörde 

missbruksvård exkluderades samt artiklar som handlade sjuksköterskestudenter och 

sjuksköterskor som arbetade inom hemsjukvård. 

I steg 3 genomfördes sökningen i databaserna. Parenteserna visar antalet sökträffar för 

sammansatta sökord.  I samtliga databaser söktes sökorden först enskilt och sedan i kombination 

tillsammans med den boelska operatorn AND vilket begränsar och specificerar sökningarna 

(Polit & Beck 2017). I databasen CINAHL kombinerades sökorden illicit drugs AND nursing 

experience (15), substance abuse AND nursing experience (50), nursing experience AND 

substance use disorders (41), substance dependence AND nursing experience (18) samt 

substance abuse AND nurse-patientrelations (23). I PsycINFO kombinerades sökorden drug 

abuse or substance abuse AND nurse* AND experience* (102), nurse* AND experience* AND 

substance dependence (11), experience* AND drug addiction AND substance use disorder 

AND nurs* (69) och nurse* AND experience* AND substance use disorder (55). I databasen 

SCOPUS kombinerades sökorden nursing care AND substance related disorders AND 

experience (35), nursing care AND drug addiction (82).  

Tabell 1. Sökningar gjorda i Cinahl  

Databas  Sökord Träffar Urval 

1 

Urval 2 Urval 3 

Cinahl (S1) Substance abuse 

[MH] 

8007     

 (S2) ”Nursing experience” 17087    

 (S3) Substance use disorders 

[MH] 

14161 

 

   

 (S4) Substance dependence 

[MH] 

2245 

 

   

 (S5)  ”Illicit drugs” 3475    

 (S6) Nurse-patientrelations [MH] 4984    

 (S7) (S5) + (S2)  15 4 (3) 1 1 

 (S8) (S1) + (S2) 50 14 (3) 3 2 

 (S9) (S2) + (S3)  41 7 (1) 3 3 

 (S10) (S4) + (S2)  18 2 (1)   

 (S11) (S1) + (S6)  23 5 4 4 

Summa    32   

Interna 

dubbletter 

   (8)   

Externa 

dubbletter 

      

Totalt    24 11 10 
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S=sökning, (MH)= Major Heading, ()= interna dubletter, ””= fritextord  

Tabell 2. Sökningar gjorda i PsycINFO 

Databas  Sökord Träffar Urval 1 Urval 

2 

Urval 3 

PsycINFO (S1) ”Drug abuse or substance 

abuse” 

35754    

 (S2) Nurse* [Thesaurus] 18902    

 (S3) Experience* [Thesaurus] 149992    

 (S4) ”substance dependence” 8584    

 (S5) Drug addiction [Thesaurus] 7500    

 (S6) Substance use disorder 

[Thesaurus] 

5039    

 (S7) Nurs* [Thesaurus] 48591    

 (S8) (S1) + (S2) + (S3)  102 16 ((5)) 1  

 (S9) (S2) + (S3) + (S4)  11 0   

 (S10) (S3) + (S5) + (S6) + (S7) 69 6 (3) ((3))   

 (S11) (S2) + (S3) + (S6) 55 10 (6) ((6)) 1 1 

Summa    32   

Interna 

dubbletter 

   (9)   

Externa 

dubbletter 

   ((14))   

Totalt    9 2 1 

S= sökning, *= trunkering, ()= interna dubbletter, (())= externa dubbletter, ””= fritextord 

Tabell 3. Sökningar gjorda i Scopus 

Databas  Sökord Träff

ar 

Urval 1 Urva

l 2 

Urval 

3 

Scopus       

 (S1) Nursing care [MeSH] 29067    

 (S2) Substance related disorders 

[MeSH] 

1464    

 (S3) ”Experience” 26911    

 (S4) Drug addiction [MeSH] 829    

 (S5) (S1) + (S2) + (S3) 35 12 ((7))   

 (S6)  (S1) + (S4) 82 15 (5) ((5)) 2 1 

Summa    27   

Interna 

dubbletter 

   (5)   
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Externa 

dubbletter 

   ((12))   

Totalt    10 2 1 

S= sökning, ()=interna dubbletter (())=externa dubbletter, ””= fritextord 

Tabell 4 

Manuell sökning Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Summa  1 1 1 

Urval 
Urval 1  

Steg 4 i en litteraturstudie innebär läsning av artiklarnas titel samt abstrakt (Polit & Beck 2017). 

De kombinerade sökningarna resulterade i 92 artiklar. En artikel hittades med manuell sökning 

vilket resulterade i totalt 93 artiklar där titel och abstrakt lästes. Artiklar som inte svarade mot 

syftet valdes bort. Efter att interna- och externa dubbletter exkluderats ansågs 44 artiklar svara 

mot syftet med litteraturstudien och togs därmed vidare till urval 2.  

Urval 2  

Steg 5 och 6 ingår i Polit och Becks (2017) nio steg vilket innebär läsning och granskning av 

hela artiklarna. I steg 5 lästes de 44 artiklarna i sin helhet varav två artiklar beställdes. Utav de 

44 artiklarna exkluderades 28 artiklar då de inriktade sig på; sjuksköterskestudenter, 

anestesisjuksköterskor och hemsjukvård, var av case-study form, krönika och pilotstudie, vilket 

inte svarade mot litteraturstudiens syfte. Detta resulterade i att totalt 16 artiklar ansågs 

relevanta, svarade mot syftet och gick vidare till urval 3. I tabellerna 1-4 ovan redogörs det för 

antalet artiklar i varje urval.  I steg 6 granskades artiklarnas relevans först separat och 

diskuterades sedan tillsammans.  

Urval 3  

I steg 7 enligt Polit och Becks (2017) nio steg sker en kritisk granskning av hela artiklarna. 

Från urval 2 gick 16 artiklar vidare varpå dessa granskades kritiskt med hjälp av 

granskningsmallarna ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och 

”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” (Polit & Beck 2017). De olika 

artiklarna var av både kvalitativ och kvantitativ form varpå båda granskningsmallarna 

användes. Kvalitetsgranskningen resulterade i att 13 av de 16 artiklarna togs med i 

litteraturstudiens resultat.  I två av artiklarna hittades ingen information om studierna var etiskt 

godkända och i den tredje var studiens tillvägagångssätt otillräckligt beskrivet vilket resulterade 

i att de inte klarade kvalitetsgranskningen. De 13 resultatartiklarna berör sjuksköterskor som 

jobbar inom akuten, psykiatrisk vårdavdelning, medicinsk vårdavdelning, ortopedisk 

vårdavdelning samt kirurgisk vårdavdelning. 

Databearbetning och analys  

I steg 8 enligt Polit och Beck (2017) nio steg analyserades och integrerades de 13 artiklarnas 

innehåll induktivt. Artiklarnas resultat som innehöll information som svarade mot 

litteraturstudiens syfte markerades, översattes till svenska med hjälp av lexikon och 
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sammanfattades sedan i separata word-dokument, ett för varje artikel. Informationen utifrån 

dokumenten sammanställdes sedan i en gemensam tabell. För att hitta likheter och skillnader 

mellan artiklarnas resultat användes färgkodning i tabellen. Därefter delades färgerna upp var 

för sig och resultaten skrevs ner på lappar för att lättare kunna överblicka och kategorisera 

innehållet, vilket resulterade i fyra kategorier. Enligt steg 9 i Polit och Becks (2017) nio steg 

sammanställdes sedan resultatet. 

Forskningsetiska överväganden 

Vid forskning finns olika etiska överväganden att ta ställning till där lagar och författningar 

styr. Dessa lagar innebär att människans integritet ska skyddas. De grundläggande etiska 

principerna autonomi-, godhets-, rättvise- och icke-skada principerna fungerar som riktlinjer 

för forskaren (Polit & Beck 2017). Innan forskningen påbörjas genomgår studien en etisk 

prövningsnämnd. Där undersöks det om det finns en vetenskaplig eller etisk frågeställning, 

urval av deltagare, om sökprocessen förklaras i samt vilken nytta deltagarna har av studien 

(Olsson & Sörensen 2007).  

I litteraturstudien användes Polit och Becks (2017) kvalitativa respektive kvantitativa 

granskningsmallar ”Guide to an Overall Critique of a Quantitative Research Report” och 

”Guide to an Overall Critique of a Qualitative Research Report” för att säkerställa att artiklarna 

var av god kvalitet, svarade mot de etiska kraven och höll hög trovärdighet. De artiklar som 

inkluderades i denna studie var granskade av en etiknämnd. Vid kvalitetsgranskningen 

kontrollerades det att deltagarna i studierna sagt ja till att delta och därmed har hänsyn till 

autonomiprincipen tagits. All eventuell förförståelse har i största möjliga grad lagts åt sidan. 

Allt resultat som framkom inkluderades och tolkningen samt redovisningen av artiklarnas 

resultat eftersträvade att inte förvränga artiklarnas resultat. På så sätt tillgodosågs rättvise- samt 

icke-skada principerna. Litteraturstudien strävade även till att stärka kvaliteten på vården och 

bidra till något positivt varpå hänsyn till godhetsprincipen tagits. 

Samtliga artiklars hela innehåll diskuterades och granskades kritiskt både var för sig och 

gemensamt. För att undvika feltolkning har vissa ord översatts till svenska med hjälp av ett 

lexikon. Artiklarna granskades förutsättningslöst.  
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Resultat  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter med ett substansberoende på sjukhusets samtliga vårdavdelningar. Antalet artiklar 

som inkluderades i resultatet var 13 stycken varav två var kvantitativa och elva kvalitativa. 

Studierna var utförda i Australien (n=2), Brasilien (n=1), Sverige (n=2), Storbritannien (n=2), 

USA (n=3), Kanada (n=1), Norge (n=1) och Chile (n=1). Artiklarna redovisas i en artikelmatris, 

se bilaga 1. Fyra kategorier identifierades utifrån innehållet i artiklarnas resultat; Rädsla och 

otrygghet, Utmaning, Empati samt Behov av kunskap och utbildning. Se figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Resultatkategorier. 

Rädsla och otrygghet  

I sju artiklar (Usher et al. 2017; Ortega & Ventura 2013; Neville & Roan 2014; Monks et al. 

2013; Cleary et al. 2016; Lundahl et al. 2013; Pauly et al. 2015) framkom det att 

sjuksköterskorna vid vårdandet av patienter med substansberoende upplevde aggressivitet, 

våldsamhet och hotfullhet. Sjuksköterskorna upplevde även patienterna som oförutsägbara då 

deras tillstånd snabbt kunde skifta från att vara bråkiga, hotfulla och aggressiva till att de nästa 

stund kände sig rädda och hjälplösa (Usher et al. 2017; Ortega & Ventura 2013; Pauly et al. 

2015; Monks et al. 2013; Lundahl et al. 2013; Cleary et al. 2016). I studien av Cleary et al. 

(2016) samt Usher et al. (2017) framkom det att sjuksköterskorna även upplevde paranoiditet 

vid vårdandet av patienter med substansberoende.  

Sjuksköterskornas upplevelse av aggressivitet och våldsamhet vid vårdandet av patienter med 

substansberoende medförde upplevelser av oro och rädsla (Usher et al. 2017; Ortega & Ventura 

2013; Neville & Roan 2014; Monks et al. 2013; Cleary et al. 2016)”[...] I think they killed you 

if they got hold of you” (Usher et al. 2017, s.440). Sjuksköterskorna upplevde även otrygghet 

relaterat till patienternas potentiella oförutsägbarhet (Neville & Roan 2014; Lundahl et al. 2013; 

Cleary et al. 2016; Ferreira da Silva et al. 2016; Johansson & Wiklund-Gustin 2015; Morley et 

al. 2015; Pauly et al. 2015) vilket uttrycks i följande mening; ”I do not feel comfortable working 

with these patients” (Neville & Roan 2014, s. 342). I Usher et al. (2017) samt i Neville och 

Roan (2014) framkom det att sjuksköterskorna kunde uppleva ett ökat ansvar för omgivningen 

samt att de måste skydda sig själva vid vårdandet av patienter med substansberonde då 

aggressiviteten snabbt kunde eskalera och sätta personalen, patienten själv och andra patienter 

i fara; […] ”I don’t want to be attacked” [..] (Usher 2017, s. 439). 

Utmaning  

Sjuksköterskorna upplevde en utmaning i att vårda patienter med substansberoende kopplat till 

upplevelsen av dem som oförutsägbara (Neville & Roan 2014; Lundahl et al. 2013; Cleary et 

al. 2016; Ferreira da Silva et al. 2016; Johansson & Wiklund-Gustin 2015; Morley et al. 2015; 

Pauly et al. 2015).  

I Neville och Roans (2014) studie framkom det att flera av sjuksköterskorna upplevde 

svårigheter med att ge vård till patienter med substansberoende. De upplevde att patienterna 

Rädsla och 

otrygghet  
Utmaning Empati 

Behov av 

kunskap och 

utbildning 



13 
 

förtjänade bästa möjliga vård samtidigt som de upplevde att denna patientgrupp var utmanande 

och krävde uppmärksamhet i högre grad än andra patienter vilket resulterade i att andra 

patienter i behov av vård blev åsidosatta (Neville & Roan 2014). Vid vårdandet av patienter 

med substansberoende upplevde sjuksköterskorna att patientgruppen var mer tidskrävande än 

andra patientgrupper (Thorkildsen et al. 2014; Pauly et al. 2015; Cleary et al. 2016), de 

upplevde även att mycket tid och ansträngning lades ner i vårdandet (Neville & Roan 2014). I 

Johansson och Wiklund-Gustin (2014) och Lundahl et al. (2013) upplevde sjuksköterskorna en 

utmaning i att planera omvårdnaden, tillgodose patienternas behov samt att det var svårt att 

göra patienterna nöjda. Svårigheten ökade då sjuksköterskorna upplevde patienterna som 

oföljsamma för att de inte deltog i sin egen vård (Morley et al. 2015).  Även i Usher et al. (2017) 

samt Cleay et al. (2016) studie framkom det att sjuksköterskorna upplevde vården av patienter 

med substansberoende som utmanande och svårt. I tre artiklar (Thorkildsen et al. 2014; Pauly 

et al. 2015; Cleary et al. 2016) framkom det även att sjuksköterskorna vid vårdandet av patienter 

med substansberoende upplevde svårigheter i att konfrontera patienternas känslor utan att själv 

påverkas.  

Sjuksköterskorna upplevde det som utmanande att kommunicera och föra en konversation med 

patienterna när de befann sig i utsättningsfasen (Lundahl et al. 2013) samt när patienterna 

uppvisade aggressivitet (Ortega & Ventura 2013).  

I Morley et al. (2015) framkom det att sjuksköterskorna upplevde en frustration och utmaning 

i att vårda patienter med substansberoende då de inte ville lämna sjukhuset och i Neville och 

Roan (2014) upplevde sjuksköterskorna frustration då patienterna tenderade att ständigt komma 

tillbaka. Frustration kunde även upplevas då sjuksköterskorna kände sig oförmögna att 

tillgodose patienternas behov (Lundahl et al. 2014). Sjuksköterskorna upplevde även obehag 

samt osäkerhet i att ge patienterna höga doser benzodiazepin då läkemedlet ofta har liten 

inverkan på patientens symtom (Lundahl et al. 2014). En bidragande orsak till att 

sjuksköterskorna upplevde vården av patienter med substansberoende som utmanande var 

upplevelsen av bristande stöttning och hög arbetsbelastning (Ortega & Ventura; 2013). Detta 

ledde till att sjuksköterskorna upplevde ökade frustrationskänslor och stress (Ortega & Ventura 

2013; Thorkildsen et al. 2014; Morley et al. 2015; Lundahl et al. 2013). 

Sjuksköterskorna upplevde att de vid vårdandet av patienter med substansberoende kunde bli 

manipulerade (Neville och Roan 2014; Johansson & Wiklund-Gustin 2015; Morley et al. 2015). 

Detta kunde visa sig genom att patienterna vände personalen mot varandra samt att patienterna 

i vissa sammanhang var för samarbetsvilliga vilket gjorde sjuksköterskorna misstänksamma 

(Johansson & Wiklund-Gustin 2015) […]” I find these patients are manipulative and require 

frequent monitoring.” (Neville & Roan 2014, s.341). Därav upplevde sjuksköterskorna arbetet 

som utmanande då de även behövde vara vaksamma mot personalens beteende (Johansson & 

Wiklund-Gustin 2015). 

I Neville och Roan (2014) studie framkom det att sjuksköterskorna upplevde misstro till 

patienternas redogörelse av sin livssituation, vilket uttrycks i citatet; ”I feel that these patients 

may not be telling the whole truth regarding their histories” (Neville & Roan 2014, s. 343). 

Misstro upplevdes även i situationer där patienterna bad om narkotikaklassade läkemedel 

(Monks et al. 2013; Neville & Roan 2014).  

I Pauly et al. (2015) upplevde sjuksköterskorna hopplöshet till följd av att patienterna saknade 

viljan att bli bättre. Sjuksköterskorna upplevde därför att de ibland behövde släppa taget lite 

mer om patienterna som missbrukar och acceptera att de inte kommer att bli bättre om viljan 

inte finns vilken upplevdes som utmanande.  
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I find that so much of our care is based on getting them better, and so we give 

them so many chances. But at the end of the day, if they don’t want to get 

better, or for whatever reason, they are the once who have to make it happen 

[…]. (Pauly et al. 2015, s. 126) 

Empati 

I Lundahl et al. (2014), Monks et al. (2013) samt Thorkildsen et al. (2014) studie framkom det 

att sjuksköterskorna upplevde det som viktigt att se människan bakom beroendet. Att visa 

empati, engagemang, öppna upp sig och på djupet bry sig om patienterna upplevdes som en 

viktig del av arbetet som i gengäld kunde få patienterna att ta emot hjälp. Sjuksköterskorna i 

Johansson och Wiklund-Gustin (2015) studie upplevde att en stor del av arbetsuppgifterna vid 

vårdandet av patienter med substansberoende bestod i att stötta dem till att anpassa sig till de 

regler och gränser som fanns på vårdavdelningen. Sjuksköterskorna upplevde detta som 

nödvändigt för ordningen, samtidigt som deras ’ordningsvaktsbeteende’ kunde utgöra ett hinder 

för vårdandet då möjligheten att få kontakt och komma nära patienterna minskade (Johansson 

& Wiklund-Gustin 2015). Sjuksköterskorna upplevde att substansberoende är som vilken annan 

sjukdom som helst och därav ska patienterna som har denna problematik behandlas likvärdigt 

(Neville & Roan 2014). I Ortega och Ventura (2013), Thorkildsen et al. (2014), Pauly et al. 

(2015), Ferreira da Silva et al. (2016) samt Cleary et al. (2017) studier framkom det att 

sjuksköterskorna upplevde empati för patienterna, de försökte föreställa sig deras situation och 

menade på att dessa patienter inte väljer att bli så här; 

But just to remind ourselves of how, that people don’t choose to end up like 

this. Like this is not, this is not ideal, you know, to have no teeth and to have 

festering wounds and to be covered in bed bugs. And it, you know, it’s gross 

for us in the immediacy of the moment, but like it’s really gross to live, like 

it must be really horrible to live like that. So it’s not an imposition, they’re 

not trying to impose on us; their life is shitty, you know. (Pauly et al. 2015, s. 

127) 

Behov av kunskap och utbildning  

I totalt sju artiklar nämndes vikten av kunskap och utbildning vid vårdandet av patienter med 

substansberoende. I fem av dessa upplevde sjuksköterskorna att de saknade kompetens (Ortega 

& Ventura 2013; Neville & Roan 2014; Monks et al. 2013; Lundahl et al. 2013; Cleary et al. 

2017) medan sjuksköterskorna i de två andra artiklarna hävdade motsatsen (Russel et al. 2017; 

Nilsen et al. 2013).  

Sjuksköterskorna upplevde att de inte var beredda att hantera patienter med substansberoende 

och att utbildning inom området saknades;” I don’t have enough training in this area to be 

comfortable taking care of these patients” (Neville & Roan 2014, s. 343). I Cleary et al. (2017) 

studie framkom upplevelsen att utbildning i hur de olika narkotiska preparaten fungerar och 

vilka konsekvenser användandet kan ge borde ges till både personal och patienter. 

Sjuksköterskorna kände även att det var nödvändigt att ha goda och effektiva riktlinjer när 

arbete med dessa patienter sker.  Bristen på utbildning och kunskap resulterade i oförmåga att 

tillgodose patienternas behov, vilket orsakade känslor av frustration och osäkerhet hos 

sjuksköterskorna (Ortega & Ventura 2013; Neville & Roan 2014; Monks et al. 2013; Lundahl 

et al. 2013). Upplevelser av ångest, stress, utmattning och ensamhet var också en följd av brist 

på kunskap i att hantera patienterna (Ortega & Ventura 2013). 
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I Russel et al. (2017) undersöktes sjuksköterskornas upplevda kunskap av att vårda patienter 

med substansberoende före och efter en två timmars utbildning. I studien deltog totalt 57 

sjuksköterskor där 50,9% redan innan utbildningen kände sig säkra i att vårda patienter med 

substansberoende vilket efter utbildningen ökade till 98,3%. Däremot upplevde 

sjuksköterskorna i studien av Nilsen et al. (2013) att de hade adekvat professionell kunskap för 

att vårda patienter med substansberoende utan utbildning. 

Diskussion  
Syftet med litteraturstudien var att undersöka allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter med substansberoende på sjukhusets samtliga avdelningar. Resultatet visade att 

sjuksköterskorna upplevde oro och rädsla vid vårdandet relaterat till patienternas potentiella 

våldsamma, oförutsägbara och aggressiva beteende. Sjuksköterskorna upplevde brist på 

kunskap och utbildning i att hantera patienterna och vårdandet upplevdes därför som svårt och 

utmanande.  

Resultatdiskussion 
Rädsla och otrygghet   

I denna litteraturstudie visade Usher et al. (2017) att sjuksköterskorna upplevde paranoiditet, 

aggressivitet, oförutsägbarhet, stridslystenhet och våldsamhet vid vårdandet av patienter med 

substansberoende. Dessa upplevelser uppstod då patienternas fysiska styrka var okontrollerbar 

vid narkotikapåverkan. Detta styrks av Richards et al. (2019) samt Ford et al. (2011) som i sin 

studie bekräftar att påverkade patienter har högre sannolikhet att vara våldsamma mot 

personalen. Litteraturstudiens resultat visade även att sjuksköterskorna upplevde patienterna 

som oförutsägbara då deras beteende snabbt kunde skifta (Usher et al. 2017; Ortega & Ventura 

2013; Pauly et al. 2015; Monks et al. 2013; Lundahl et al. 2013; Cleary et al. 2016) och vissa 

sjuksköterskor indikerade att de inte kunde ge vassa föremål till patienterna då det kunde utgöra 

fara för både patient och sjuksköterska (Pauly et al. 2015).  

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskorna upplevde ett ökat ansvar för 

omgivningen och andra patienter då patienternas aggressivitet snabbt kunde eskalera och sätta 

personalen, patienten själv och andra patienten i fara (Usher et al. 2017; Neville & Roan 2014). 

Detta bekräftas i Ford et al. (2011) studie som identifierar beteendet som ett hinder för vård och 

att sjuksköterskorna i sitt arbete behöver vara vaksamma och skydda både sig själva och andra 

patienter för potentiella våldsamma situationer.  

I litteraturstudien framkom det att sjuksköterskorna upplevde aggressivitet och våldsamhet 

vilket orsakade upplevelser av oro och rädsla vid vårdandet av patienter med substansberoende. 

Den potentiella oförutsägbarheten som patienterna kunde visa orsakade förutom ökat ansvar för 

omgivningen även otrygghet (Usher et al. 2017; Ortega & Ventura 2013; Neville & Roan 2014; 

Monks et al. 2013; Cleary et al. 2017). Detta bekräftas av Natan et al. (2009) samt Ford et al. 

(2011) där sjuksköterskorna uttryckte att de upplevde rädsla vid vårdandet av denna 

patientgrupp. Vidare upplevde sjuksköterskorna att rädslan uppstod i samband med patienternas 

potentiella våld, aggressivitet och/eller verbala kränkningar, vilket bekräftar studiens resultat.  

Arbetsmiljölagens syfte är att förebygga ohälsa och värna om en god arbetsmiljö (SFS 

2018:126, kap. 1 § 1). Utifrån litteraturstudiens resultat kan slutsatsen dras att ovanstående 

upplevelser bidrar till en ansträngd arbetsmiljö. Att tillhandahålla vård för patienter som besitter 

möjligheten till våldsamt beteende kan vara en utmaning i arbetet för hälso- och 

sjukvårdspersonal och i synnerhet för sjuksköterskor. I arbetsmiljölagen (SFS 2018:126, kap. 2 

§ 1) står det att arbetstagaren i sitt arbete inte ska utsätts för psykiska eller fysiska påfrestningar 
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som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Sammanfattningsvis påvisar resultatet ovan att 

sjuksköterskorna utsätts för både fysiska och psykiska påfrestningar relaterat till bland annat 

patienternas aggressivitet, vilket i sin tur kan leda till ohälsa och olycksfall och därmed orsaka 

en ansträngd arbetsmiljö.  

Utmaning 

I litteraturstudiens resultat framkom det att sjuksköterskorna upplevde det som utmanade att 

vårda patienter med substansberoende då denna patientgrupp var mer tidskrävande än andra, att 

de upptog mycket av sjuksköterskornas tid och att andra patienter i behov av vård därmed blev 

åsidosatta (Neville & Roan 2014). Detta styrks i studien av Ford et al. (2011) samt att 

sjuksköterskorna även upplever frustration, oro och rädsla i att inte kunna tillgodose de andra 

patienternas behov.  

Denna litteraturstudie visade att sjuksköterskorna kunde uppleva misstro och manipulation vid 

vårdandet av patienter med substansberoende. Känslan av misstro hos sjuksköterskorna uppstod 

i situationer då patienterna uttryckte behov av narkotikaklassade läkemedel (Monks et al. 2013; 

Neville & Roan 2014). Forsberg et al. (2018) bekräftar detta samt att sjuksköterskorna även 

upplever risk för manipulation i samband med medicinering av patienterna. De upplevde det 

som svårt att bedöma om patienternas rapporterade smärta och deras enträgenhet efter 

smärtlindring var verklig vilket orsakade känslor av manipulation.  

En slutsats som kan dras är att det är en utmaning att vårda dessa patienter och samtidigt kunna 

tillgodose andra patienters behov av vård. Det uppstår därmed orättvisor gentemot andra 

patienter vilket bidrar till att det blir en utmanande vårdsituation.  

Empati 

Sjuksköterskorna hade olika uppfattningar om att ge vård till patienter med substansberoende. 
Flera artiklar i litteraturstudiens resultat tog upp att sjuksköterskorna kände empati för 

patienterna där de också försökte sätta sig in i patienternas situation (Ortega & Ventura 2013; 

Thorkildsen et al. 2014; Pauly et al. 2015; Ferreira da Silva et al. 2016; Cleary et al. 2017). I 

litteraturstudiens resultat framkom det även att vissa sjuksköterskor uttryckte att patienterna 

själva inte valde att hamna i missbruket utan att det var deras sociala situation och 

livsomständigheter som gjort att de hamnat snett i livet (Pauly et al. 2015). Detta styrks i Natan 

et al. (2009) där sjuksköterskorna bekräftar upplevelsen av att patienter med substansberoende 

inte är ansvariga för deras hälsotillstånd och att de förtjänar vård av hög kvalitet.  

En slutsats som kan dras utifrån resultatet är att de olika uppfattningar och känslor som 

sjuksköterskorna uttrycker kan bero på egna värderingar och tidigare erfarenheter gällande 

upplevelsen av att vårda patienter med substansberoende. 

Behov av kunskap och utbildning  

Brist på kunskap och utbildning var en återkommande upplevelse som sjuksköterskorna 

uttryckte i denna litteraturstudies resultatartiklar. Enligt Neville och Roan (2014) upplevde 

sjuksköterskorna att de inte var beredda att hantera patienter med substansberoende och att 

utbildning saknades. Detta bekräftas i Howard och Holmshaw (2010) studie där det 

framkommer att sjuksköterskor upplever brist på utbildning i att vårda patienter med 

substansberoende. De som fått träning i detta upplever däremot att de har bättre kunskap och 

förståelse för hur de ska handskas med situationen och sjuksköterskorna upplever att utbildning 

inom området ger ökad kunskap i att hantera patienter med substansberoende. Detta påvisas 

även i litteraturstudiens resultatartikel där sjuksköterskorna i Russel et al. (2017) upplevde att 
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den utbildningsintervention som gjordes gav positiva resultat då de efter utbildningen upplevde 

ökad kompetens och kunskap. Att vårdpersonalen utbildar varandra är ett sätt att få ökad 

kunskap och utbildning i att vårda patienter med substansberoende (St. Marie 2016).  

Resultaten i Russel et al. (2017) samt Nilsen et al. (2013) visade däremot att sjuksköterskorna 

upplevde att de hade tillräckligt med kunskap och verktyg i att vårda patienter med 

substansberoende och därför kunde ge god vård till patienterna. De upplevde inte 

vårdsituationen som svår att hantera. Detta framkommer även i Natan et al. (2009) där de 

tillfrågade sjuksköterskorna upplever att de känner sig tillräckligt säkra på att ge vård till 

patienter med substansberoende. 

En slutsats som kan dras är att mer utbildning kan leda till en bättre och effektivare vård. De 

sjuksköterskorna som upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap och utbildning kan 

vara en faktor till att vården upplevs som svår och komplex.  

Som tidigare nämnt säger hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) att sjukvårdens mål är att 

ge vård på lika villkor för alla människor samt att respekt för alla människors lika värde är 

grundläggande för en god vård. Att främja hälsa, lindra lidande, förebygga sjukdom och 

återställa hälsa är fyra grundläggande ansvarsområden som sjuksköterskan ska arbeta utifrån 

(Svensk sjuksköterskeförening 2017). Utifrån litteraturstudiens resultat skulle det kunna vara 

möjligt att sjuksköterskor kan ha svårigheter att förhålla sig till och tillgodose de fyra 

grundläggande ansvarsområden. Att främja hälsa kan upplevas som svårt då litteraturstudiens 

resultat visade att sjuksköterskorna kunde uppleva att de inte hade tillräckligt med kunskap och 

utbildning. Sammanfattningsvis kan det vara svårt för sjuksköterskan vid vårdandet av patienter 

med substansberoende att inte påverkas och lägga värdering i patienternas missbruk och/eller 

beroende.  

Vidare går det att diskutera vad artiklar som enbart handlade om sjuksköterskornas upplevelse 

av att vårda patienter med substansberoende inom psykiatri-, missbruks- eller beroendevård 

hade gett för resultat. Det är möjligt att upplevelsen hade skildrats annorlunda om denna 

litteraturstudie hade syftat till att enbart beröra psykiatri-, missbruks- eller beroendevård. 

Förmodligen har sjuksköterskor som arbetar på dessa avdelningar en annan upplevelse än de 

sjuksköterskor som arbetar på en somatisk vårdavdelning. Det är även möjligt att resultatet hade 

blivit annorlunda om sjuksköterskor med exempelvis tio år i yrket undersökts istället för alla 

sjuksköterskor oavsett antal år av yrkeserfarenhet.  

Metoddiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att undersöka allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda 

patienter med substansberoende på sjukhuset samtliga avdelningar. För att få fram relevant 

information som svarade mot syftet användes databaserna Chinahl, Scopus och PsycInfo som 

enligt Polit och Beck (2017) rekommenderas då dessa databaser behandlar 

omvårdnadsområdet. Detta stärker arbetets validitet. De data som framkom svarade mot 

litteraturstudiens syfte vilket höjer dess validitet (Henricson 2012). I samtliga databaser 

användes samma inklusionskriterier där engelska språket valdes, artiklarna var peer-reviewd 

och begränsade till åren 2013–2019. Valet av årsbegränsningarna för att få fram så ny och 

relevant forskning som möjligt. Då en årsbegränsning på fem år inte resulterade i tillräckligt 

antal relevanta artiklar utökades det till sju år. Årsintervallet kan ha påverkat resultatet då 

forskning tidigare än 2013 som svarade mot litteraturstudiens syfte exkluderades. I artiklarna 

framkom det inte vilka DSM-V diagnoser patienterna hade, vilket möjligen kan ha påverkat 

litteraturstudiens resultat. Upplevelser hos sjuksköterskor som arbetar specifikt inom 

missbruks- och beroendevård undersöktes inte vilket är en faktor som kan ha påverkat resultatet, 
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då upplevelserna hos dem kontra sjuksköterskor på andra vårdavdelningar borde skilja sig åt. 

För att minimera risken för feltolkningar användes lexikon vid översättning av enstaka ord i 

artiklarna.  

Sökorden som användes utgick från Thesaurus-, MeSH- och Headings termer. Olika sökord 

användes i databaserna då de har olika terminologi, dock har de samma betydelse.  

Fritextsökningar gjordes då vissa ord inte fanns som tidigare nämnda termer.  Trunkering (*) 

användes vid sökorden Nurs* och Nurse*. En trunkering används för att inkludera alla former 

av ändelser på ett ord och gör att sökningen blir bredare (Polit & Beck 2017). Anledningen till 

val av både nurs* och nurse* var för att inte få en för stor mängd antal träffar. Sökningen med 

”drug abuse or substance abuse” AND Nurse* AND Experience* gav 102 träffar. Vid sökning 

med nurs* istället för nurse* blev det för många artiklar att bearbeta. Därav användes båda 

sökorden. Detta kan ha orsakat att data som skulle varit relevant till studiens syfte exkluderades 

och studiens reliabilitet minskat.  

Datainsamling, granskning och analys kan ha påverkats av att det var första gången 

litteraturstudiens författare genomförde en litteraturstudie. Som hjälp har stötting från grupp- 

och individuell handledning varit en tillgång vilket dessutom stärkte arbetets validitet och 

reliabilitet (Henricson 2012).   

I databasen Cinahl finns det en Major Heading som heter ’nurse attitudes’ vilken inkluderar 

sjuksköterskans upplevelse. Detta framkom i ett sent skede och då de sökord som användes 

redan resulterat i artiklar som svarade mot syftet togs inte sökordet med. Detta kan ha påverkat 

studiens validitet (Henricson 2012).  

Under studiens gång användes Polit och Becks (2017) granskningsmallar för kvalitativ samt 

kvantitativ forskning för att få fram artiklar som höll bra kvalité, vilket resulterade i 13 stycken. 

Samtliga artiklar granskades var för sig och granskningsresultaten jämfördes vilket stärker 

studiens reliabilitet (Henricson 2012). Sjuksköterskornas upplevelse av att vårda patienter med 

substansberoende beskrivs likvärdiga runtom i världen vilket styrks i de 13 artiklarna där 

studierna var utförda i Australien (n=2), Brasilien (n=1), Sverige (n=2), Storbritannien (n=2), 

USA (n=3), Kanada (n=1), Norge (n=1) och Chile (n=1). I de länder där resultatartiklarnas 

studie utfördes framkom det liknande resultat vilket gör att forskningsresultaten skulle kunna 

tillämpas i Sverige.  

Slutsats  
Personer med substansberoende ökar i dagens samhälle. Många av dessa personer behöver 

uppsöka vård vilket gör att sjuksköterskorna kan komma att stöta på dessa patienter på samtliga 

vårdavdelningar allt mer i framtiden. Flera av sjuksköterskorna beskriver att de upplever 

aggressivitet och oförutsägbarhet vid vårdandet av patienter med substansberoende vilket 

genererar upplevelser som oro, rädsla, stress och frustration hos sjuksköterskorna. De upplever 

vården av patientgruppen som utmanande och komplex samt att det finns ett stort behov av 

kunskap och utbildning inom området.  

Klinisk betydelse  

Litteraturstudien visar att sjuksköterskornas blandade upplevelser av att vårda patienter med 

substansberoende dels beror på bristande kunskap samt utbildning.  Att vårda patienter med 

substansberoende kräver mer erfarenheter och utbildning än vad som finns att tillgå i dag för 

att sjuksköterskorna ska kunna hantera de olika situationerna som kan uppstå. Utbildning inom 
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området kan med fördel ges redan i grundutbildningen då det kan leda till att sjuksköterskorna 

blir bättre rustade för att vårda patienter med substansberoende. Litteraturstudien visar att det 

behöver finnas tydligare riktlinjer vid vårdande av denna patientgrupp samt att mer resurser 

behöver tillföras.  

Förslag till fortsatt forskning  
Mer forskning behövs kring sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med 

substansberoende då en stor del av den befintliga forskningen är gjord för mer än tio år sedan. 

Förslag på vidare forskning skulle kunna handla om tillförd utbildning har någon betydelse för 

allmänsjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med substansberoende där kunskap 

innan och efter utbildning jämförs. Ett annat förslag på fortsatt forskning skulle kunna handla 

om hur patienter med ett specifikt beroende upplever vården.   
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Bilaga 1, artikelmatris 

Författare, årtal, 

land 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

1. Cleary, M. et. al. 

2016 

Australien 

 

”Experiences of health 

professionals caring for 

people presenting to the 

emergency department 

after taking 

methamphetamine 

(’ICE’)” 

Undersöka 

akutsjukvårdspersonale

ns upplevelser av att 

möta och vårda 

patienter som tagit ICE  

Metod: Kvalitativ  

Urval: Strategiskt 

urval Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer under 4 

månader 

Antal: 9 varav 5 

sjuksköterskor 

Bortfall: Framkommer 

inte  

Analys: Thematic 

analysis method 

Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen 

upplevde att det var en 

utmanande, krävande och 

svår situation att vårda 

patienter som tagit 

methamphetamine. Detta 

resulterade i känslor av 

oro hos personalen. De 

upplevde att de saknade 

utbildning för att hantera 

patientgruppen. 

2. Ferreira da 

Silva, L. et al. 

2016 

Brasilien 

”Providing assistance to 

users of drug abuse 

victims of violence: 

nurses experiences of a 

first-aid post” 

Att fånga upp 

upplevelser och 

erfarenhet kring den 

vård som ges av 

sjuksköterskor på 

akuten till våldsamma 

patienter med 

substansmissbruk  

 

Metod: Kvalitativ 

deskriptiv exploratory 

Urval: Strategiskt 

urval 

Datainsamling: 1 

intervju under 20 

minuter  

Antal: 19 av totalt 24 

sjuksköterskor  

Bortfall: 5 

Analys: Thematic 

content analysis 

Sjuksköterskorna på 

akutmottagningen 

upplevde vården av dessa 

patienter som utmanande 

där bla aggressivitet, 

osäkerhet och rädsla 

upplevdes. Vidare 

upplever sjuksköterskorna 

en känsla av maktlöshet 

vilket får dem att känna 

professionellt 

misslyckande. 

3. Johansson, L. & 

Wiklund-Gustin, 

L.  

2015 

Sverige  

 

”The multifaceted 

vigilance – nurses’ 

experiences of caring 

encounters with patients 

suffering from substance 

use disorder” 

Att beskriva hur 

sjuksköterskor som 

jobbar på psykiatrisk 

vårdavdelning 

upplever mötet med 

patienter som har 

substansberoende 

Metod: Kvalitativ och 

induktiv  

Urval: Strategiskt 

urval 

Datainsamling: 

Reflective group 

dialoger under 3 

månader ca 90 minuter 

Antal: 6 

sjuksköterskor 

Bortfall: Framkommer 

inte  

Analys: Induktiv 

kvalitativ content 

analysis  

Sjuksköterskorna på 

psykiatrisk vårdavdelning 

upplevde 

frustrationskänslor i mötet 

med dessa patienter 

relaterat till patienternas 

beteenden. De upplevde 

också att många patienter 

ljuger och att det är lätt att 

bli manipulerad. 

4. Lundahl, M.K. 

et al.  

2013 

Sverige 

”Nurse’s perspectives on 

care provided for patients 

with gamma-

hydroxybutric acid and 

gamma-butyrolactone 

abuse” 

Beskriva åsikter och 

upplevelser hos 

sjuksköterskor som ger 

vård till gamma-

hydroxybutric och 

gamma-butyrolactone 

missbrukande patienter 

på en psykiatrisk enhet 

Metod: Kvalitativ 

deskriptiv approach 

Urval: Handplockat 

strategiskt urval 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer 35 - 105 

minuter Antal: 15 

sjuksköterskor varav 6 

Sjuksköterskorna på 

psykiatrisk enhet 

upplevde det som svårt att 

planera omvårdnaden 

relaterat till brist på stöd, 

resurser och kunskap. Det 

orsakade även känslor av 

frustration. Att arbeta med 

dessa patienter sågs som 
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allmänsjuksköterskor 

Bortfall: Framkommer 

inte  

Analys: Content 

analysis 

utmattande och 

sjuksköterskorna 

upplevde 

kommunikationssvårighet

er samt att patienterna var 

oberäkneliga 

5. Monks, R. et al.  

2013 

Storbritannien  

”The dissonant care of 

care management of illicit 

drug users in medical 

wards, the views of nurses 

and patients: a grounded 

theory study” 

Utforska hur 

sjuksköterskor hanterar 

och ger vård till 

patienter på 

medicinska 

avdelningar som har 

komplikationer från 

drogmissbruk samt att 

få fram 

erfarenheter/upplevelse

r och synsätt från de 

som får vården  

 

Metod: Kvalitativ 

Grounded theory 

Urval: 

Bekvämlighetsurval 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer under 25-

105 minuter 

Antal: 41 varav 29 

sjuksköterskor 

Bortfall: Framkommer 

inte  

Analys: Data kodades 

och analyserades med 

verktyget QSR NVivo 

1.3 

Sjuksköterskorna på 

medicinska 

vårdavdelningar upplevde 

att de saknade kunskap att 

ta hand om dessa 

patienter. De upplevde att 

de kände sig säkra på att 

hantera den fysiska skada 

som patienten kom in för 

däremot inte själva 

drogmissbruket. De 

upplevde verbalt och 

fysiskt våld samt oro och 

ängslan relaterat till 

oförutsägbart beteende 

hos patienterna. Mental 

trötthet och maktlöshet.  

6. Morley, G. et al.  

2015 

Storbritannien 

”Nurses' experiences of 

patients with substance-

use disorder in pain: A 

phenomenological study” 

 

Syftet var att 

undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelse/erfarenhet 

av patienter med 

substansberoende och 

smärta för att få fram 

vilka utmaningar i 

smärtlindring som de 

stöter på för att sedan 

kunna identifiera 

vilken support och 

utbildning som behövs 

för sjuksköterskor 

Metod: Kvalitativ 

fenomenologisk Urval: 

Bekvämlighetsurval + 

snöbollsurval 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer under 40-80 

minuter med 

intervjuguiden 

Appendix A 

Antal: 5 

Bortfall: Framkommer 

inte  

Analys: Giorgi’s Five-

Stage Approach to 

Data Analysis  

Sjuksköterskor på 

medicinsk- och ortopedisk 

vårdavdelning upplevde 

patienter med 

substansberoende som 

icke följsamma i vården 

samt att de upplevdes som 

manipulativa och 

aggressiva. De upplevde 

även att 

arbetsbelastningen var 

hög vilket resulterade i 

otillräcklig vård 

7. Neville, K. & 

Roan, N. 

2014 

USA 

”Challenges 

in Nursing Practice: 

Nurses' Perceptions in 

Coring for Hospitalized 

Medical-Surgical Patients 

With Substance 

Abuse/Dependence” 

Undersöka 

sjuksköterskors 

uppfattningar av att 

vårda medicin- och 

kirurgi patienter med 

substansberoende  

Metod: Kvalitativ med 

induktivt 

tillvägagångssätt. Icke-

experimentell studie.  

Urval: Strategiskt 

urval 

Datainsamling: 2 

frågor besvarades 

skriftligt av deltagarna 

Antal: 24 

sjuksköterskor 

Bortfall: Framkommer 

inte 

Analys: Jämförelse 

och kodning för att 

Sjuksköterskorna på 

medicinsk- och kirurgisk 

vårdavdelning upplevde 

att det var en utmanande 

patientgrupp att vårda och 

att utbildning saknades. 

De fann patienterna 

manipulativa och 

våldsamma. Flera 

sjuksköterskor kände oro 

och rädsla samt att dessa 

patienter var mer 

krävande än andra. 

Upplevelser av stress, 

irritation och frustration i 
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hitta mönster och 

teman  

samband med vårdandet 

förekom. 

8. Nilsen, S.L. et 

al.  

2013 

USA   

 

”Identifying Medical–

Surgical Nursing Staff 

Perceptions of the Drug-

Abusing Patient” 

 

Att använda resultaten 

av en undersökning 

gällande uppfattningen 

av narkotika för att 

fastställa vilket 

terapeutiskt 

engagemang som fanns 

hos medicinsk- och 

kirurgisk 

sjukvårdspersonal 

gentemot 

missbrukande 

patienter.  

Metod: Kvantitativ 

deduktiv studie Urval: 

Bekvämlighetsurval 

Datainsamling: The 

Drugs and Drug 

Problem Perceptions 

Questionnaire 

(DDPPQ) 

frågeformulär Antal: 

135 varav 40 

sjuksköterskor 

Bortfall: 65 

Analys: Chronbach’s 

Alpha 

Sjuksköterskor på 

medicinsk- och kirurgisk 

vårdavdelning upplevde 

att de hade tillräcklig 

professionell kunskap för 

att ta hand om 

narkotikamissbrukande 

patienter 

9. Pauly, B. et al.  

2015 

Kanada  

”Toward Cultural Safety: 

Nurse and Patient 

Perceptions of Illicit 

Substance Use in a 

Hospitalized Setting” 

Att undersöka om 

vårdpersonalens 

uppfattningar av 

patienter med 

substansmissbruk 

påverkar vården av 

patienterna.   

 

 

Metod: Kvalitativ med 

exploratory research 

drawing on 

ethnographic research 

methods 

Urval: Sjuksköterskor 

samt patienter med 

drogmissbruk 

Datainsamling: 

Djupintervjuer och 

observationer 

Antal: 34 varav 19 

sjuksköterskor 

Bortfall: Framkommer 

inte 

Analys: Programmet 

NVivo för att 

organisera och koda 

data 

Sjuksköterskorna på 

medicinavdelning 

upplevde det som 

krävande att vårda dessa 

patienter. Att de tar tid 

och kräver resurser. 

Patienterna upplevdes 

som oberäkneliga vilket 

medförde att personalen 

kände sig osäkra och 

otrygga i sitt arbete.  

 

10. Russel, R. et al. 

2017 

USA 

”Increasing RN perceived 

competency with 

substance use disorder 

patients” 

Syftet med studien var 

att fastställa effekterna 

(före och efter) av en 2 

timmar interaktiv 

utbildningsintervention 

gällande 

sjuksköterskors 

uppfattning av deras 

kompetens hos dem 

som vårdar patienter 

med substansberoende 

och tillhörande 

beteendeavvikelse 

Metod: Kvantitativ. 

Kvasiexperientell 

preclass-postclass 

design. Deskriptiv 

Urval: Strategiskt 

urval 

Datainsamling: 

Demographic 

questionary, pre-class 

and post-class surveys 

Antal: 57 

sjuksköterskor 

Bortfall: Framkommer 

inte 

Analys: SPSS version 

19 

Sjuksköterskor på 

medicinsk-, ortopedisk- 

samt kirurgisk 

vårdavdelning. Före 

kursen: sjuksköterskorna 

upplevde att de kände sig 

säkra på att vårda dessa 

patienter och att de visste 

vilka frågor de ska ställa 

till viss mån. Efter kursen: 

sjuksköterskorna 

upplevde att de kände sig 

säkra på att vårda dessa 

patienter och att de visste 

vilka frågor de skulle 

ställa i hög grad. 

https://www-scopus-com.bibproxy.kau.se/record/display.uri?eid=2-s2.0-85018260620&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=nursing+care&st2=drug+addiction&nlo=&nlr=&nls=&sid=fc67d665f05286e819c90bb14d421b6f&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22NURS%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct&sl=63&s=%28TITLE-ABS-KEY%28nursing+care%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28drug+addiction%29%29&relpos=31&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.bibproxy.kau.se/record/display.uri?eid=2-s2.0-85018260620&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=nursing+care&st2=drug+addiction&nlo=&nlr=&nls=&sid=fc67d665f05286e819c90bb14d421b6f&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22NURS%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct&sl=63&s=%28TITLE-ABS-KEY%28nursing+care%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28drug+addiction%29%29&relpos=31&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.bibproxy.kau.se/record/display.uri?eid=2-s2.0-85018260620&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=nursing+care&st2=drug+addiction&nlo=&nlr=&nls=&sid=fc67d665f05286e819c90bb14d421b6f&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22NURS%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct&sl=63&s=%28TITLE-ABS-KEY%28nursing+care%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28drug+addiction%29%29&relpos=31&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.bibproxy.kau.se/record/display.uri?eid=2-s2.0-85018260620&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=nursing+care&st2=drug+addiction&nlo=&nlr=&nls=&sid=fc67d665f05286e819c90bb14d421b6f&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22NURS%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct&sl=63&s=%28TITLE-ABS-KEY%28nursing+care%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28drug+addiction%29%29&relpos=31&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.bibproxy.kau.se/record/display.uri?eid=2-s2.0-85018260620&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=nursing+care&st2=drug+addiction&nlo=&nlr=&nls=&sid=fc67d665f05286e819c90bb14d421b6f&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22NURS%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct&sl=63&s=%28TITLE-ABS-KEY%28nursing+care%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28drug+addiction%29%29&relpos=31&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.bibproxy.kau.se/record/display.uri?eid=2-s2.0-85018260620&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=nursing+care&st2=drug+addiction&nlo=&nlr=&nls=&sid=fc67d665f05286e819c90bb14d421b6f&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22NURS%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct&sl=63&s=%28TITLE-ABS-KEY%28nursing+care%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28drug+addiction%29%29&relpos=31&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.bibproxy.kau.se/record/display.uri?eid=2-s2.0-85018260620&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=nursing+care&st2=drug+addiction&nlo=&nlr=&nls=&sid=fc67d665f05286e819c90bb14d421b6f&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22NURS%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct&sl=63&s=%28TITLE-ABS-KEY%28nursing+care%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28drug+addiction%29%29&relpos=31&citeCnt=0&searchTerm=
https://www-scopus-com.bibproxy.kau.se/record/display.uri?eid=2-s2.0-85018260620&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=nursing+care&st2=drug+addiction&nlo=&nlr=&nls=&sid=fc67d665f05286e819c90bb14d421b6f&sot=b&sdt=cl&cluster=scopubyr%2c%222019%22%2ct%2c%222018%22%2ct%2c%222017%22%2ct%2c%222016%22%2ct%2c%222015%22%2ct%2c%222014%22%2ct%2c%222013%22%2ct%2bscosubjabbr%2c%22NURS%22%2ct%2bscolang%2c%22English%22%2ct%2bscosubtype%2c%22ar%22%2ct&sl=63&s=%28TITLE-ABS-KEY%28nursing+care%29+AND+TITLE-ABS-KEY%28drug+addiction%29%29&relpos=31&citeCnt=0&searchTerm=
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11. Thorkildsen, 

K.M. et al.   

2014 

Norge 

”The core of love when 

caring for patients 

suffering from addiction” 

Få en förståelse för 

”the core of love” vid 

vårdande av patienter 

som lider av beroende 

Metod: Kvalitativ. 

Hermeneutisk 

approach acording med 

Gadamer’s philosophy 

Urval: 

Bekvämlighetsurval 

Datainsamling: 

Intervjuer under ca 60 

minuter Antal: 4 

Bortfall: Framkommer 

inte 

Analys: Transkribering 

och analysering av 

innehållet enligt 

Gadamer’s 

hermeneutics 

Sjuksköterskorna på 

akuten upplevde viljan att 

hjälpa dessa patienter, att 

det var viktigt att få en 

relation till patienterna. 

De upplevde frustration 

som ett resultat av 

bristande resurser.  

12. Ortega, L.B. & 

Ventura, C.A.  

2013 

Chile 

”I am alone: the 

experience of nurses 

delivering care to alcohol 

and drug users” 

Att undersöka 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

vårda patienter med 

drogmissbruk på en 

medicinsk enhet i 

Chile 

Metod: Kvalitativ. 

Fenomenologisk. 

Urval: De tillgängliga 

sjuksköterskor som 

ansvarade för 

substansmissbrukande 

patienter (strategiskt 

urval) 

Datainsamling: 

Genom 

fenomenologisk 

intervju  

Antal: 6 

sjuksköterskor  

Bortfall: Framkommer 

inte 

Analys: Nomothetic 

analysis 

Sjuksköterskorna på 

medicinsk vårdavdelning 

upplevde patienterna som 

svåra att hantera och att 

det var en komplex 

situation orsakad av 

bristande utbildning. 

Patienterna kunde vara 

agiterade vilket 

genererade upplevelser 

som stress, medlidande, 

ångest och rädsla hos 

sjuksköterskorna 

13. Usher, K. et al.  

2017 

Australien 

 

”Safety, risk, and 

aggression: Health 

professionals' experiences

 of caring for people 

affected by 

methamphetamine when 

presenting for emergency 

care” 

Att utforska 

sjukvårdspersonalens 

upplevelser/erfarenhet 

av att tillhandahålla 

vård för patienter som 

är påverkade av ICE 

och som kommer till 

akuten. 

Metod: Kvalitativ 

Urval: Snöbollsurval 

Datainsamling: 

Semistrukturerade 

intervjuer under 4 

månader ca 40-90 

minuter 

Antal: 9 varav 5 

sjuksköterskor 

Bortfall: Framkommer 

inte  

Analys: Thematic 

analysis guide  

Sjuksköterskorna på 

akuten upplevde dessa 

patienter som paranoida, 

aggressiva, våldsamma, 

stridslystna och 

oförutsägbara. De 

upplevde att patienter 

påverkade av ICE var 

svåra att hantera och att 

de kände sig exponerade 

för eventuella våldsamma 

situationer 

 


