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Abstrakt  

Bakgrund: Substansbrukssyndrom är vanligt förekommande i Sverige. Bakomliggande 

orsaker kan vara psykiska sjukdomar samt andra omständigheter som ökar risken att 

insjukna. Många patienter med substansbrukssyndrom upplever att de i kontakt med vården 

får ett dåligt bemötande.  

Syfte: Att belysa sjuksköterskans attityder mot vuxna patienter med substansbrukssyndrom 

inom hälso- och sjukvården.  

Metod: En litteraturöversikt genomfördes. Genom en systematisk sökning i CINAHL, 

PubMed och PsycINFO valdes 16 artiklar. 

Resultat: Det påvisades att sjuksköterskors motivation till att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom var låg samt att de stereotypiserade patientgruppen. Det fanns flera 

faktorer som sågs ha ett möjligt samband med sjuksköterskors attityder mot patienter med 

substansbrukssyndrom.  

Diskussion: För att möta patienter med substansbrukssyndrom utifrån en positiv attityd 

krävs att sjukvården förstår vikten av bra utbildning och erfarenhet hos sjuksköterskorna 

som möter dessa patienter. För att besitta en positiv attityd till patienter med 

substansbrukssyndrom är det av vikt att det finns en acceptans till den sjuke och dess 

beteende. Detta kräver en ständig reflektion och självrannsakan hos sjuksköterskan.  

Slutsats: För att förbättra sjuksköterskors attityder till patienter med substansbrukssyndrom 

behövs ett ständigt attitydarbete inom vården, där fortsatt forskning har en viktig roll. 
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1 Inledning  

Ungefär 5% av den globala vuxna populationen använde narkotika minst en gång under år 

2015. 29,5 miljoner av dessa lider av substansbrukssyndrom, vilket är 0,6 % av den globala 

vuxna populationen (WHO, 2017). I världen beräknas 2,3 % av befolkningen vara 

alkoholberoende, i Europa beräknas den siffran vara 4,0%. (WHO, 2014). Den vanligaste 

typen av narkotika som används är cannabis, amfetamin och andra centralstimulerande 

läkemedel samt opioder. Beroende av droger orsakar handikapp och för tidig död för många 

människor runt om i världen (WHO, 2017).  

 

2 Bakgrund 

I Sverige uppskattas cirka 55 000 personer lida av diagnosen substansbrukssyndrom. Varav 

dessa uppskattas 8 000 vara intravenösa missbrukare (Socialstyrelsen, 2017). Enligt DSM V 

krävs det att tre av dessa sju kriterier uppfylls under en sammanhängande period på 12 

månader för att en person ska få diagnosen substansbrukssyndrom: 

1. behov av allt större dos för att uppnå ruseffekt 

2. abstinensbesvär när bruket upphör 

3. intag av större mängd eller intag under större tid än vad som avsågs 

4. varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget 

5. betydande del av livet ägnas åt att skaffa, konsumera och hämta sig från bruket av alkohol 

eller narkotika 

6. viktiga sociala, yrkesmässiga eller fritidsmässiga aktiviteter försummas  

7. fortsatt användning trots kroppsliga eller psykiska skador (Socialstyrelsen, 2017). 

 

När en person utvecklat ett beroende för droger påverkas hjärnans belöningssystem, vilket 

gör att hjärnan med tiden kräver högre dos av substansen (Squeglia & Gray, 2016). Orsaker 

till substansbrukssyndrom anses vara många. Bizzarri et al. (2007) påvisar att 

dubbeldiagnoser är en bidragande faktor till substansbrukssyndrom. En vanlig patientgrupp 

är patienter med psykiska sjukdomar och symtom som använder droger som 

självmedicinering med mål att lindra labila affekter och ångest. Det finns även stöd för att 

det finns ett samband mellan substansbrukssyndrom och specifika drag hos personer som 

söker stimulans samt personer med ADHD. Squeglia och Gray (2016) visar även att 

samsjuklighet och andra syndrom som depression och ADHD ökar risken för 

substansbrukssyndrom. Andra riskfaktorer för insjuknande med långvariga problem är att 

individen är man, genetik, dålig sömn, yngre ålder vid första kontakt med substansen 
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(alkohol/narkotika) och användning av olika typer av droger. Stein, Kanabar, Anderson, 

Lembke och Bailey (2016) påvisar att ångestlindring är en vanlig anledning till bruk av 

narkotikaklassade substanser, i detta fall bensodiazepiner. Förutom att använda substansen 

för ångestlindring ses även att av nästan hälften av dessa också brukar substansen för att få 

ett rus. 

 

Roe, Beynon, Pickering och Duffy (2010) beskriver att substansbrukssyndrom påtagligt 

påverkar en individs psykiska, fysiska och sociala hälsa. Deltagarna i studien uppger att de 

fått nedsatta hälsa såsom upprepade infektioner, malnutrition, övervikt eller psykiska 

åkommor som minnesförlust, paranoia eller ångest. De upplever att relationer till 

familjemedlemmar som barn, föräldrar och partners blir lidande. De flesta av deltagarna i 

studien beskriver en social isolering då de endast umgås med andra brukare, vilka de inte 

ser som riktiga vänner utan endast personer där relationen grundar sig på användandet av 

narkotika.  

 

Patienter med substansbrukssyndrom uppger att de ofta känner att de blir diskriminerad i 

vården (Brener, von Hippel, von Hippel, Resnick & Treloar, 2010). Roe et al. (2010) skildrar 

olika upplevelser av kontakt med sjukvården hos patienter med substansbrukssyndrom. 

Patienterna är generellt positivt inställda till vården de får för sin sjukdom. Vissa har dock 

obehagliga upplevelser av sjukhusvistelser samt primärvårdsbesök vilket gör att de inte vill 

söka vård. En 58-årig man beskriver: 

I won’t go into hospital – my doctor goes mad. I went in and, ‘cos you tell them you’re 

on methadone, they come in one night… and they put it in one of them big syringes 

and squirted into my mouth in front of everybody. Makes you feel that big. You know, 

they shouldn’t do that, they shouldn’t do that at all (Roe et al., 2010, s.1975). 

Många patienter med substansbrukssyndrom beskriver vidare att de upplever att de får 

sämre vård relaterat till deras droganvändande av viss vårdpersonal. Patienterna upplever 

dock även att en del av vårdpersonalen visar medlidande och uppmärksammar deras 

sjukdom (Roe et al., 2010).  

 

Blay, Glover, Bothe, Lee och Lamont (2012) beskriver de svåra situationerna som uppstår när 

patienter med substansbrukssyndrom är i ett vårdsamanhang när det finns behov av 
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smärtlindring. Patienterna uppskattar personalens försök att smärtlindra. Dock beskriver 

vissa att de upplever förseningar i medicinering och att de ibland är tvungen att mer eller 

mindre tigga om smärtlindring vilket får dem att känna sig som drogsökande. Travelbee 

(1971, s. 119) beskriver att sjuksköterskor i mötet med en patient ofta lyfter fram likheter som 

sjuksköterskan sett hos andra patienter. Stereotypisering innebär att sjuksköterskan 

kategoriserar tidigare möten med patienter, vilket gör att sjuksköterskan bildar en 

uppfattning om patienterna han/hon möter innan han/hon lär känna dem. Sjuksköterskor 

som förminskar patienter till stereotypiserade karaktärer gör detta för att manipulera och 

kontrollera patienten. Målet är att sjuksköterskans ska få en känsla av makt. Detta ses som en 

meningslös handling mot patienten och förhindrar att sjuksköterskan ser personen bakom 

sjukdomen. Patientens unika egenskaper förminskas vilket gör det omöjligt för 

sjuksköterskan att växa i sin yrkesroll. 

 

Thurang, Rydström & Bengtsson Tops (2011) uppger i deras studie att män med 

alkoholberoende beskriver att en god relation med vårdgivaren bidrar till en god vård. Goda 

relationer gör att patienten litar på vårdgivaren vilket leder till framsteg i behandlingen av 

beroendet. Enligt Travelbee (1971, s.31–36) kräver en god omvårdnad goda relationer, vilket 

inte kan ske så länge sjuksköterskan inte interagerar med patienten på ett mellanmänskligt 

plan. För detta krävs att sjuksköterskan ser patienter som unika individer. Sjuksköterskan 

ska lära känna individen för att kunna gå ur sin yrkesroll. Fasaden sjuksköterska och patient 

finns då inte längre, vilket gör att en mellanmänsklig relation växer fram. Sjuksköterskans 

roll är därmed inte att bota sjukdom, utan att assistera patienten till att förhindra, hantera 

och finna mening i sjukdom och lidande.  

 

Nåden och Eriksson (2004) beskriver att det är sjuksköterskans skyldighet att visa respekt för 

patienten, och förklarar vidare att en god moral och goda värderingar är grundläggande för 

en god omvårdnad. Dessa värderingar lägger grunden för sjuksköterskans attityd. En attityd 

är enligt Tornstam (1984, s. 31, 84) en typ av föreställning mot en viss grupp som präglas av 

tre olika komponenter: den känslomässiga, den kunskapsmässiga och den handlingsmässiga 

komponenten. Det har diskuterats vilka komponenter som påverkar varandra men mycket 

tyder på att den kunskapsmässiga komponenten i hög grad styrs av den känslomässiga 



4 
 

komponenten. Detta innebär att den kunskap som eftersöks är för att bekräfta sin egna 

känsla. Bakomliggande orsaker till olika attityder delas in i tre olika nivåer: mikro-, mezzo- 

och makronivån. Mikronivån innefattar en individs personlighet, personliga erfarenheter och 

välmående. Mezzonivån innefattar vilken grupp individen tillhör, vilket umgänge individen 

har och vilken typ av miljö individen befinner sig i. Makronivån innefattar kulturella 

skillnader. Courtney, Tong och Walsh (2000) påvisar att en god vård är beroende av en 

positiv attityd hos sjuksköterskan. Patienter som sjuksköterskan uppfattar som arga eller 

klagande tas ofta inte på allvar. Detta försämrar patientens förutsättningar till rehabilitering 

samt dennes möjlighet till att erhålla en god vårdkvalitet. 

 

2.1 Problemformulering 

Personer med substansbrukssyndrom är en ofta återkommande patientgrupp inom stor del 

av sjukvården. Patienterna upplever ofta negativa attityder från sjukvårdspersonal samt att 

de stereotypiseras. Att sjuksköterskan fördomsfritt möter patientens individuella behov och 

ser personen bakom sjukdomen är avgörande för att god omvårdnad ska kunna tillämpas. 

Därför är det av största vikt att undersöka om negativa attityder är ett utbrett problem, samt 

vad eventuella bakomliggande orsaker till detta kan vara ur sjuksköterskors perspektiv. 

 

3 Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt är att belysa sjuksköterskans attityder mot vuxna 

patienter med substansbrukssyndrom inom hälso- och sjukvården. 

 

4 Metod 

4.1 Design 

En litteraturöversikt utfördes. Enligt Polit och Beck (2016, s. 111–115) är målet med en 

litteraturöversikt att få en objektiv och organiserad sammanställning av den forskning som 

finns inom valt område. Resultatet i forskningen sammanfattas och utvärderas. För att göra 

detta formuleras en fråga och en sökstrategi vilket leder till att relevant forskning 

identifieras. Forskningen ska kritiseras, analyseras och sammanställas.  
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4.2 Inklusions- och exklusionskriterier 

Enligt Polit och Beck (2016, s. 250) används inklusionskriterier för att specificera vilka 

egenskaper som urvalet ska ha. Exklusionskriterier beskriver vilka karakteristiska 

egenskaper som det inkluderade urvalet inte ska ha. I litteraturöversikten var 

inklusionskriterierna artiklar som undersökte sjuksköterskors attityder mot vuxna patienter 

med substansbrukssyndrom. Sjuksköterskorna i studierna arbetade inom hälso-och sjukvård 

och hade erfarenhet av att vårda patienter med substansbrukssyndrom. Artiklarna skulle 

vara engelskspråkiga publikationer och inte vara äldre än 10 år. De exklusionskriterier som 

användes var artiklar av låg kvalitet. Artiklar som inriktade sig mot barnmorskor och 

neonatalvård exkluderades. Detta för att fokus i dessa artiklar riktades mot barnet och inte 

den vuxne personen med substansbrukssyndrom. 

  

4.3 Litteratursökning 

Litteratursökningen (Tabell 1) gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och Psycinfo. Dessa 

användes för att få en så heltäckande sökning som möjligt, för att kunna hitta relevanta 

artiklar inom ämnet.  Sökorden grundades i nurse, substance use disorder och attitude. 

MeSH termer användes i PubMed för att få relevant sökning. I Cinahl och PsychINFO 

krävdes sökning i fritext med stöd av Termer för ”upplevelser” och ”bemötande” i olika 

former (Karolinska institutet, 2011) där Substance use disorder/nursing och nurse attitudes 

användes.  Avgränsningar som användes i samtliga sökningar var 10 years. De artiklar som 

användes var engelskspråkiga publikationer. Orginalartiklar som var kvalitativa och 

kvantitativa inkluderades. Tre artiklar som inriktade sig mot neonatalvård samt 

barnmorskor som vårdar gravida kvinnor exkluderades. Samtliga resultatartiklars 

referenslistor genomsöktes efter ytterligare relevanta artiklar där en hittades och användes i 

resultatet. 
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Tabell 1. Översikt av artikelssökningar 

Databas 

Datum 

Sökord Avgränsningar Antal 

relevanta 

träffar 

Urval  

1 

Urval 

2 

Urval 

3 

Urval 

4 

Urval 

5 

 

PubMed 

21/12-17 

(("Attitude"[Mesh] 

OR "Attitude of 

Health 

Personnel"[Mesh]) 

AND ( 

"Nurses"[Mesh] 

OR 

"Nursing"[Mesh] 

)) AND 

"Substance-

Related 

Disorders"[Mesh] 

10 years, 

English, adult 

+19 years 

125 125 53 13 6 6 (0) 

Cinahl 

5/2-18 

"substance use 

disorder/nursing" 

AND nurs* AND 

"Nurse attitudes" 

10 years 112 112 44 12 9 9 (5) 

PsycINFO 

6/2-18 

“Substance Use 

Disorder” AND 

Nurs* 

Peer reviewed  

Date: 2008-

2018, 

adulthood (18 

yrs and older) 

119 119 20 5 1 0 (2) 

I urval 1 lästes artiklarnas titel, i urval 2 lästes artiklarnas abstrakt, dubbletter sorterades 

bort. I urval 3 lästes hela artikeln och i urval 4 relevansbedömdes och kvalitetsgranskades 

artiklarna. Urval 5, valda artiklar (dubbletter). 

 

4.4 Urval, relevansbedömning och granskning 

Urvalet gjordes i fem steg (Tabell 1). Artiklarna kontrollerades manuellt om de var peer-

reviewed via Ulrichweb eller via tidskriftens hemsida. Kvalitetsgranskningen av kvalitativa 

artiklar gjordes med hjälp av SBU:s granskningsmall för kvalitetsgranskning av studier med 

kvalitativ forskningsmetodik (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU], 

2014a) och kvalitetsgranskning av kvantitativa deskriptiva artiklar gjordes med 

granskningsmall av Forsberg och Wengström (2003). Kvaliteten bedömdes senare som 

antingen låg, medel eller hög (SBU, 2014b).  
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5 Analys  

Analysen inspirerades av Polit och Beck (2016, s.110). Artiklarna lästes igenom upprepade 

gånger för att skapa förtrogenhet med studierna. Huvudresultaten i de 16 artiklar som 

användes sammanfattades och relevanta delar plockades ut (Bilaga 1). De kvalitativa och 

kvantitativa artiklarna analyserades separat för att identifiera likheter och skillnader mellan 

de artiklar som hade lika forskningsansatser. De delar av resultatet som berörde liknande 

ämnen sorterades i högar. Texten i de olika högarna lästes återigen för att se vad de 

gemensamma ämnena var. Genom detta identifierades kategorier som låg till grund för 

litteraturöversiktens resultat. I dessa kategorier innefattades en kvalitativ och en kvantitativ 

del. Under hela analysens gång fördes en ständig reflektion över om artiklarna svarade upp 

till litteraturöversiktens syfte.  

 

6 Etiska överväganden  

Samtliga artiklar i litteraturöversikten var godkända av en etisk kommitté och/eller hade ett 

etiskt resonemang. Artiklarna granskades och analyserades utan att förvränga resultatet och 

en etisk medvetenhet var central under hela analysens gång. Polit och Beck (2016, s. 154) 

beskriver att en etisk granskning sker genom att läsaren undersöker om studien är granskad 

och godkänd av en etisk kommitté. Denne ska reflektera om deltagarna utsätts för onödiga 

risker eller lidande i studien. Fördelarna med deltagandet i studien ska överväga eventuella 

risker, deltagarna ska ha rätt att avbryta sitt medverkande i studien och vara väl införstådda 

i studiens syfte. Skriftligt medgivande från deltagarna i studien ska finnas. Om skriftligt 

medgivande inte finns ska det finnas en rimlig anledning till detta. Deltagarnas identiteter 

ska inte avslöjas i studien och om utsatta grupper är involverade i studien ska 

försiktighetsåtgärder anpassade till gruppen vidtas. Specifika delar av urvalet (exempelvis 

minoriteter, kvinnor och äldre) ska inte uteslutas utan en rimlig anledning.  

 

7 Resultat 

Resultatet är uppdelat i tre kategorier och kommer att beröra syftet ur olika perspektiv. I 

resultatet är det 16 artiklar varav sex stycken är kvalitativa, nio stycken är kvantitativa samt 

en artikel har mixad metod. Kategorierna som beskrivs är: 1. Sjuksköterskans motivation till 

att vårda patienter med substansbrukssyndrom, 2. Sjuksköterskans stereotypisering av 
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patienter med substansbrukssyndrom och 3. Möjliga orsaker och/eller samband till 

sjuksköterskans attityder mot patienter med substansbrukssyndrom.  

 

7.1 Sjuksköterskans motivation till att vårda patienter med substansbrukssyndrom 

Under denna kategori berörs sjuksköterskans vilja och tillfredsställelse till att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom. Det förklaras mer ingående kring sjuksköterskans upplevelse av skyldighet till 

att ge dessa patienter en god vård. Under denna rubrik presenteras fem kvantitativa artiklar med 

mellan 66 och 1605 deltagare. Studierna påvisar att sjuksköterskorna har låg till måttlig motivation 

till att vårda denna patientgrupp. Två kvalitativa artiklar tar upp sjuksköterskans känsla av ansvar 

till att ge omvårdnad till patienter med substansbrukssyndrom. 

 

Ford, Bammer och Becker (2008) undersöker sjuksköterskans terapeutiska attityd till 

patienter med substansbrukssyndrom. I studien framkommer det att endast 30 % av 

sjuksköterskorna känner sig motiverad till att vårda patientgruppen. Ett liknande resultat 

visar Chu och Galang (2013), nämligen att sjuksköterskor har låg motivation till att vårda 

patientgruppen. Flera studier påvisar en måttlig tillfredställelse till att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom, där andelen tillfredsställda varierar mellan 15–58,4 % (Kelleher & 

Cotter, 2009; Natan, Beyil & Neta, 2009; van Boekel, Brouwers, van Weeghel & Garretsen, 

2013). Ford et al. (2008) påvisar att hela 85% inte upplever tillfredställelse av att vårda denna 

patientgrupp. 

 

I en kvalitativ studie beskriver sjuksköterskor inom medicin och kirurgi att patienter med 

substansbrukssyndrom bör behandlas som alla andra patienter. De upplever att 

substansbrukssyndrom är en sjukdom där patienterna bör behandlas med samma 

medkänsla och förståelse som personer med andra sjukdomar. Patienternas önskemål om 

vården ska tillgodoses så länge patienterna inte har orimliga krav. Det anses vara av största 

vikt att vara professionell och att kunna lägga sina personliga känslor och åsikter åt sidan. En 

sjuksköterska berättar: ”I provide the same level of care. I will not allow my feelings to affect 

the care I deliver” (Neville & Roan, 2014, s. 343).  

 

Gray (2014) beskriver att sjuksköterskor som arbetar inom psykiatrin känner ansvar över att 
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skapa en bra relation med patienten. Om en bra relation uppnås stärks patientens autonomi. 

I relationen ska det finnas tydliga regler och gränser för att göra plats för både kunskap och 

självreflektion hos både sjuksköterska och patient. Sjuksköterskan ska därmed kunna guida 

patienten till hälsosamma val även om patienten själv väljer om han/hon ska få vård och 

välja avhållsamhet från alkohol och narkotika.  

 

7.2 Sjuksköterskans stereotypisering av patienter med substansbrukssyndrom 

I denna kategori berörs sjuksköterskans förutfattade meningar angående patienter med 

substansbrukssyndrom. Tre kvantitativa artiklar tar upp de vanligaste uppfattningarna sjuksköterskor 

har angående patientgruppen. Det är mellan 66 och 135 deltagare i studierna där sjuksköterskor 

arbetar inom somatisk och psykiatrisk vård. Det presenteras även tre kvalitativa studier som beskriver 

den negativa uppfattningen som finns mot patienter med substansbrukssyndrom.  

 

Björkman, Angelman och Jönsson (2008) påvisar att alkohol- och drogberoende är de 

psykiska sjukdomar som sjuksköterskor har sämst attityd till. Detta kan ses i en studie där 

ett skattningsformulär med åtta olika attitydpåståenden användes. Sjuksköterskorna i 

studien fick svara på om påståendena i formuläret stämde in med olika patientgrupper. Det 

påvisas att sjuksköterskorna har en uppfattning om att patienter med alkoholberoende kan ta 

sig samman, det är deras eget fel och de är farliga för andra. Sjuksköterskorna i studien 

stereotypiserar personer med drogberoende mer genom att till ännu större del hålla med om 

att personer med drogberoende har sig själv att skylla, de är oförutsägbara samt farlig för andra. 

Att sjuksköterskor antar att patienter med drogberoende är en fara för andra kan även 

påvisas i en studie gjord av Natan et al. (2009), där det framkommer att sjuksköterskorna i 

studien anser att patienterna är våldsamma, ohygieniska samt att de har en svag karaktär. 

Kelleher och Cotter (2009) beskriver att vårdpersonal (66,7% sjuksköterskor) har en negativ 

attityd mot patienter med substansbrukssyndrom. I denna studie framkommer inte 

stereotypiserande attityder, vårdpersonalen anser att personer med drogmissbruk inte ser ut 

på ett visst sätt samt att personer som brukar cannabis respekterar auktoriteter.  
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Neville och Roan (2014) beskriver att sjuksköterskor upplever patienter med 

substansbrukssyndrom krävande och drogsökande. Patienterna upplevs ta uppmärksamhet 

från övriga patienter som beskrivs vara sjuka på riktig. En sjuksköterska berättar ”I have no 

tolerance for substance abuse patients. They are manipulative and needy and drug seeking 

and take time away from other patients who are really physically sick and dependent on my 

nursing care”(Neville & Roan, 2014, s. 341). Sjuksköterskorna beskriver vidare att de blir 

arga av att arbeta med patienter med substansbrukssyndrom. Sjuksköterskorna är rädda för 

patienterna på grund av uppfattningen att de kan bli arga, aggressiva och hotfulla. Vidare 

beskriver Ortega och Ventura (2013) att patienter med substansbrukssyndrom är en svår 

patientgrupp eftersom de anses påverka dynamiken på hela avdelningen och är därför en 

ovälkommen patientgrupp. Patienterna ses även som personer som endast vill njuta av 

stunden och inte vill ta del av behandlingar för att bli drogfria. Morley, Briggs och Chumbley 

(2015) påvisar att patienter med substansbrukssyndrom inte vill tillgodose sig behandling 

och därmed inte bidra till tillfrisknande av sin sjukdom.  

 

I en artikel av Lovi och Barr (2009) framkommer det att sjuksköterskor inom psykiatrin anser 

att sjuksköterskor inom den somatiska vården har en dömande attityd mot patienter med 

substansbrukssyndrom. Sjuksköterskorna inom psykiatrin har uppfattningen att 

sjuksköterskor inom somatisk vård inte anser att patientgruppen är sjuk på riktigt och att 

sjukdomen är patientens eget fel. En sjuksköterska beskriver:” I have found that there are 

still some nurses that don´t want to have anything to do with them, they see it as a self-

induced problem, and it’s not real, that they created their own problems. (…)” (Lovi & Barr, 

2009, s. 170).  

 

7.3 Möjliga orsaker och/eller samband till sjuksköterskans attityd till patienter med 

substansbrukssyndrom 

I denna kategori beskrivs tänkbara faktorer till sjuksköterskans attityder. Sju kvantitativa artiklar med 

mellan 60 och 1605 deltagande sjuksköterskor sammanställs (se Tabell 2). Två kvalitativa studier samt 

en studie med mixad metod beskriver gynnande och hindrande faktorer till sjuksköterskans positiva 

attityd mot patienter med substansbrukssyndrom. Det framkommer att erfarenhet, vårdtyngd, rädslor 

och upplevelsen av patientens beteende har en betydande roll.  
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Det påvisas i flera studier att erfarenhet av patienter med substansbrukssyndrom kan 

associeras med positiv attityd (Chang & Yang, 2013; Hsiao, Lu & Tsai, 2015; Van Boekel et 

al., 2013). Ford et al. (2008) undersöker om rollstöd (eng. role support) har en positiv effekt 

på sjuksköterskans attityd mot patienter med substansbrukssyndrom. Med rollstöd menas 

att sjuksköterskan har tryggheten att fråga kollegor om personliga och kliniska svårigheter 

gällande patienter. Det framkommer att bra rollstöd har ett tänkbart samband med en positiv 

attityd. Sjuksköterskor som upplever bra rollstöd har 17,2 % bättre attityd i jämförelse med 

sjuksköterskor som inte upplever att de har rollstöd på deras arbetsplats.  

 

Vidare påvisar Van Boekel et al. (2013) att känslor av rädsla och ilska mot patienter med 

substansbrukssyndrom har möjligt ett samband med en negativ attityd. Detta är även styrkt i 

en studie av Brener, von Hippel, Kippax och Preacher (2010), där det även påvisas att socialt 

konservativa åsikter kan ha ett samband med en negativ attityd. Björkman et al. (2008) 

beskriver att kvinnliga sjuksköterskor har en mer negativ attityd än manliga sjuksköterskor 

mot patienter med substansbrukssyndrom. Kvinnorna svarar i högre grad än männen att 

patienter med substansbrukssyndrom upplevs som ”annorlunda”. Stereotypisering styrks 

även av Natan et al. (2009) som en faktor som kan ha ett samband till en negativ attityd.  

 

I en kvalitativ studie beskriver Morgan (2014) att erfarenhet är en gynnande faktor till en god 

attityd mot patienter med substansbrukssyndrom. En sjuksköterska beskriver:  

I´m not a new grad and I’ve evolved in my nursing career as well as from a personal 

standpoint too. Years ago I would not have hade the patience to deal with somebody that 

was carrying on. Now I look at it from the standpoint that I’m not walking in their shoes … 

so I can not begin to judge them based on what their history is (…). (Morgan, 2014, s. 170). 

 

Vidare beskrivs att hög vårdtyngd och tidsbrist är en hindrande faktor för en god attityd. 

Sjuksköterskor beskriver att de inte upplever att de har tid att engagera sig i patienter, 

speciellt patienter med substansbrukssyndrom som anses vara tidskrävande (Morgan, 2014; 

Morley, Briggs och Chumbley, 2015).  

 

Ford (2014) påvisar i en intervjustudie tre hindrande faktorer till att ge en god omvårdnad 

till patienter med substansbrukssyndrom. Förstnämnda orsaken är frustration och rädsla för 
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att bli utsatt för våld av patienten. En sjuksköterska beskriver att hon inte vågar säga nej till 

patienter med substansbrukssyndrom. Sjuksköterskan kan därför inte ge optimal vård, 

varken till patienten i fråga eller till övriga patienter. Andra faktorn som beskrivs är rädslan 

att bli manipulerad, vilket sjuksköterskor anser vara ett drogsökande beteende av patienten. 

Den sist nämnda faktorn är svårighet att ge de god vård eftersom sjuksköterskor anser att 

patienten inte tar ansvar över sin egen hälsa, vilket är svårt att acceptera. Patienter med 

substansbrukssyndrom anses vara oansvariga vilket gör att de tar orimligt mycket tid från 

sjuksköterskan. 

 

Tabell 2. Sammanställning av kvantitativa artiklar som berör möjliga samband till 

positiva (+) och negativa (-) attityder mot patienter med substansbrukssyndrom. 

 

 

 
Faktorer 

 Kvinnor  Konservativa 

åsikter 

Stereotyp-

isering 

Rädsla Erfarenhet Rollstöd Utbildning Empati 

Författare 

(år) 

           

Björkman, 

et al.(2008) 

 

   -         

Brener, et 

al. (2010) 

 

        -             -      

Chang et 

al. (2013) 

 

     

    +  

 

    

  

     + 

 

Ford, et al. 

(2008)  

        
 

   

     + 

 

      + 

 

Hsiao, et 

al. (2015) 

 

              

    + 

Natan et 

al. (2009) 

        -  
 

     

Van 

Boekel et 

al. (2013) 

    

    - 
 

 

     + 
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8 Diskussion  

8.1 Metoddiskussion  

Hela litteraturöversikten utfördes i samarbete där ett ständigt resonemang fördes för att 

systematiskt och genomtänkt utföra arbetet. För att få en relevant sökprofil togs inspiration 

av Polit och Beck (2016, s. 90–98) där de beskriver tillvägagångssätt för att få en övergripande 

sökning. Detta var nödvändigt för att så många artiklar som möjligt som svarade för syftet 

skulle anträffas, för att senare manuellt sortera bort de artiklar som ej var relevant. Eftersom 

en bred sökning gjordes täckte sökningen både attityder och möjliga orsaker och samband 

till attityder mot patienter med substansbrukssyndrom. Möjliga orsaker och/eller samband 

till sjuksköterskans attityder mot patienter med substansbrukssyndrom var i början av 

litteratursökningen inte tänkt som en del av studien men efter analysering av artiklarna sågs 

det som en självklar del av litteraturöversikten. Detta eftersom det är ett återkommande 

ämne i många av de valda artiklarna, där korrelationer undersöktes. Det är däremot av vikt 

att nämna att några generella slutsatser inte kan dras gällande faktiska korrelationer i denna 

litteraturöversikt eftersom inga mätinstrument för korrelationer använts samt att studierna 

skiljde sig gällande urvalsstorlek och forskningsmetod. Det kan dock vara av stor vikt att 

veta eventuella bakomliggande orsaker för att litteraturöversikten ska vara användbar i en 

vårdkontext och till nytta för sjuksköterskan som möter patienter med 

substansbrukssyndrom inom vården.  

 

MeSH termer användes endast i PubMed. Initialt användes Thesaurus och CINAHL 

Headings, vilket gav smala sökningar som inte kunde svara på syftet. Sökningarna gjordes 

därmed via fritext vilket kan anses vara en svaghet. Eftersom målet var att breda sökningar 

skulle göras för att senare sålla bort artiklar som inte ansågs vara av relevans sågs det som en 

bättre lösning att sökningarna gjordes i fritext. Att frisökningen gjordes med stöd av Termer 

för ”upplevelser” och ”bemötande” i olika former (Karolinska institutet, 2011) kan därmed 

ses som en styrka. Sökordet ”attitudes” i PsykINFO valdes att uteslutas, eftersom dessa 

sökningar gav få och smala träffar som ej besvarade syftet.  
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När sökprofilen var utformad söktes artiklar i CINAHL, PsycINFO samt PubMed. Det var en 

styrka att olika databaser användes för att så stor del av forskningsfältet som möjligt skulle 

bli avsökt. Detta gjorde att forskningsfältet systematiskt genomsöktes, vilket styrks av att 

sökningarna genererade många dubbletter, något som kan tyda på att stor del av de 

relevanta artiklarna som fanns inom ämnet återfanns. Enligt Polit och Beck (2016, s. 89) ska 

sökning ske till saturation uppnåtts, vilket innebär att sökstrategierna framkallar liknande 

och överflödig information. Att artiklarnas samtliga referenslistor granskades med mål att 

finna ytterligare forskning blev en styrka, som påvisade en systematisk metod att finna 

forskning. Endast en av artiklarna återfanns genom detta tillvägagångssätt eftersom många 

av artiklarna i referenslistorna fanns med i sökningarna som redan utförts. Flertalet av 

artiklarna från dessa referenslistor skrevs för över tio år sedan och sorterades därmed bort 

då de ansågs vara för gamla för att användas, eftersom målet var att erhålla forskning som 

var ny och speglar sjukvården i nutid.  

 

Kvalitativa och kvantitativa artiklar användes. Detta gjorde att området belystes ur olika 

perspektiv, då kvantitativa artiklar redovisade statistisk och övergripande data och 

kvalitativa artiklar gav en djupare förståelse av samma område. En nackdel med de 

kvantitativa artiklarna var att många olika mätinstrument användes. Detta kan troligtvis 

härledas till att standardiserade mätinstrument inte förefaller finnas i detta område. Trots 

olika mätinstrument har dock de flesta artiklar berört likande synvinklar.  

 

En artikel valdes att inkluderas trots att den inte var peer reviewed via Ulrichweb. Detta 

eftersom artikeln kom från en liten tidskrift. Det kunde dock påvisas att artikeln var peer 

reviewed enligt tidskriftens riktlinjer för publicering, vilket gjorde att den ändå blev pålitlig. 

Enligt de exklusionskriterier som nämndes skulle artiklar som handlade om barnmorskor 

och barnsjuksköterskor inte presenteras i resultatet. En artikel hade dock dessa yrkesgrupper 

som en del av urvalet, men då de var en minoritet (19 %) valdes dessa att inkluderas 

eftersom de inte hade en övervägande roll i studiens resultat. Likaså gällde artiklar där 

andra professioner var en del av urvalet. I en av artiklarna var läkare en minoritet (12,1 %) 

och i en annan artikel delades resultatet upp på ett sätt som gjorde det möjligt att utesluta 

data som härleddes till endast läkare.  
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Flertalet artiklar som användes var från västerländska länder, som speglar den sjukvård som 

finns i Sverige. Dock användes två artiklar från Taiwan och en från Chile. Dessa artiklar 

valdes att inkluderas eftersom de besvarade syftet. Om dessa artiklar hade valts att 

exkluderas kan det diskuteras om även studier från exempelvis USA och Australien skulle 

exkluderas relaterat till kulturella skillnader och olikheter i sjukvårdssystemen. Det är 

möjligt att attityder ser olika ut i olika länder, dock är det inget som kunde påvisas i 

litteraturöversiktens resultat.  

 

8.2 Resultatdiskussion  

Huvudresultatet i denna litteraturöversikt är att sjuksköterskor visar bristande motivation 

till att arbeta med patienter med substansbrukssyndrom, samt att många inte känner sig 

tillfredsställda med att arbeta med patientgruppen. Det påvisas dock att sjuksköterskan 

anser att det är av vikt att dessa patienter får samma vård som alla andra patienter och att 

det är viktigt att bygga upp en bra relation med patienten. Vidare nämns det att 

stereotypisering mot patientgruppen förefaller vara vanligt återkommande. 

Stereotypiseringen som förekommer är att det är patientens eget fel att de har 

substansbrukssyndrom och att patienten ska ta sig samman. De negativa uppfattningar som 

framkommer är att patienterna är krävande, drogsökande och våldsamma. Olika faktorer 

som ger möjliga negativa och positiva utslag på attityden påvisas. Erfarenhet, utbildning och 

rollstöd kan vara främjande faktorer för en positiv attityd medan rädsla, ilska, 

stereotypisering, vårdtyngd och att vara kvinna påvisas ha ett eventuellt samband med en 

negativ attityd.  

 

I resultatets kvantitativa del framkommer det att sjuksköterskan har låg motivation samt 

känner låg till måttlig tillfredsställelse till att arbeta med patienter med 

substansbrukssyndrom. I kontrast till detta påvisas det dock i kvalitativa studier att 

sjuksköterskor vill ge patienter med substansbrukssyndrom samma kvalitet på vården som 

alla andra patientgrupper. Polit och Beck (2016, s. 274–275, 506–509) förklarar vikten av att 

forskaren skapar ett förtroende med deltagarna i kvalitativa studier samtidigt som en viss 

distans ska hållas för att datainsamlingen ska behålla trovärdigheten. Av samma anledning 
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ska forskaren vara medveten om hur deras eget beteende påverkar datainsamlingen. En 

fördel med studier som använder sig av frågeformulär är att deltagaren kan vara helt 

anonym vilket reducerar risken att deltagaren svarar socialt önskvärt.  Den låga motivation 

till att vårda patienter med substansbrukssyndrom som framkommer i litteraturöversiktens 

resultat kan uppfattas som ett socialt icke önskvärt förhållningssätt. Enligt sjuksköterskans 

kompetensbeskrivning ska en sjuksköterska arbeta utefter en personcentrerad vård vilket 

innebär ”att patient och närstående bli sedda och förstådda som unika personer med 

individuella behov, resurser, värderingar och förväntningar” (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Det kan vara möjligt att en sjuksköterska som gärna vill arbeta på detta sätt men inte 

gör det, eventuellt ger oärliga svar angående vården de ger till patienter med 

substansbrukssyndrom när de svarar i intervjuform. Även om detta endast är ett exempel på 

hur en svensk sjuksköterska ska arbeta och att inte alla länder har samma fokus på 

personcentrerad vård, ger det en bild av vilka normer som finns inom 

sjuksköterskeproffesionen och att detta kan ha inverkan på svaren som ges. Det kan även 

diskuteras kring hur intervjuarens skicklighet påverkar deltagarens vilja att svara ärligt. Att 

forskaren ställer frågor som gör att deltagaren vågar svara icke socialt önskvärt är viktigt. 

Det är dock av vikt att ha i åtanke att den kvalitativa forskningens mål är att beskriva en 

komplex, holistisk bild av ett fenomen medan den kvantitativa forskningen så exakt som 

möjligt ska beskriva mätbar data (Polit & Beck, 2016, s. 463–464, 741). Detta gör att det är 

omöjligt att jämföra dessa olika typer av forskningsansatser. Dock kan det anses vara viktigt 

att sjuksköterskan ständigt reflekterar över hur forskningsansatsen påverkar resultatet när 

han/hon tar del av forskning.  

 

Det kan diskuteras kring varför sjuksköterskan uppger en negativ attityd ur perspektivet att 

de hade låg motivation till att vårda patienter med substansbrukssyndrom. Enligt Travelbee 

(1971, s. 34–35) ska personen bakom sjukdomen synliggöras. Möter sjuksköterskan patienter 

med samma sjukdom gång på gång kan han/hon börja se alla personer som samma patient, 

det blir en arbetsuppgift och inte en individ han/hon möter.  Det är möjligt att detta synsätt 

gör att motivationen till att vårda en viss patientgrupp blir lägre. Att sjuksköterskor har en 

mer negativt stereotypiserande attityd mot patienter med substansbrukssyndrom i 

jämförelse med andra psykiska sjukdomar ses i resultatet (Björkman et al. 2008). Det påvisas 
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även i andra studier att sjuksköterskor har högre vilja att arbeta med patienter med 

sjukdomar som har diabetes och depression i jämförelse med patienter med 

substansbrukssyndrom (Gilchrist et al., 2011). En orsak till den låga motivationen till att 

arbeta med patienter med substansbrukssyndrom kan vara att sjukdomar som exempelvis 

diabetes är en mer accepterad sjukdom där patientgruppen eventuellt inte stereotypiseras 

lika mycket. De stereotyper som nämns i resultatet berör troligtvis inte somatiska sjukdomar 

som diabetes, då patienter med diabetes förmodligen inte upplevs som manipulativa, 

aggressiva och smittsamma. Substansbrukssyndrom byggs på ett okontrollerat beteende som 

patienten har till substansen. Det är tänkbart att sjuksköterskor har svårare att acceptera att 

en patient inte kan styra dessa beteenden i jämförelse mot sjukdomar som exempelvis syns 

på ett blodprov, vilket kan vara en anledning till den låga motivationen.  

 

I kategorin Sjuksköterskans stereotypisering av patienter med substansbrukssyndrom framkommer 

det i fem av sex artiklar att sjuksköterskor har stereotypiserande attityd mot patienter med 

substansbrukssyndrom. I kontrast till detta visade Kelleher och Cotter (2009) att 

sjuksköterskor inte har en stereotypiserande attityd mot patienter med 

substansbrukssyndrom. Irland är ett västerländskt land vilket bör resultera i liknande 

resultat som de andra studierna, däremot kan det finnas kulturella skillnader som kan ha 

inverkan på resultatet. Det kan även diskuteras angående metodologiska skillnader i de olika 

studierna.  Kelleher och Cotter (2009) hade ett relativt litet urval (Bilaga 1) och inte enbart 

sjuksköterskor, vilket kan påverka utfallet. Studien genomfördes på en akutmottagning där 

patienterna är i ett annorlunda vårdsammanhang än på en vårdavdelning. Sjuksköterskorna 

har andra arbetsuppgifter och kontakten kan därmed tänkas se annorlunda ut med mer 

kortvariga patientrelationer, vilket i sin tur kan leda till att sjuksköterskorna får en bättre 

attityd till patienter med substansbrukssyndrom. Det är möjligt att sjuksköterskor som 

arbetar på en akutmottagning ofta möter patienter med substansbrukssyndrom vilket gör att 

sjuksköterskan får erfarenhet av patientgruppen. Erfarenhet har i litteraturöversiktens 

resultat setts vara en möjlig faktor till en bra attityd, vilket skulle kunna förklara den positiva 

attityden mot patienter med substansbrukssyndrom. De skiljde sig även i frågeformulärens 

uppbyggnad vilket kan ge ett annat utfall.  
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I resultatet framkommer många negativa stereotypiserande åsikter hos sjuksköterskorna mot 

patienten med substansbrukssyndrom. Detta styrks av Van Boekel, Brouwers, van Weeghel 

och Garretsen (2009) som beskriver att flera studier tyder på att sjukvårdspersonal har en 

stigmatiserande attityd mot patienter med substansbrukssyndrom. Goffman (1986, s. 3–5) 

beskriver begreppet stigma som en term för att hänvisa till ett attribut som är nedsättande. 

Dock handlar det mer om relationen som personen har till attributet och inte attributen i sig. 

Det finns tre olika typer av stigma, stigmatisering av kroppen, exempelvis olika handikapp 

eller deformationer av kroppen, stigmatisering av ursprung, exempelvis etnicitet och religion 

samt stigmatisering av svag karaktär som innefattar beroende. En person som stigmatiseras 

behandlas annorlunda och ses inte lika mänsklig som resterande befolkning. Detta 

inskränker personens möjligheter i livet. Den negativa stereotypiserande attityden 

sjuksköterskor uppvisar i litteraturöversiktens resultat kan medföra att patienter med 

substansbrukssyndrom stigmatiseras inom vården. Detta kan i sin tur leda till att patienter 

med substansbrukssyndrom får sämre möjlighet till en god omvårdnad i jämförelse med 

andra patientgrupper. 

 

Det redovisas i litteraturöversiktens resultat att sjuksköterskor har en stereotypiserande bild 

av att patienter med substansbrukssyndrom ska ta sig samman och att det är deras eget fel. 

Detta kan vara ett tecken på att sjuksköterskorna i studierna inte anser att 

substansbrukssyndrom är en sjukdom utan något som personen själv kan välja att avsluta 

när han eller hon vill. Travelbee (1971, s. 115–116) fördömer skuldbeläggandet och menar att 

det är ett sätt att försämra kommunikationen och relationen mellan patient och 

sjuksköterska. Patienten är ofta medveten om sitt eget bidragande till dennes sjukdom och 

blir aldrig hjälpt av ett skuldbeläggande beteende. I resultatet påvisas det även att 

sjuksköterskan ser patienten som drogsökande, vilket är en del av sjukdomen enligt DSM V 

(Socialstyrelsen, 2017). Exempel på detta är att patienten inte kan minska intaget, att stor del 

av livet ägnas åt att införskaffa narkotika eller alkohol och att individen fortsätter konsumera 

narkotika eller alkohol trots hälsorisker. Travelbee (1971, s. 159) anser att sjuksköterskan har 

ansvar över hela patienten och dess lidande, oavsett vad det beror på. Det kan därför tänkas 

vara av vikt att sjuksköterskan reflekterar över att substansbrukssyndrom genomsyrar hela 

patientens liv, även dess somatiska sjukdomar. Med detta menas inte att sjuksköterskan ska 
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reducera en patient till endast dennes substansbrukssyndrom, utan att sjuksköterskan ska ha 

det i åtanke för att få förståelse för vissa beteenden som orsakas av patientens 

substansbrukssyndrom. Det kan därmed frågas om sjuksköterskorna har tillräckligt med 

kunskap om substansbrukssyndrom eftersom de har negativa attityder angående 

karaktäristiska drag av sjukdomen.  

 

Lovi och Barr (2009) beskriver att sjuksköterskor inom psykiatrin anser att sjuksköterskor 

från den somatiska vården har en negativ attityd till personer med substansbrukssyndrom. 

Det är möjligt att det beror på att sjuksköterskor inom psykiatrin har intresse av denna 

patientgrupp och därför väljer att arbeta inom detta område. Det är även sannolikt att 

sjuksköterskan på grund av mer erfarenhet och kunskap om substansbrukssyndrom har en 

bättre attityd. I kategorin Möjliga orsaker och/eller samband till sjuksköterskans attityd mot 

patienter med substansbrukssyndrom har det påvisats att erfarenhet och utbildning förefaller 

vara en korrelerande faktor till en positiv attityd, något som även styrks av van Boekel et al. 

(2013). Detta skulle förklara varför sjuksköterskor inom psykiatrin anser att sjuksköterskor 

inom somatisk vård har en sämre attityd. I en interventionsstudie av Vadlamudi, Adams, 

Hogan, Wu och Wahid (2008) styrks det att utbildning om alkoholberoende har en positiv 

effekt på sjuksköterskors attityd mot patienter med substansbrukssyndrom. Studien påvisar 

även att ålder, tidigare utbildning och om de privat hade varit i kontakt med personer med 

alkoholproblem inte hade signifikant betydelse för utfallet. Detta styrker möjligen 

antagandet om att utbildning har en positiv effekt på sjuksköterskans attityd. Det kan dock 

diskuteras om utfallet skulle blivit detsamma om samma utbildning givits kring narkotika. I 

kontrast till detta beskriver Ford, Bammer och Becker (2009) att endast arbetsplatsutbildning 

inte är tillräckligt för att förbättra sjuksköterskors attityd mot patienter med 

substansbrukssyndrom. De förklarar att denna utbildning endast ger effekt i kombination 

med rollstöd. Det kan tänkas att utbildning därmed är viktigt, men att rätt typ av utbildning 

och rollstöd parallellt med attitydarbete måste ges för att få en god effekt på attityden.   

 

Att rollstöd i resultatet tycks ha ett samband med god attityd är inte förvånande då det kan 

tänkas att det underlättar möjligheten att ge rätt vård, samt skapar gynnsammare 

förutsättningar för en god arbetsmiljö. I resultatet nämns det att hög vårdtyngd och tidsbrist 
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är faktorer som gör att sjuksköterskan inte hinner engagera sig i vården av patienter med 

substansbrukssyndrom (Morley et al., 2015). Yrkesmiljön innefattas i attitydens 

mezzovariabel (Tornstam, 1984, s. 87) vilket gör att attityden kan påverkas till det bättre med 

hjälp av arbetsmiljön. Det är även påvisat att god arbetsmiljö skapar god vård. De främjande 

faktorer som har setts är: kliniskt kompetenta sjuksköterskor, relationer byggda på 

samarbete, självständig och kontrollerbar omvårdnad, adekvat bemanning, support från 

arbetsledningen och patientcentrerad vård (Kieft, de Brouwer, Francke & Delnoij, 2014). 

Detta ger en bild av vikten av en god arbetsmiljö. Att sjuksköterskan upplever att han/hon 

hinner lägga den tid som krävs på patienterna gynnar sjuksköterskan och även patienten, 

som får en bättre vård med mindre negativa attityder.  

 

Negativa attityder mot personer med substansbrukssyndrom konstateras i denna 

litteraturöversikt vara ett återkommande problem inom vården. Det påvisas även att det 

finns många olika möjliga orsaker och/eller samband mellan dessa attityder. Det kan därmed 

vara svårt att ge en enskild lösning till förbättring inom den kliniska omvårdnaden. Kåvle 

och Bondevik (2008) nämner att patienter själv önskar få vara delaktiga i beslut om deras 

vård samt att sjuksköterskan och patienten samarbetar. De nämner även att det är viktigt att 

sjuksköterskan lyssnar på patienten, ger ärlig information och respekterar dem utan att 

döma deras individuella behov. Travelbee (1971, s. 140–141) påpekar att det inte finns icke 

dömande attityder, hon menar att alla människor tenderar att döma andra människors 

beteenden på ett eller annat sätt. Sjuksköterskan ska därmed inte sträva efter att bli 

fördomsfri då detta inte är möjligt. Det viktigaste är att vara medveten om de fördomar 

han/hon har om den sjuke personen för att kunna utvärdera effekten som fördomen har på 

personens vård och välbefinnande. En positiv attityd till patienten grundar sig i acceptans 

inför den sjuke och dess beteende, utan att acceptera sjukdomen i sig. Acceptans inför den 

sjuke leder till ett förlåtande för att den sjuke inte är densamma som han/hon var utan sin 

sjukdom. Detta gör att sjuksköterskan känner sympati med personen på ett plan där han/hon 

ser personen bakom sjukdomen. Sjuksköterskan vill genuint vårda personen och inte bara 

göra det grundat på de förväntningar som finns. Det kan diskuteras kring om vikten av 

sjuksköterskans självinsikt därmed väger tyngst i detta sammanhang. Tornstam (1984, s. 87) 

nämner att en individs personlighet är en mikrovariabel som påverkar attityden. En ständig 
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reflektion över sitt eget och sin omgivnings beteende och attityd kan av den anledningen 

tänkas vara den viktigaste komponent för framgång i vården av patienter med 

substansbrukssyndrom. Detta för att sjuksköterskan ska tillgodose alla patienters behov av 

stöd och omvårdnad, att sjuksköterskan ska se personen bakom sjukdomen och genom detta 

låta den mellanmänskliga relationen växa fram.  

 

9 Slutsats  

Denna litteraturöversikt belyser ett viktigt problem som berör alla sjuksköterskor eftersom 

patienter med substansbrukssyndrom kan vårdas inom alla olika typer av specialiteter. De 

negativa attityderna som existerar måste diskuteras för att de ska förbättras hos 

sjuksköterskor, oavsett om det gäller på mikro- eller mezzonivå. Ett ständigt 

attitydfrämjande arbete skulle vara av vikt där erfarenhet värderas högt och utbildning om 

substansbrukssyndrom prioriteras. Mer forskning krävs inom detta område och för att 

lättare kunna jämföra utfall i studier är det av värde att mer likvärdiga mätinstrument 

används inom forskningsområdet. Att fortsätta undersöka attityder, där patientperspektivet 

vägs in, dess påverkan på vården och bakomliggande orsaker är viktigt i arbetet mot 

negativa attityder. Detta för att ge patienterna likvärdiga förutsättningar för att erhålla en 

god omvårdnad. 
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sjuksköterskor som vårdar 

drogberoende patienter. 
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intervjuer 
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Sjuksköterskorna är osäker på hur de vårdar 
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Björkman et al. 
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droger.  

 

Mixad 

metod 

311 (anges 

ej) 

Enkätundersökning, 

öppna frågor 

 

Tematisk analys 

Sjuksköterskan anser att hindrande faktorer för att 

ge en god vård är att patienter med 

substansbrukssyndrom anses vara våldsam, 

manipulativ och oansvarsfull.  

 

 

 Hög  



 
 

Ford et al.  

(2008) 

Australien 

Att undersöka sjuksköterskans 

terapeutiska attityd mot patienter 

med substansbrukssyndrom. 

Kvantitativ 1605 

(2211) 

Enkätundersökning 

 

Tvärsnittsstudie 

 

Statistisk analys 

Sjuksköterskor kämpar med att fullfölja deras 

professionella skyldigheter i vården av patienter 

med substansbrukssyndrom. 25% känner sig 

tillräckligt utbildad för att vårda patientgruppen. 

30% är motiverad att vårda patientgruppen och 15% 

upplever tillfredsställelse i rollen att vårda 

patientgruppen.  

 

 

 

 

Hög 

Gray 

(2014) 

Frankrike 

Att berätta om franska 

sjuksköterskor som arbetar inom 

psykiatrin och vårdar patienter 

med substansbrukssyndrom.  

Kvalitativ 14 (2) Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Etnografi 

Sjuksköterskan ser patienten som självständig, och 

väljer själv om de vill ha behandling eller inte. 

Sjuksköterskan bygger en relation som respekterar 

både patienten och sjuksköterskan. De väljer att 

vara tydlig med regler och gränssättning.  

 

 

 

Hög 

Hsiao et al. 

(2015) 

Taiwan 

Att undersöka faktorer som 

influerar sjuksköterskor inom 

psykiatrins attityder mot personer 

med psykiska sjukdomar.  

Kvantitativ 180 (23) Enkätundersökning 

 

Tvärsnittsstudie  

 

Statistisk analys 

Negativa attityder finns främst mot patienter med 

substansbrukssyndrom. Äldre sjuksköterskor och 

sjuksköterskor  med mer klinisk erfarenhet uppger 

mer empati och bättre attityder mot patienter med 

psykiska sjukdomar.  

 

 

 

 

 

 

Medel 



 
 

Kelleher & 

Cotter 

(2008) 

Irland 

 

 

Att fastställa vilken kunskap och 

attityd som läkare och 

sjuksköterskor som arbetar på en 

akutmottagning har gällande 

problematiskt substansbruk och 

substansbrukare.  

Kvantitativ 66 (36) Enkätundersökning 

 

Tvärsnittsstudie 

 

Statistisk analys 

Läkarna och sjuksköterskorna vårdar patienter med 

substansbrukssyndrom på daglig basis. De anses ha 

god attityd mot patientgruppen. De är emot 

droganvändande. 

 
 

 

 

 

Hög 

Lovi & Barr 

(2009) 

Australien 

Att beskriva upplevelsen hos 

sjuksköterskor som arbetar på en 

drog- och alkoholenhet. 

Kvalitativ  6 (anges 

ej) 

Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Fenomenologisk 

 

Sjuksköterskorna anser att sjuksköterskor inom 

somatisk vård inte har tillräckligt med kunskap för 

att ta hand om dessa patienter. Sjuksköterskor inom 

somatisk vård uppvisar även dålig attityd både mot 

patienter och den psykiatriska verksamhet som 

sjuksköterskorna arbetar på.  

 

 

 

 

 

 

Medel 

Morgan 

(2014) 

USA 

Att utöka kunskapen om 

sjuksköterskan attityd och 

interaktioner med patienter med 

substansbrukssyndrom som är i 

smärta samt generera en teori som 

bidrar till en större förståelse av 

problemet.  

Kvalitativ 14 (0) Semistrukturerade 

intervjuer  

 

Grounded Theory 

Sjuksköterskans bakgrund, erfarenhet, utbildning, 

erfarenhet av smärta, familjeattityder och 

värderingar kring smärta och beroende är faktorer 

som påverkar deras attityd mot patienter med 

substansbrukssyndrom. Sjuksköterskor upplever att 

patienterna är krävande. Sjuksköterskorna hade 

även svårt att acceptera patienternas beteenden vid 

smärta. 

 

 

 

 

 

Hög 



 
 

Morley et al. 

(2015) 

Storbritannien 

Att få en djupare förståelse av 

sjuksköterskans erfarenheter och 

barriärer mot patienter med 

substansbrukssyndrom 

Kvalitativ 5 (0) Semistrukturerade 

intervjuer 

 

Fenomenologisk 

Det är vanligt att stigmatisera och stereotypisera 

patientgruppen.  Karakteristiska egenskaper för 

patientgruppen anses vara att patienterna är svåra 

och ej följsamma i behandlingen. Många 

sjuksköterskor anser att patienterna har ett 

drogsökande beteende. Sjuksköterskorna anser 

dock att alla patienter inte betedde sig likadant.   

 

 

 

Hög 

Natan et al.  

(2009) 

Israel 

Att undersöka 

omvårdnadspersonals attityd och 

syn på omvårdnaden av 

drogmissbrukare med hjälp av 

Theory of Reasoned Action. 

Kvantitativ 135 (19) 

 

Enkätundersökning 

 

Tvärsnittsstudie 

 

Statistisk analys 

 

Sjuksköterskor har överlag en bra attityd mot 

patienter med substansbrukssyndrom. De är 

tillfreds med att arbeta med patientgruppen men är 

rädd för våldsamhet, manipulation samt 

smittsamma sjukdomar.  

 

 

 

Medel 

Neville & Roan 

(2014) 

USA 

Att undersöka sjuksköterskans 

uppfattning om att vårda 

hospitaliserade 

medicinska/kirurgiska patienter 

med samsjuklighet av 

substansbrukssyndrom. 

 

Kvalitativ 24 (0) Enkätundersökning 

 

Kvalitativ analys 

Sjuksköterskor känner sig otrygg under vårdandet 

av personer med substansbrukssyndrom. Att vårda 

patientgruppen anses utmanande då patienterna är 

krävande och opålitliga. Sjuksköterskan upplever 

sig bli manipulerade. Sjuksköterskorna upplever 

även att de inte gagnades av att vårda dessa 

patienter.  

 

 

 

 

 

Hög 

 

 



 
 

van Boekel et al. 

(2013) 

Nederländerna 

Att undersöka holländsk 

vårdpersonals vilja att arbeta med 

patienter med 

substansbrukssyndrom. Deras 

vilja, föreställning och emotionella 

reaktioner till dessa patienter inom 

primärvård, psykiatrisk vård och 

beroendevård. Samt se sambandet 

mellan dessa komponenter. 

 

Kvantitativ 347 (227) Enkätundersökning 

 

Tvärsnittsstudie 

 

Statistisk analys 

 

 

Sjuksköterskor inom psykiatrisk vård hade överlag 

en positiv inställning till att vårda patienter med 

substansbrukssyndrom. De känner måttlig 

tillfredsställelse till att vårda patientgruppen.  

 

 

Hög 

 


