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Missbruk och beroende är pågående problem i vårt samhälle. Personer med missbruksproblematik 

drabbas ofta av ohälsa och komplexa tillstånd som kräver stora resurser från vården. Patienter med 

missbruksproblematik kan vara krävande både för vården som organisation och för sjuksköterskan 

som individ. Syftet var att undersöka sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med 

missbruksproblematik Metoden var en litteraturstudie. Totalt nio artiklar som sökts fram i 

databaserna PubMed, Cinahl och PsycINFO kvalitetsgranskades enligt Polit och Becks 

granskningsmall och byggde upp studiens resultat. Resultatet visar generellt en negativ inställning 

bland sjuksköterskor till att vårda patienter med missbruksproblematik. Slutsats: Trots generellt 

negativ attityd finns det fåtalet sjuksköterskor som känner tillfredställelse i sitt arbete. 
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Introduktion 
Överkonsumtion av alkohol samt drogmissbruk är ett samhällsproblem världen över (World 

Health Organisation förkortat WHO 2015). WHO (2015) uppskattar att 3,3 millioner dödsfall 

årligen orsakas genom skadligt bruk av alkohol. Minst 15,3 millioner personer är beroende av 

doger (WHO 2015). Missbruk är redan ett stort men också växande problem i Sverige 

(Statens Offentliga Utredningar förkortat SOU 2011). Enligt SOU (2011) uppgår antalet 

personer med riskabel alkoholkonsumtion upp till ca 1 million. och 780 00 uppskattas 

missbruka eller vara beroende av alkohol. Narkotikamissbruket är mer begränsat men kan i 

flera fall vara allvarligt. SOU (2011) uppskattar att ca 77 000 personer har en riskabel 

narkotika konsumtion och 29 500 personer har ett tungt narkotika missbruk. Antalet personer 

med läkemedelsberoende har skattats till 65 000. Tidigare skattningar av missbruk och 

beroende av dopningsmedel har inte tidigare gjorts och kan därför inte jämföras. Men tydligt 

är att det är främst män mellan 20 och 30 år som brukar dopningsmedel. I jämförelse med 

tidigare skattningar innebär detta en ökning. 

 

Förutom att missbruk och beroende innebär lidande för individen och dess anhöriga så är 

detta också ett samhällsproblem. Ökade risker för fysiska komplikationer är en ekonomisk 

fråga då mycket resurser krävs från vården SOU (2011). Många individer som lider av 

missbruksproblematik har en ofta en komplicerad sjukdomsbild med samsjuklighet som 

ställer höga krav på vården och utveckling av denna. Sociala konsekvenser så som 

kriminalitet, relationsproblem eller försörjningsproblem. Ekonomiskt stöd och ersättning till 

personer till följd av missbruk uppgår årligen till 4-6 miljarder SOU (2011). Sammanlagt 

uppskattar SOU (2011) att i genomsnitt kostar det varje kommun drygt 10 miljoner kronor 

årligen till följd av risk- och missbruk.  
 

Personer med substansberoende och riskbruk återfinns i hela samhället. Som sjuksköterska 

kan man träffa på dessa individer i alla olika led i hälso- och sjukvårdssektorn då cirka 5-10% 

av dem som söker somatisk vård lider av missbruksproblematik (SOU 2011). Som 

sjuksköterska kommer man så småningom träffa på patienter som själva har 

missbruksproblematik eller lever nära personer med missbruksproblematik. Bemötande av 

patienten och patientens närstående är mycket viktigt i vårdandet oavsett vilket tillstånd 

patienten befinner sig i (Travelbee 1966). Generellt i samhället så har personer med 

substansberoende och missbruksproblematik lägre status. Ofta bemöts dessa personer med 

negativa attityder och många människor har fördomar om beroende och missbruk. Dessa 

personer ses ofta som ansvarslösa och kostsamma för samhället och den generella attityden i 

samhället är att de inte är värda de ekonomiska insatserna som krävs för att hjälpa och vårda 

den med problematik som ovan beskriven. Om denna inställning återspeglas i vården så är 

frågan om patienter med riskbruk, missbruk eller beroende får det bemötande och den vård de 

behöver? 

Attityd 
Alla individer har egna attityder och inställningar som grundar sig på erfarenheter, omedvetna 

och medvetna tankar och känslor. En attityd grundar sig inte på kunskap (Eagly & Chaiken 

2007). Eagly och Chaiken (2007) har definierat ordet attityd. Enligt deras definition så 

innehåller en attityd alltid tre komponenter: objekt, benägenhet och värderingar. Objekt kan 

avse till exempel en individ eller en grupp av människor. Benägenhet avser de tankar och 

reaktioner som ett objekt framkallar hos en person utifrån dennes värderingar. Värderingar 

kan bygga på olika former av bedömningar till exempel tro, övertygelse eller känslor (Eagly 

& Chaiken 2007). För att kunna ändra sin attityd och förutse reaktioner gentemot något eller 

någon så måste man bli medveten om vilka värderingar och övertygelse som styr min attityd 
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(Eagly & Chaiken 2007). Synonymer till ordet attityd i det svenska språket kan vara: 

inställning, förhållningssätt, ståndpunkt eller synsätt (NE 2015; Svenska Synonymordbok 

2015). 

 

Omvårdnad 
Enligt Travelbee (1966) är syftet med omvårdnad att hjälpa individen, familjen och samhället 

att förebygga eller hantera sjukdom och lidande. I Travelbees (1966) omvårdnadsmodell 

Human-to-Human-relationship beskriver hon att relationen mellan sjuksköterska och patient 

mellan-mänsklig, det vill säga att i mötet med patienten gå ifrån sin roll som sjuksköterska 

och möta patienten som en individ för att kunna bygga upp ett ömsesidigt förtroende och 

kontakt (Travelbee 1966). Travelbee (1966) ansåg att omvårdnaden som utfördes saknade 

medkänsla, att omvårdnaden behövde en mänsklig revolution där man återgick till att 

sköterskan fokuserade på omvårdnad och omvårdnad av den sjuka personen. Travelbee 

(1966) beskriver en människa som en unik och oersättlig individ, varje människa är unik och 

kan inte liknas vid någon som tidigare levt och heller inte någon som kommer att leva. I 

stället för att se på en person som en ”patient” så bör sjuksköterskan i stället se denna som en 

individ som är i behov av omvårdnad, hjälp och assistans från andra människor (Travelbee 

1966). Sjuksköterskan är också människa, hon kan beskrivas som en individ med 

specialiserad kunskap att hjälpa andra människor att förebygga sjukdom, främja hälsa, finna 

mening i samband med sjukdom eller upprätthålla bästa möjliga upplevda hälsa. Både 

patienten och sjuksköterskan är mänskliga individer. Travelbees omvårdnadsmodell Human-

to-Human-relationship bygger på hur vi använder våra tidigare erfarenheter och förmåga att 

känna empati och omtanke i mötet med andra människor (patienter) (Travelbee 1966). 

SOU rekommenderar att vården ska utvecklas och sträva mot att tidigt identifiera och 

intervenera riskbruk, missbruk och beroende. Socialstyrelsen förkortat SoS (2015) förespråkar 

att bedömningsinstrument ska användas för att lättare upptäcka patienter med 

missbruksproblematik. De patienter som lider av riskbruk, missbruk eller beroende ska 

erbjudas lämplig hjälp. Lämpliga åtgärder kan vara psykologisk, farmakologisk eller 

psykosocialt. Kombinationer av tidigare nämnda åtgärder rekommenderas SoS (2015). 

 

Personcentrerad omvårdnad 
 

”Med god vård och omsorg menas att vården ska vara kunskapsbaserad, 
säker, individanpassad, effektiv och jämlik samt tillgänglig (SoS 2015-4-2. S.91)”. 

Personcentrerad omvårdnad innebär att omvårdnaden ska vara individanpassad. I stället för att 

se ett ohälsotillstånd eller diagnos så bör omvårdnaden anpassas till individen och vilka 

resurser varje person har (Ekman et al 2011). I stället för att se personen som en ”patient” så 

bör vårdgivaren se personen som en annan människa som är i behov av vård och denne 

personens unika erfarenheter och tillgodose dennes behov. I en personcentrerad vård är 

patienten själv involverad i sin vårdplan och är aktiv i planeringen, ibland även med anhöriga 

(Ekman et al 2011). 

 

Alkohol 
Överkonsumtion av alkohol är ett samhällsproblem. Det är inte bara missbruket i sig som 

innebär ett problem och lidande för individen. Överkonsumtion av alkohol leder till ökad risk 
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att drabbas av olika somatiska sjukdomar såsom infektioner som tuberkulos, 

lunginflammation eller HIV/aids (WHO 2015). Även risken för att drabbas av 

leversjukdomar, vissa sorters av cancer och hjärt-och kärlsjukdomar ökar i samband med ett 

alkoholmissbruk. Det är också känt att missbruk av alkohol kan leda till olika psykiska 

störningar samt beteendestörningar WHO 2015). Överkonsumtion av alkohol skadar inte bara 

den enskilda individen utan det påverkar hela individens omgivning som familj, vänner och 

samhället. Ett skadligt bruk av alkohol medför betydande sociala och ekonomiska förluster för 

både individen och samhället. Under året 2012 berodde 5,1 % av den globala sjukdomsbördan 

på överkonsumtion av alkohol WHO 2015).  

Narkotika 
Bruk av narkotika innebär ökade risker för individen både medicinskt och socialt. Sociala 

problem och narkotikabruk har ett tydligt samband. Den som brukar narkotika regelbundet har 

ofta ekonomiska problem med ökad risk för att bli bostadslös. Det är vanligt att dessa 

individer har ett svagt socialt nätverk och risken för att hamna i kriminalitet ökar (SOU 2015). 

Risken för att dö i förtid ökar med ett narkotikabruk. Både ett regelbundet bruk av narkotika 

och ett mindre regelbundet bruk har visat sig leda till högre grad av psykisk ohälsa och olika 

typer av psykiska sjukdomar (SoS 2014). Narkotika bruk innebär också en ökad risk för att 

drabbas av olika infektionssjukdomar. De som injicerar narkotika löper stor risk att smittas av 

hepatit C och B samt HIV (SOU 2015).   

 

Droger 
Begreppet ”drog” avser flera olika psykoaktiva substanser, däribland narkotika, läkemedel 

samt alkohol. 

 

Beroende 
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) är ett verktyg som används 

internationellt för att bedöma om en person lider av riskbruk, missbruk eller beroende. Detta 

hjälpmedel används oftast inom forskningen men även inom psykiatrin (SOU 2015). 

I Sverige används ICD-10 (International Statistical Classification of Diseases and Related 

Health Problems) som bedömningsinstrument för att diagnostisera beroende (SOU 2015). För 

att bedömningen ska indikera på att patienten lider av ett beroende så måste tre av sex 

kriterier uppfyllas: stark längtan efter drogen, svårighet att kontrollera intaget, fortsatt 

användning trots skadliga effekter, droganvändningen prioriteras högre än andra aktiviteter 

och förpliktelser, ökad tolerans, fysiska abstinenssymtom (SOU 2015). 

 

Aktuell forskning 
Forskning om hur patienter med missbruksproblematik har utförts. Den mesta forskningen är 

dock inriktad på läkemedelsbehandlingar och resultat av dessa. Under de senaste åren har det 

inte kommit så mycket ny forskning om just missbruk, bemötande och attityder hos 

vårdpersonal. Samhällets normer förändras, på gott och ont, därför behöver forskningen 

uppdateras för att se om vården följer samhällets normer och värderingar. Efter sökningar 

gjorts i databaserna Cinahl, PubMed samt PsycINFO står det klart att aktuell forskning i 

ämnet saknas.   
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Problemformulering 
Som sjuksköterska kan man träffa på patienter med riskbruk, missbruk eller beroende i hela 

vårdkedjan. Tidigare nämnda tillstånd är problem som ökar i samhället och dessa patienter är 

krävande både resursmässigt och ekonomiskt. Bemötande av patienten med 

missbruksproblematik och dennes närstående är mycket viktigt i vårdandet oavsett vilket 

tillstånd patienten befinner sig i. Ett gott bemötande är grunden till en god relation och ger 

ökade möjligheter till att bedriva god omvårdnad. Det finns inte mycket forskning i ämnet och 

den som finns är föråldrad. Ofta inriktar sig forskningen på olika behandlingar och diagnoser 

ur medicinsk synvinkel som saknar fokus på omvårdnad.  

Syfte 
Syftet var att undersöka sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med 

missbruksproblematik 

Metod 
Metoden är en litteraturstudie. I en litteraturstudie sammanställs resultat från flera olika 

vetenskapliga studier inom ett visst ämne. Litteraturstudien grundar sig ofta i en frågeställning 

(Polit & Beck 2012). 

I denna litteraturstudie användes en modell av Polit och Beck (2012 s.96). Modellen består av 

nio steg som beskrivs nedan. Modellen är fritt tolkat, översatt och modifierad.  

Steg 1 innebar att primära och sekundära frågor utformades och definierades. Vidare i steg 2 

utformades sökstrategier genom att databas, sökord och limits valdes. Efter detta inhämtades 

primärt källmaterial genom sökning och identifiering enligt steg 3. I steg 4 lästes materialet 

som sedan granskades enligt steg 5 för att undersöka om innehållet var relevant och 

ändamålsenligt. I steg 6 granskades studierna kritiskt med hjälp av granskningsmallar som 

utformats av Polit och Beck (2012). Urval av relevant information gjordes i steg 7 som sedan 

i steg 8 analyserades. Slutligen sammanställdes studierna i ett resultat, steg 9. 

Litteratursökning  
Artikelsökning gjordes enligt steg 1, steg 2 och steg 3 av modellen som beskrivs ovan. Syftet 

formulerades, sökord och databaser valdes. Sökningarna gjordes i databaserna Cinahl och 

Pubmed som valdes eftersom dessa båda databaserna erbjuder ett brett utbud av forskning 

inom omvårdnad. För att få fler artiklar att välja mellan och ett bredare sökresultat så valde 

författaren att använda sökordet health personal i stället för nurse. I stället valde författaren ut 

lämpliga artiklar manuellt. Enbart artiklar med vuxna patienter användes då studien handlar 

om allmänsjuksköterskan inom den somatiska slutenvården där vuxna patienter vårdas.  

Tabell 1 visar sökningar gjorda i databasen Cinahl. Parantes avser resultat, antal träffar, vid 

sökning. Sökord som användes är: substance abuse (17686), attitude of health personal 

(19471), alcoholism (8335), substance use disorders (11137). Limits som användes var att 

artiklarna ska vara publicerade senast 2005 och att artiklarna enbart ska handla om vuxna 

patienter. De olika sökorden kombineras med varandra och resultatet efter urval 1 var 14 

artiklar. En av artiklarna var en intern dubblett, det vill säga att samma artikel förekommer i 

två olika sökningar i samma databas. Slutresultatet efter sökningarna i databasen Cinahl efter 

urval 1 var då 13 artiklar. Resultatet redovisas i tabell 1. 

Tabell 2 visar sökningar gjorda i databasen Pubmed. Parantes avser resultat, antal träffar, vid 

sökning. Sökord som användes är: alcohol related disorders (114803), attitudes (319,941), 

attitude of health personnel (122150), substance related disorders (225444). Limits som 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov.bibproxy.kau.se:2048/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=1
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användes var att artiklarna ska vara publicerade senast 2005 och att artiklarna enbart ska 

handla om vuxna patienter. De olika sökorden kombinerades med varandra och resultatet av 

sökningen i databasen PubMed efter urval 1 var 34 artiklar, varav 4 interna dubbletter. 

Slutresultatet av sökningarna efter urval 1 var då 30 artiklar. Resultatet redovisas i tabell 2. 

Tabell 3 visar sökningar gjorda i databasen PsychINFO. Parantes avser resultat, antal träffar, 

vid sökning. Sökord som användes är: alcohol related disorders (6244), attitud* (466827), 

attitude of health personnel (13517), substance related disorders (4977), substance abuse 

(27347), alcoholism (11491), substance use disorders (11477), nurs* (139193). Limits som 

användes var att artiklarna ska vara publicerade senast 2005 och att artiklarna enbart ska 

handla om vuxna patienter. De olika sökorden kombinerades med varandra och resultatet av 

sökningen i databasen PsycINFO efter urval 1 var 24 artiklar, varav 10 interna dubbletter. 

Slutresultatet av sökningarna efter urval 1 var då 14 artiklar. Resultatet redovisas i tabell 3. 

Tabell 1 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

Cinahl (S1) 

Substance abuse 

[headings] 

17686    

 (S2) 

Attitude of health personal 

[headings] 

19471    

 (S3) 

Alcoholism 

[headings] 

8335    

 (S4) 

Substance Use Disorders 

[headings] 

11137    

 (S1)+(S2)* 30 5 1 1 

 (S2)+(S3)* 13 2 0 0 

 (S2)+(S4)* 47 8 0 0 

 Interna dubbletter  1   

 Summa:  13 1 1 

*artiklar publicerade senast 2005, åldersbegränsning; enbart vuxna 

. 
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Tabell 2 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PubMed (S1) 

alcohol related disorders 

114803    

 (S2) attitudes 319941    

 (S3) 

attitude of health personnel 

[MeSH Terms] 

122150    

 (S4) 

substance related disorders 

[MeSH Terms] 

225444    

 (S5)  

nurs* 

740749    

 (S4)AND(S2)AND(S5)** 287 11 7 7 

 (S1)AND(S3)** 197 19 5 5 

 (S1)AND(S2)AND(S5)** 128 4   

 Interna dubbletter  4 4 4 

 Summa:  30 8 4 

*= trunkering **artiklar publicerade senast 2005, åldersbegränsning; enbart vuxna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=30
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?cmd=HistorySearch&querykey=24
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Tabell 3 

Databas Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

PsycINFO S1  substance abuse 27347    

 S2 Alcoholism 11491    

 S3 Substance Use Disorders 11477    

 S5 alcohol related disorders 6244    

 S6 attitud* 466827    

 S7 attitude of health 

personnel 

13517    

 S8 substance related 

disorders  
4977    

 S4 nurs* 139193    

 S4 and S6 and S5** 41 3   

 S4 and S6 and S3** 40 3   

 S4 and S6 and S2** 33 1   

 S4 and S6 and S1** 140 6   

 S7 and S1** 340 9   

 S7 and S2** 100 2   

 Interna dubbletter  10   

 Summa:  14 13 5 

*trunkering 

**artiklar publicerade senast 2005, åldersbegränsning; enbart vuxna, metod; kvantitativ. 

 

Totalt antal externa dubbletter var 1 stycken. Antalet artiklar som valts ut till studiens resultat var nio 

stycken. 

 

http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/1D0319466BDF4619PQ/None?t:ac=RecentSearches
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/D8C12BBB03F24B58PQ/None?t:ac=RecentSearches
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/16683A4EAC86495BPQ/None?t:ac=RecentSearches
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/4D64F29F524548DEPQ/None?t:ac=RecentSearches
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/8B9A11B2FDF54C80PQ/None?t:ac=RecentSearches
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink_0:rerunsearch/8B9A11B2FDF54C80PQ/None?t:ac=RecentSearches
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/C398D1F6945645C3PQ/None?t:ac=RecentSearches
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/C398D1F6945645C3PQ/None?t:ac=RecentSearches
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/81747297502F49F9PQ/None?t:ac=RecentSearches
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/81747297502F49F9PQ/None?t:ac=RecentSearches
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink:rerunsearch/4EFB00462D25421APQ/None?t:ac=RecentSearches
http://search.proquest.com.bibproxy.kau.se:2048/recentsearches.recentsearchtabview.recentsearchesgridview.scrolledrecentsearchlist.checkdbssearchlink_0:rerunsearch/4EFB00462D25421APQ/None?t:ac=RecentSearches
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Inklusionskriterier      
Inklusionskriterier var att artiklarna ska vara skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna ska 

vara peer reviewed. Studierna ska enbart innefatta patienter som är minst arton år. Båda könen 

inkluderas gällande deltagare och patienter. För att säkerställa att artiklarna var aktuella samt 

för att få ett lagom stort utbud av artiklar så sattes begränsning att artiklarna skulle vara 

publicerade senast 2005. 

 

Exlusionskriterier 
Exlusionskriterier var att artiklar som handlar om andra yrkesroller än sjuksköterska. 

Specialistsjuksköterskor exkluderades eftersom denna studie riktar sig till 

allmänsjuksköterskan. Artiklar som fokuserade på patienter med särskild somatisk 

sjukdomsdiagnos eller tillstånd exkluderades eftersom det då blir för stort fokus på patientens 

somatiska besvär. Reviewartiklar exkluderades.  

 

Urval 1 
Till urval 1 bearbetade författaren de artiklar som sökts fram enligt steg 3. Artiklarnas titel 

och abstract lästes för att se om artikeln var relevant för studien. Tjugotvå artiklar valdes som 

primärkällor i första urvalet. En artikel föll dock bort eftersom denna var en extern dubblett, 

det vill säga förekom i flera sökresultat. Totalt gick 21 artiklar till Urval 2.  

Urval 2 
I urval 2 granskas källmaterialet enligt steg 4 och steg 5. Artiklarna läses i syfte att undersöka 

om innehållet är relevant och ändamålsenligt, om artiklarna besvarar studiens 

syfte/frågeställning. Antalet artiklar som valdes ut i urval 2 är 9 stycken. De artiklar som föll 

bort gjorde detta för att de antingen handlade om patientupplevelser, behandlingsmetoder eller 

fokuserade på någon annan yrkesgrupp än just sjuksköterskor. Artiklar där undersökningarna 

handlade om patienter med specifik somatisk diagnos valdes också bort då det största fokus 

på omvårdnad då handlade om symtomlindring och omvårdnad kopplat till den specifika 

sjukdomen. 

Urval 3 
Till Urval 3 granskades de 9 artiklarna med hjälp av granskningsmallena guide to an overall 

critique of a quantitative research report (Polit & Beck 2012, 112). Samtliga av de nio 

artiklarna höll för granskningen. 

Databearbetning  
Författaren läste igenom samtliga artiklar som gått vidare till urval 3 enligt steg 8. Då 

författaren arbetade ensam så lästes samtliga artiklar flera gånger för att säkerställa att 

information inte fallit bort.  

Steg nio innebar att materialet sammanställdes till resultatet. Information från artiklarna 

klipptes ut och sammanställdes i olika dokument med hjälp av dator för att få fram olika 

kategorier. För att ytterligare bearbeta de olika kategorierna så skrevs de olika delarna ut och 

klipptes till små lappar som sorterades om och kategoriserades ännu en gång. Utklippen 

bearbetades och sammanställdes till ett resultat.  
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Etiska överväganden 
Det är mycket viktigt att författaren till studien bortser från egna åsikter eller fördommar för 

att inte påverka slutresultatet (Forsberg & Wengström, 2003). Detta är något som beaktats av 

författaren och efterföljts genom att författaren försöker identifiera egna fördomar och 

förväntningar.  Noggrannhet i översättningar förhindrar att ordens innebörd inte ändrats eller 

att information fallit bort eller feltolkats i språköversättningar. Vid behov har lexikon använts 

för att säkerställa att korrekt översättning gjorts. Enligt Northern Nurses’ Federation (2003) 

ligger fyra principer som grund för omvårdnadsforskning; principen om: autonomi, att göra 

gott, att inte skada och om rättvisa. Det ska framgå i artikeln att etiska aspekter har övervägts. 

En litteraturstudie ska ge en sanningsenlig bild av utvalt forskningsmaterial (Polit & Beck 

2012).  

 

 

Resultat 
Nio artiklar användes till resultatet i denna studie. Syftet med studien var att undersöka 

sjuksköterskans attityder till att vårda patienter med missbruksproblematik. Resultatet kunde 

delas i två kategorier: positiva attityder och negativa attityder. 

 

Negativa attityder till att vårda patienter med missbruksproblematik 
I samtliga artiklar som bearbetas till resultatet framkommer en mer eller mindre negativ 

attityd gentemot patienter med missbruksproblematik. Negativa attityder och tankar baseras 

på benägenheter, tro och övertygelse gentemot ett objekt (Eagly och Chaiken 2007), i detta 

fall en patientgrupp. 

I van Boekel et al (2014) och Lappalainen-Lehtoset al (2005) studier visar det sig att 

sjuksköterskan inte känner tillfredsställelse i arbetet med patienter med 

missbruksproblematik. Engagemanget är ofta lågt (van Boekel et al 2014; Ford et al. 2007) 

och det finns en direkt motvilja att vårda patienter med missbruksproblematik (Keller & 

Cotter 2008; van Boekel et al 2014: Raistrick et al. 2015; Varas-Diaz et al. 2010; Ford et al. 

2007).  Sjuksköterskorna i van Boekel et al (2014) och Howard (2010) studier uttrycker att 

patienterna med missbruksproblematik är ett irritationsmoment och det är frustrerande att 

vårda dessa patienter.  

I Lappalainen-Lehto et al (2005) studie anser 34 % av de deltagande sjuksköterskorna att 

substansmissbruk är upp till patienten och går inte att påverka. Detta återspeglar sig i fler 

studier där sjuksköterskorna uttrycker att det är hopplöst att hjälpa patenten då denne inte vill 

bli hjälpt (van Boekel et al 2014; Howard 2010; Varas-Diaz et al. 2010; Lappalainen-Lehto et 

al 2005). Den missbrukande patienten bryr sig inte om sin hälsa eller välbefinnande (Varas-

Diaz et al. 2010). Sjuksköterskorna anser att under vårdtiden försöka motivera patienten att 

sluta använda droger är ett slöseri med resurser eftersom patienten som missbrukar inte kan 

eller inte vill få hjälp (Varas-Diaz et al. 2010; Lappalainen-Lehto et al 2005; Howard 2010; 

van Boekel et al 2014; Rao et al 2009). I Varas-Diazs et al. (2010) studie syns en tydlig brist 

på medkänsla för missbrukande patienter samt ett sällsynt lågt engagemang där majoriteten 

anser att det är så gott som hopplöst att försöka hjälpa den som missbrukar. Om patienten 

bestämmer sig för att sluta så kan hon eller han det. Det är egentligen det enda som behövs för 

att sluta missbruka (Varas-Diaz et al. 2010). Missbrukande patienter är enligt 
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sjuksköterskorna en social börda (van Boekel et al 2014; Varas-Diaz et al. 2010; Rao et al 

2009). Samtal i syfte att stödja eller motivera patienten görs inte. I flera fall anses inte 

missbruksbehandling som sjuksköterskans jobb och ibland anses inte ens systematisk 

identifiering av risk- och missbruk som deras jobb (Raistrick et al. 2015). I Keller och Cotters 

(2008) studie har flera sjuksköterskor gjort uttalanden och tillskrivit missbrukaren olika 

egenskaper så som klädsel, beteende och politisk åskådning ut efter vilken substans som 

patienten brukar. Missbrukare anses ha svag viljestyrka och dålig självkontroll (Keller & 

Cotter 2008; Varas-Diaz et al. 2010; van Boekel et al 2014). 

 

Positiva attityder till att vårda patienter med missbruksproblematik 
Trots en generell negativ inställning till patienter med missbruksproblematik så finns det 

sjuksköterskor som engagerar sig och känner sympati för dessa patienter. De ser och vårdar 

hela människan. 

Trots att negativa attityder kan identifieras i majoriteten av studierna så råder ändå 

professionalism gentemot patientgruppen. Sjuksköterskorna ansåg sig ha ansvar och 

skyldighet att vårda patienten efter bästa förmåga, de ansåg sig ha en etisk omvårdnadsplikt 

och ansvar gentemot patienten (Keller & Cotter 2008; Ford et al. 2007; Lappalainen-Lehto et 

al 2005). Sjuksköterskorna ansåg sig objektiva och icke dömande, patienten och dess 

närstående bör få samma stöd som alla patienter (Ford et al. 2007). I van Boekel et al (2014) 

studie anser majoriteten av sjuksköterskorna att sjukförsäkringar och ekonomiska ersättningar 

inte ska uteslutas för patienter med missbruksproblematik. Positiva attityder och ett gott 

teamarbete omkring patienter med missbruksproblematik rapporteras i Howard (2010) studie. 

Det finns sjuksköterskor som deltagit i denna studie som uttalar sig att de försöker att inte 

vara dömande gentemot patienterna.  

Även om samtliga sjuksköterskor i alla studier anser att det är svårt att vårda patienter med 

missbruksproblematik så finns det ändå visst hopp om till frisknande (Keller & Cotter 2008). 

Det anses meningsfullt att lägga resurser på att bygga upp ett bra teamarbete och bra 

behandlingsprogram (Keller & Cotter 2008; Lappalainen-Lehto et al 2005; Howard 2010). I 

Lappalainen-Lehto et al (2005) studie uttryckte 91% av sjuksköterskorna, trots en generellt 

negativ attityd till missbrukare, att screening och briefing av patienter med risk- och missbruk 

hör till den somatiska vården.  

Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskan attityder till att vårda patienter med 

missbruksproblematik.  

Resultatdiskussion 
Generellt så har sjuksköterskor världen över en negativ attityd till att vårda patienter med 

missbruksproblematik. När patienten läggs in på sjukhuset för att vårdas för sin somatiska 

åkomma så är intresset mycket lågt att försöka identifiera problem angående missbruk eller 

försöka stötta patienten. Trots att de flesta sjuksköterskor som deltar i studien är negativt 

inställda så finns det ett mindre antal sjuksköterskor som intresserar sig för att hjälpa 

patienten, trots att denna lider av missbruksproblematik. Vad som skiljer dessa sjuksköterskor 

åt är svårt att avgöra. Det går att utläsa vissa mönster i de olika artiklarna som visar på att de 

sjuksköterskor som tidigare arbetat med patienter med missbruksproblematik samt de som har 

utökad utbildning i ämnet har generellt en positivare attityd till att möta patienter med 
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missbruksproblematik. Om intresset beror på den ökade kunskapen eller om den ökade 

kunskapen beror på intresset går dock inte att säga. Enligt Travelbee (1966) är människan en 

unik och oersättlig individ, varje människa är unik och kan inte liknas vid någon som tidigare 

levt och heller inte någon som kommer att leva. Som sjuksköterska bör man försöka se en 

människa som är i behov av omvårdnad. Genom att se individen i stället för en diagnos eller 

ett problem främjar relationen mellan sjuksköterska och patient och det är lättare att bygga ett 

ömsesidigt förtroende 

Människan bör ses som en helhet, men i flertalet studier visar det sig att sjuksköterskan tydligt 

delar upp de fysiska och psykiska besvären. Missbruksproblematik anses vara en psykisk 

åkomma som bör behandlas av en psykiatriker. Då sjuksköterskan inte anser sig ämnad eller 

kompetent att vårda annat än de fysiska besvär patienten plågas av så utesluts övrig omvårdad 

så som stöd, motivation eller försök att främja psykisk hälsa och välbefinnande.  

 

Metoddiskussion 
En litteraturstudie görs genom att leta efter nya teman och resultat i redan färdiga artiklar 

(Polit & Beck 2012). Utifrån valda sökord hittas relevanta artiklar som svarar på studiens 

syfte. Författaren valde att använda sökordet health personal för att komplettera sökordet 

nurs* eftersom detta gav ett bredare resultat. Författaren valde i stället att manuellt exkludera 

de artiklar som inte hade fokus på sjuksköterskans arbete och upplevelser. Extra sökningar 

med nurs* som sökord gjordes både i Cinahl och PubMed för att säkerställa att inte relevanta 

artiklar faller bort. Enbart primärkällor har används. Studien genomfördes med hjälp av 

modellen ”Flow of tasks in a litteratur review” av Polit och Beck (2012). Modellen är fritt 

översatt, tolkad och modifierad av författaren vilket innebär att vissa moment kan det lagts 

större vikt vid än andra. Det kan vara bra att ha en beprövad modell som grund och stöd då 

det kan anses som fördelaktigt då det ger struktur och ordning.  

Som inklusionskriterier valdes de två språk som författaren behärskar, svenska och engelska. 

Övriga språk var icke aktuella då det fanns stor risk för feltolkning då författaren inte 

behärskade språket tillräckligt väl. Översättningar från engelska till svenska gjordes mycket 

noggrant för att inte ändra innebörden i orden. Det finns en viss risk att information går 

förlorad i översättningar mellan olika språk. Vid behov så användes lexikon till hjälp med 

översättningar. Författaren valde att söka på artiklar som var publicerade som senast för tio år 

sedan för att få fram resultat som är tidsaktuella. Databaserna som användes vid 

artikelsökningen var Cinahl, PsycINFO och PubMed. Samtliga databaserna gav breda resultat 

och större antal artiklar att göra urval emellan. Artiklarna lästes sedan flertalet gånger var för 

sig för att författaren kunde vara säker på att artiklarna tolkades rätt. En stor svaghet i att 

arbeta med en litteratur studie ensam är att inte någon annan granskar artiklarna. Risken att 

missa viktig information ökar.  

Klinisk betydelse 
Omvårdanad handlar inte bara om att vårda patientens fysiska problem. Omvårdnad handlar 

om att se hela människan och försöka möta den individuella personens behov. 

Missbruksproblematik är mycket komplext. Stöd från sjuksköterskan kan möjligen stödja 

patienten i sin situation och stärka dennes självkänsla och motivation till tillfrisknande. Om 

sjuksköterskan försöker möta människan i sin helhet så ökar chansen till att se eventuella 

grundläggande problem som ligger bakom missbruket. Detta kan leda till att man kan hjälpa 

patienten till ökat välmående och en ökad upplevelse av hälsa.  
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Förslag till fortsatt forskning  
Det finns få studier som undersöker hur sjuksköterskans attityd påverkar relationen till 

patienten i praktiken. Efter olika sökningar i flera databaser hittas enbart en artikel som jämför 

sjuksköterskans och patientens upplevelse med varandra. Det skulle vara mycket intressant att 

undersöka hur sjuksköterskans attityder påverkar patienten och patientens uppfattning av 

sjuksköterskan i olika situationer. Det finns ett fåtal artiklar där det omnämns att patienter har 

blivit ignorerade eller nedprioriterade på grund av sin bakgrund med missbruk. Däremot så 

finns det inget som visar på om det finns några direkta risker med detta eller om det finns en 

godtagbar motivering till att sjuksköterskan handlar på detta vis. Kan en negativ attityd eller 

fördomar innebära en risk för patienten? 

Slutsats 
Studien visar att generellt har sjuksköterskan en negativ attityd till att vårda patienter med 

missbruksproblematik. Trots detta finns det några få som känner stolthet även i den delen av 

sitt arbete och känner tillfredställelse i arbetet med patienter med missbruksproblematik. 

Orsaker som tas upp av de sjuksköterskor som är negativt inställda är bland annat avsaknad av 

kunskap och resurser.  
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Författare, 

årtal, land 

Titel Syfte Metod Huvudresultat 

van Boekel, 

LC., Brouwers, 

EP., van 

Weeghel, J., 

Garretsen, HF.  
 

2014 

 

 

Holland 

Healthcare 

professionals' regard 

towards working with 

patients with substance 

use disorders: 

comparison of primary 

care, general psychiatry 

and specialist addiction 

services. 

Undersöka 

personalens vilja 

att arbeta med 

missbrukare inom 

olika sektorer och 

vad personalen 

känner för detta.  

Kvantitativ 

Frågeformulär 

skickades ut. 

180 stycken 

allmänsjuksköt

erskor deltog. 

Allmänsjuksköterskan 

var minst positiv till 

att arbeta med 

patienter med m. 

Personalen kände 

ilska och rädsla 

gentemot patienterna. 

Chang, YP., 

Yang, MS. 
 

 

2012 

 

 

USA 

Nurses’ Attitudes 

Toward Clients With 

Substance 

Use Problems 

Att undersöka 

faktorer som är 

förknippade med 

sjuksköterskans 

attityder gentemot 

patienter med 

missbruksproblema

tik. 

Kvantitativ 

600 

frågeformulär 

skickades ut. 

81,5% av 

dessa 

besvarades av 

kvalificerade 

sjuksköterskor. 

Generellt hade 

sjuksköterskorna i 

studien en positiv 

attityd till att vårda 

patienter med 

missbruksproblematik

. Negativa attityder 

förekommer dock. 

Ford, R., 

Bammer, G., 

Becker, N. 

 

2007 

 

Australien 

The determinants of 

nurses' therapeutic 

attitude to patients who 

use illicit drugs and 

implications for 

workforce 

development. 

 

Att undersöka 

sjuksköterskans 

terapeutiska attityd 

till patienter som 

använder illegala 

droger. 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

skickades ut 

till 3816 

sjuksköterskor 

i två 

omgångar. 

Bortfall: 575 

pga fel 

adresser. 

50% svarade 

på enkäten= 

1605 

deltagande. 

Denna studie visar att 

sjuksköterskor har 

svårt att 

fullgöra sina 

yrkesmässiga 

skyldigheter vård till 

patienter som 

använder 

olagliga droger.  

Det är enbart 30% 

som känner sig 

motiverade att arbeta 

med missbrukare och 

enbart 15% som 

känner 

tillfredsställelse. 

Howard, V.  
 

2010 

 

England 

 

 

Inpatient staff percep-

tions in providing care 

to 
individuals with co-

occurring mental health 

problems 

and illicit substance use 

Identifiera 

och utforska 

personalens 

attityder och 

erfarenheter att ta 

hand om patienter 

med psykiska 

problem och 

missbruksproblema

tik. 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

besvarades av 

41 

sjuksköterskor 

varav 2 även 

deltog i en 

intervju.  

De med mer 

utbildning och 

erfarenhet hade 

mindre negativa 

attityder.  
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Kelleher, S., 

Cotter, P. 
 

 

 

2008 

 

 

 

Irland 

A descriptive study on 

emergency department 

doctors’ and nurses’ 

knowledge and attitudes 

concerning substance 

use and substance users. 

 

Att undersöka 

läkarnas och 

sjuksköterskornas 

kunskaper och 

attityder gällande 

missbruk och 

substansanvändand

e. 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

skickades ut 

till 145 

deltagare.  

66 svarade 

(46%). 66% av 

dessa var 

sjuksköterskor.  

Deltagarna i studien 

anser sig kompetenta 

att vårda patienter 

med både somatisk 

sjukdom samt 

missbruksproblematik

. Dock kan detta vara 

en större utmaning 

och krävande för 

vårdpersonalen. Det 

framkommer i studien 

att det finns 

förutfattade meningar 

om personer med 

missbruksproblematik

.  

 

Lappalainen-

Lehto, R., 

Sepp, K., 

Nordback, I. 

 

2005 

 

Finland 

 

Cutting down substance 

abuse—present state 

and visions among 

surgeons and nurses. 

Att bedöma 
kirurger och 
sjuksköterskor 
aktivitet vid 
screening missbruk 
bland sina patienter 
och vad som hindrar 
ett ingripande 
gällande patienter 
med missbruk. 

Kvantitativ 

Formulär 

fylldes i av 

sjuksköterskor

na och en 

”self-report” 

av patienten 

som jämfördes.  

211 patienter 

deltog. 332 

sköterskor 

deltog. 

84% av sköterskorna 

visade ansvar men 

uppgav flera orsaker 

som hinder.  

Raistrick, S, 

D., Tober, W, 

G., Unsworth, 

L, S. 

 

2015 

 

Storbritannien 

Attitudes of healthcare 

professionals in a 

general hospital to 

patients with substance 

misuse disorders. 

Att upprepa en 

tidigare gjord 

studie för att 

undersöka 

personalens 

attityder till att 

arbeta med 

patienter med 

missbruksproblema

tik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvantitativ 

Frågeformulär 

skickades ut 

till 1175 

deltagare. 24%  

av dessa 

besvarades och 

återsändes = 

288 deltagare 

150 av dessa 

var 

sjuksköterskor. 

Generellt visade 

studien dåliga 

attityder oavsett 

yrkesgrupp. Individer 

med utökad 

utbildning inom 

ämnet hade bättre 

attityder. Mest 

negativa attityder 

återfanns hos läkarna 

och positivaste 

attityderna återfanns 

hos 

undersköterskorna. 

Sjuksköterskorna 

hamnade mellan 

dessa. 
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Rao, H., 
 

Mahadevappa, 

H., Pillay, P., 
 

Sessay, M., 

Abraham, A., 
 

Luty, J.  
 

 

2009 

 

 

Storbritannien 

A study of stigmatized 

attitudes towards people 

with mental health 

problems among health 

professionals 

Bedöma 

stigmatiserade 

attityder bland 

vårdpersonal 

riktade 

mot patienter med 

psykiska 

hälsoproblem. 

Kvantitativ 

Frågeformulär. 

108 besvarade 

dessa, varav 58 

% av dessa var 

sjuksköterskor. 

Visar på hög 

stigmatisering av 

patienter med 

missbruksproblematik 

och mentalohälsa. 

Speciellt mot de 

patienter som kommer 

från rättspsykiatrin. 

Varas-Díaz, 

N., Santiago-

Negrón, S., 

Neilands, TB., 

Cintrón-Bou, 

F., Malavé-

Rivera, S. 

 

2010 

 

USA 

Stigmatization of Illicit 

Drug Use among Puerto 

Rican Health 

Professionals in 

Training. 

 

Att dokumentera 

stigma och utforska 

attitydskillnader 

mellan olika typer 

av utbildningar 

inom vården. 

Kvantitativ 

Frågeformulär, 

dataenkät samt 

mätinstrument 

för att mäta 

negativa 

attityder mot 

missbrukare.  

421 deltagare 

17 bortfall. 

Läkare och 

sjuksköterskor 

stigmatiserar 

drogmissbruk i högre 

grad än vad 

socialarbetare och 

psykologer gör. 
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