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            Abstrakt 

 
Bakgrund: Drogmissbruk är ett utbrett globalt hälsoproblem som kan 
resultera i sjukdomar, olyckor och leda till dödsfall. Sjuksköterskors 
kunskap och attityder har stor betydelse för att identifiera och bemöta 
patienter med drogmissbruk. Syfte: Syftet var att beskriva sjuksköterskors 
och sjuksköterskestudenters attityder, kunskaper och förhållningssätt till 
patienter med drogmissbruk. Metod: Denna litteraturöversikt har bearbetats 
med vetenskapliga artiklar som grund. Sex kvalitativa, fyra kvantitativa och 
en artikel med mixad design har värderats och analyserats. Resultat: 
Resultatet visade att sjuksköterskornas attityder gick att dela in i två 
grupper, negativa och positiva. Sjuksköterskor upplevde brist på kunskap 
och utbildning som ett hinder till att ge adekvat vård. 
Sjuksköterskestudenter ansåg att utbildning gällande droger var otillräcklig 
och de hade svårt att relatera till missbrukare. Specialister och 
sjuksköterskor med lång arbetslivserfarenhet upplevde mer positiva attityder 
och kände sig mer självsäkra att identifiera samt vårda dessa patienter. 
Diskussion: Genom att bli tryggare i sin yrkesroll kan detta leda till bättre 
vård. Kunskap och vilja att utvecklas är nyckeln till positiva attityder och 
förmåga att hantera patienter med missbruk. Slutsats: Det fanns ett behov 
av utbildning på arbetsplatser och sjuksköterskeutbildningar för att öka 
kunskap om drogmissbruk. 
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Inledning 

Under vår utbildning förvånade det oss att området drogmissbruk berördes i sådan 

liten omfattning i undervisningen. Under de verksamhetsförlagda studierna kom vi i 

olika utsträckning i kontakt med patienter med missbruksproblem. Det var svårt att 

veta hur man borde agera och vi kände oss oförberedda att vårda dessa patienter. Det 

upplevdes i många fall som om de inte fick den vård och bemötande de var 

berättigade till. Under en praktikperiod mötte vi en patient med tidigare 

opioidmissbruk som skulle få fortsatt vård på annan avdelning och rapporterades över 

till en sjuksköterska. Missbruket var inte orsaken till att patienten hade sökt vård och 

trots att vi insisterade på att missbruket inte var ett problem ville inte sjuksköterskan 

eller övrig personal på den avdelningen ta emot patienten. Denna patient möttes av 

fördomar, ovilja och rädsla. Detta lade grunden för denna litteraturöversikt, då vi ville 

gå djupare in på detta område för att beskriva sjuksköterskornas egentliga attityder 

mot drogmissbrukare. 

Bakgrund 

Enligt Förenta nationerna (FN) beräknas 185 miljoner människor ha nyttjat droger 

från åren 1998 -2001. Användning av droger förekommer främst tidigt i livet, det vill 

säga från 15 års ålder och framåt. World Health Organization (WHO) har startat ett 

projekt; ”Hälsa för alla” där strategierna är att minska förekomsten av narkotiska 

substanser och att ge adekvat utbildning för hantering av drogrelaterade problem. Ur 

global synvinkel är det årligen cirka 0,2 miljoner människor som dör av narkotika 

missbruk, samt 11,2 miljoner som riskerar att dö eller som lider av ett handikapp till 

följd av sitt missbruk (URL 1). När 4600 skolungdomar i gymnasieskolor 

undersöktes i Sverige år 2007 angående deras narkotikaerfarenhet och vilka typer av 

narkotika de nyttjat visade siffrorna att 17 % av pojkarna och 13 % av flickorna har 

provat narkotika. Cannabis var vanligast i båda grupperna, dock visade flickorna på 

mer intag av amfetamin än pojkarna. Däremot var heroin beprövat bland pojkar, men 

ej bland flickor (URL 2, URL 3).  

Drogmissbruk är ett utbrett globalt hälsoproblem som kan leda till allvarliga fysiska 

eller psykiska komplikationer som en följd av preparatets farmakologiska effekt 
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administrationssätt samt missbrukarens levnadsstil och omgivning. I många fall 

spelar missbrukarens miljö större roll för sjuklighet och dödlighet än preparatet i sig. 

Ett utbrett blandmissbruk, hantering av orena kanyler och svåra levnadsförhållanden 

har negativa effekter på missbrukarens hälsa (Centralförbundet för alkohol- och 

narkotika upplysning, 2003, s. 117, 119). Speciellt droger som injiceras medför en 

ökad risk för smittsamma blodburna infektioner som Hepatit B, Hepatit C och HIV 

(Abou- Saleh, 2006).  

 

Dödligheten bland missbrukare är mångfalt större än för övrig befolkning i 

motsvarande ålder. Vid ett drogrelaterat dödsfall innebär det inte att den avlidne alltid 

motsvarar den ”bild” människor har av en missbrukare. Det kan vara fråga om 

personer som vid något enstaka tillfälle provat droger och drabbats av komplikationer 

som lett till döden. Det kan även röra sig om personer som överdoserat narkotika- 

klassade läkemedel (URL 4).  

 

Attityder och synsätt på missbruk varierar och skiljer sig beroende på dess 

sammanhang. Det finns ett brett register med olika förklaringsmodeller till 

drogmissbruk, alltifrån drogens tillgänglighet, psykologisk faktor, fysiologisk 

sårbarhet till ärftlighet. Vissa personer framställer missbruk som en sjukdom, på 

grund av dess tvångsmässiga beteende, samtidigt som andra hävdar att missbruket i 

sig inte är en sjukdom men kan leda till sjukdomstillstånd. Dessa förklaringsmodeller 

har lett till att de moraliska attityderna till missbrukare som har funnits och som 

fortfarande finns, både i samhället och inom olika yrkeskategorier har blivit aktuella 

och uppmärksammade. Genom att avdramatisera begrepp som ”missbruk” och 

”beroende” skapas möjligheter att hjälpa den enskilde individen (Socialstyrelsen, 

2007, s. 34-35). 

 

Den främsta anledningen till att missbrukare söker vård är att de själva har 

identifierat sitt problem. Övriga anledningar är fysisk skada, sociala konsekvenser 

och påtryckningar från familj och vänner (Tsogia, Copello & Orford, 2001).  
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Grundprincipen i vård av missbrukare är att de har samma rätt till hälso- och sjukvård 

som andra patienter. All sjukvårdspersonal som är involverad ansvarar själv för att 

vården skall tillgodose såväl hälso- som sociala problem genom vetenskapligt 

baserade interventioner, vilka inkluderar tillvägagångssätt som reducerar risker för 

patienten. När sjukvårdspersonal bedömer en missbrukares behov av vård bör de vara 

noggranna och grundliga. Syftet skall vara att identifiera karaktär och omfattning av 

eventuella drogrelaterade problem, förstå bakomliggande orsaker och fastställa 

patientens svagheter och styrkor samt dennes tillstånd. En god bedömning resulterar i 

en grundlig behandling och omvårdnadsplan som riktar sig mot akuta behov, 

riskfaktorer, kort- och långsiktiga mål, som inkluderar rehabilitering för att komma 

tillbaka till samhället (Abou- Saleh, 2006). 

 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982: 763) 2 §; ”är målet för hälso- och 

sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde och för den 

enskilda människans värdighet. Den som har det största behovet av hälso- 

och sjukvård skall ges företräde till vården”. 

 

Sjuksköterskans viktiga roll baseras på kunskap, profession och att ofta bli anförtrodd 

med konfidentiella uppgifter och funderingar från familjer, vänner och patienter 

angående missbruk. Inom hälso- och sjukvården är sjuksköterskor den största 

gruppen av vårdgivare och är vanligtvis den första kontakten för missbrukare som 

söker vård (Nkowane & Saxena, 2004; Rassool, 1993).  

 

Kunskap och attityder har stor betydelse för att identifiera patienter med 

missbruksproblem. Positiva attityder till vård av missbrukare möjliggör för hälso- och 

sjukvårdspersonal att erbjuda lämplig hjälp till de som är i behov av medicinsk vård. 

Fördomar och negativa attityder kan resultera i sämre omvårdnad och behandling. Att 

negativa attityder påverkar sjukvårdspersonal är inget nytt fenomen. Effekten av 

attityder togs upp för över 30 år sedan i studier som visar att läkares attityder till 

missbrukande patienter påverkade vårdkvaliteten (Kelleher, 2007).  I tidigare studier 

från slutet av 1980- talet beskrivs samhällets fördomar mot alkoholister och 

drogmissbrukare. Sjukvårdspersonalen har haft en negativ stereotypisk uppfattning av 

missbrukare och har varit pessimistiska till en framgångsrik behandling. Även om 



 4 

sjuksköterskorna uppmärksammat problem, så har motvilja funnits i att ge 

missbrukare vård (Rassool, 1993).  

Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva sjuksköterskors och 

sjuksköterskestudenters attityder, kunskaper och förhållningssätt till patienter med 

drogmissbruk. 

Metod 

Litteraturöversikten har bearbetats och genomförts med vetenskapliga artiklar som 

grund. Litteratur inom det valda ämnet har systematiskt sökts, kritiskt granskats och 

sammanställts. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 29) kan syftet med en 

litteraturstudie vara att inom ett visst forskningsområde beskriva hur kunskapsläget 

ser ut.  

Litteratursökning 

Litteraturöversikten är baserad på vetenskapliga artiklar och övrig litteratur. Sökning 

har skett via databaserna Cinahl, PubMed, PsycInfo och genom manuell sökning 

utifrån artiklarnas referenslistor. Avgränsningar som användes vid sökning var att de 

skulle vara fulltext. De sökord som använts i olika kombinationer är: drug abuse, 

drug misuse, substance misuse, nurses, nursing, attitudes, attitude och knowledge (se 

bilaga 1).  

Inklusions- och exklusions kriterier 

Artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, samt röra det utvalda 

ämnesområdet. Artiklarna skulle även finnas tillgängliga i fulltext. De som 

exkluderades berörde till största delen alkoholmissbruk eller var review artiklar. 

Urval och värdering av vetenskapliga artiklar 

I första urvalet lästes titlar på artiklarna som hittades vid sökningar för att se om de 

rörde ämnesområdet, av dessa kvarstod sedan 71 artiklar. Därefter lästes artiklarnas 

abstrakt för att få en uppfattning om artiklarnas innehåll, varav 35 artiklar kvarstod 

för vidare granskning. Övriga artiklar valdes bort för att de inte berörde det utvalda 
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ämnesområdet. Manuell sökning utfördes utifrån dessa 35 artiklarnas referenslistor 

och ytterligare tre artiklar hittades. Kvarvarande artiklar lästes igenom och 

granskades ytterligare. De bedömdes utifrån vilken typ av studie, hur den hade 

genomförts, vad resultatet visade, samt om artikeln var intressant för fortsatt 

granskning.  Kraven för de studier som gick vidare för ytterligare granskning var att 

de var vetenskapliga och motsvarade syftet, vilket 22 artiklar gjorde. 

 

Klassificering och värdering av artiklarna genomfördes enligt Carlsson och Eimans 

(2003, s.17) bedömningsmall (se bilaga 2 och 3). De 22 artiklarna som kvarstod 

graderades från I-III. Grad I avser hög kvalitet och grad III avser låg kvalitet. Efter 

den slutliga värderingen inkluderades 11 artiklar, dessa var av hög kvalitet (I) eller 

medelhög kvalitet (II). De artiklar som efter kvalitetsgranskningen bedömdes vara av 

låg kvalitet (III) uteslöts. Översikt och värdering av kvalitet av artiklar som använts i 

resultatet redovisas i bilaga 4. Både artiklar med kvalitativ, kvantitativ och mixad 

design har använts, detta för att ej gå miste om betydande resultat. 

Analys 

 
För att bearbeta de kvalitativa artiklarnas innehåll användes Graneheim och 

Lundmans (2004) förslag till innehållsanalys. Artiklarna lästes upprepade gånger för 

att få en bredare förståelse av innehållet. Meningsenheter som var relevanta 

markerades och översattes till svenska. Därefter kondenserades dessa i syfte att 

reducera texten utan att förlora betydande innehåll (se tabell 1). De kondenserade 

meningsenheterna kodades och grupperades i subkategorier och ur dessa kunde 

kategorier utskiljas.  

 

Vid analys av kvantitativa artiklar, utgick vi från syftet. Det som ansågs väsentligt för 

resultatet plockades ut och sorterades under redan befintliga kategorier. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008, s. 150- 151) innebär en innehållsanalys av 

kvantitativa artiklar en analys av synliga mönster eller teman som framgår i texten 

genom kvantitativa beräkningar. 
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Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt vid innehållsanalys. 

 

Etiska överväganden 

Eftersom detta är en litteraturöversikt krävs inget godkännande av en etisk kommitté. 

Däremot är de artiklar som har inkluderats i litteraturöversikten etiskt granskade eller 

har visat på ett etiskt övervägande. Artiklarna har översatts objektivt och innebörden 

av texten skall inte ha ändrats. Enligt Forsberg och Wengström (2008, s. 77) är det 

viktigt att vetenskapliga artiklar har blivit granskade av en etisk kommitté för att 

säkerställa att riktlinjer för god och säker forskning följs. En artikel var dock inte 

granskad av etisk kommitté, men var av betydelse för resultatet. 

Meningsenheter Kondenserade 
meningsenheter 

  
   Koder 

 
Sub-
kategorier 

 
Kategorier 

Some of the 
professionals felt 
that education and 
training on the 
topic could 
possibly be 
dangerous. Their 
fear relates to the 
possibility that 
being perceived as 
experts could 
attract illicit drug 
users to their 
surgery. 

Personal ansåg att 
utbildning och 
träning inom 
området kunde vara 
farligt. Deras rädsla 
relaterades till 
möjligheten att 
uppfattas som 
experter och 
attrahera 
drogmissbrukare. 

 

 

Känsla av 

osäkerhet 

Another strong 
theme to emerge 
was the 
recognition of 
health 
professionals’ lack 
of education, 
training, skills and 
knowledge of drug 
problems 

Ett tema som 
framträdde var 
hälso- och sjukvårds 
personalens brist på 
utbildning, träning, 
förmågor och 
kunskaper om 
drogproblem. 

 
Oförberedd 
personal 

 

 

 

 

Brist på 

kunskap och 

utbildning 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Negativa 
attityder 
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Resultat 

I denna litteraturöversikt ingår fem kvantitativa och sex kvalitativa artiklar, av hög 

och medelhög kvalitet. Studierna som inkluderats är genomförda i Australien, 

Brasilien, Finland, Indien, Nordirland, Storbritannien och Thailand. En 

sammanställning av studierna gjordes och två kategorier identifierades som 

presenteras under rubrikerna: positiva och negativa attityder. I resultatet beskrivs sju 

subkategorier som underrubriker med kategorierna som huvudrubriker (se tabell 2). 

Vissa artiklar återkommer under flera rubriker, då med olika fokus. Citat från 

artiklarna förekommer för att styrka sjuksköterskornas beskrivna attityder. 

 

Tabell 2. Översikt av kategorier och subkategorier. 

Negativa attityder 

Brist på kunskap och utbildning 

I en studie utförd bland sjuksköterskestudenter framkom det att majoriteten fann 

utbildning gällande droger otillräcklig (Rassool, Villar- Luis, Carraro & Lopes, 

2006). När en undersökning genomfördes bland sjuksköterskor på medicin- och 

kirurgavdelningar framkom det att personalen generellt ansåg sig själva ha bristande 

kunskaper i vård av drogmissbrukare och inte kunde ge adekvat vård till dessa 

patienter. Sjuksköterskorna kände sig oförberedda i att känna igen tecken på 

drogmissbruk. De upplevde att de saknade tillräcklig kunskap till att identifiera, 

hantera och bemöta dessa patienter (Griffiths, Stone, Tran, Fernandez & Ford, 2007).  

 

Det som framkom angående utbildning och träning gällande drogmissbruk och 

drogmissbrukande patienter var att personalen ansåg att utbildning kunde bli farligt, 

då de kunde anses som experter inom området och därmed dra till sig fler 

drogmissbrukare. Detta kunde även resultera i att deras kollegor undvek denna 

Kategorier: Negativa attityder Positiva attityder 

Brist på kunskap och utbildning Egen självsäkerhet och motivation 

Ovilja att ingripa Personcentrerat arbetssätt 

Låg social status Förmåga att vara flexibel 

 
Sub- 
Kategorier: 

 Utbildning ger positivt synsätt 
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klientgrupp och istället lämnade över dem till den tränade personalen, vilket kunde 

innebära en utökad arbetsbörda (McLaughlin, McKenna, Leslie, Moore & Robinson, 

2006).  

 

Ovilja att ingripa 

Sjuksköterskestudenter anser att det är viktigt att observera och skaffa sig kunskap 

om patientens droghistoria för att skilja på de som tillfälligt experimenterat med 

droger och de som är beroende. Studenterna tyckte att det är sjuksköterskans uppgift 

och ansvar att fråga patienten om hans/hennes drogvanor, även om själva missbruket 

inte var anledningen till behandling. Trots detta kände sig inte studenterna bekväma i 

att fråga patienten om dess droganvändning, då de ansåg det svårt att relatera till 

missbrukare. Istället ville flertalet hänvisa patienten vidare till ett bra 

behandlingsprogram. Studenterna ansåg däremot inte att patienter enbart skulle 

behandlas av specialister inom området, då även övrig sjukvårdspersonal bär ansvar 

(Rassool et al., 2006). 

 

På en kirurg- och medicinavdelning kontrollerade sjuksköterskorna patienternas 

drogvanor i mindre utsträckning. Anamnes gällande drogvanor var endast 

dokumenterat i färre än hälften av journalerna och detaljerad information som mängd 

och varaktighet var endast dokumenterat i ett fåtal patientjournaler (Griffiths et al., 

2007). Av 328 sjuksköterskor ansåg 34 % att det är patientens eget val om denne 

använder droger och att detta inte går att påverka genom att ställa frågor eller ingripa. 

Drogmissbruk ansågs vara patientens ensak och det är inte tillåtet att vidta åtgärder 

enligt 13 % av 325 sjuksköterskor. Övriga sjuksköterskor var i stor utsträckning mer 

angelägna till att ingripa och kontrollera om patienter missbrukar droger, men brist på 

tid sågs som ett stort hinder (Lappalainen- Lehto, Seppa & Nordback, 2005). 

 

Sjuksköterskor som arbetar inom missbruksvården har ansett att sjuksköterskor inom 

andra områden inte lägger så stor vikt på de psykiska aspekterna vid vård av 

patienter. Utan de ser mer till det fysiska och har ett sjukdoms- centrerat 

förhållningssätt till patienten (Happel & Taylor, 1999).  
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Låg social status 

Omgivningen har ofta negativa attityder gentemot missbrukare. Detta fann Philipps 

(2007) i en studie som visade att drogmissbrukare ofta anses tillhöra det ”lägsta steget 

på den sociala trappan”. I en annan studie utförd av McLaughlin et al. (2006) 

påvisades det att sjuksköterskor har ett negativt synsätt mot drogmissbrukare, de 

anses vara listiga, sluga och manipulativa. Missbrukande patienter ansågs inte bry sig 

om hur de uppnådde sina mål, så länge de fick det de ville ha, som ofta innefattar 

narkotikaklassade läkemedel. 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal vill i stor utsträckning ej bli involverade i vården av 

missbrukare och har en pessimistisk syn på behandling och omvårdnad av patienter 

med missbruksproblem (McLaughlin et al., 2006; Lappalainen- Lehto et al., 2005). 

Detta har varit en anledning till att det inte ansetts passande att en drogmissbrukande 

patient fått delta i diskussionen kring sin behandling, då personalen känt att patienten 

kunnat utnyttja situationen till sin fördel. De har även ansett att drogmissbrukare har 

orealistiska förväntningar på hur snabbt behandlingen ska erbjudas, den mängd stöd 

som ska ges och lättheten med att uppnå avhållsamhet från droger (Fischer & Neale, 

2008). 

 

“Difficult I suppose, difficult I’m [pause] I would prefer to run a 

mile rather then, they’re not exactly the type of patients that you 

would want to accept onto your list, because generally speaking 

there is a perception that there is going to be a lot of hard work 

with them” (McLaughlin et al.,  2006, p. 684).  
 

 

Enligt Happell och Taylor (1999) har även sjuksköterskor som arbetar inom 

missbruksvården känt sig nedvärderade av sjuksköterskor som inte arbetat inom detta 

område. Deras arbetsroll är inte högt ansedd och få förstår varför man valt att arbeta 

med missbrukare. Deras arbete anses vara mindre krävande och möter ofta negativa 

uppfattningar från omgivningen. 
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Positiva attityder 

Egen självsäkerhet och motivation 

Trots generell bristande kunskap och skicklighet, har sjuksköterskor med mer än 15 

års arbetslivserfarenhet känt sig mer självsäkra att identifiera patienter med 

missbruksproblem (Griffiths et al., 2007). Innan personalen lärt känna patienten finns 

ofta förutfattade meningar och åsikter om drogmissbrukare. När personalen lärt känna 

patienten och dess bakgrund förändras ofta negativa attityder till övervägande 

positiva (McLaughlin et al., 2006).  

 
”I wanted to do something in the cutting edge of psychiatric nursing or 

just modern life in general, I thought it would be a challenge and I 

thought it would be interesting” (Grafham, Matheson & Bond, 2004, p. 
692). 
 

Det finns ett flertal anledningar till varför sjuksköterskor valt att arbeta inom 

missbruksvården. De främsta anledningarna till att välja detta yrkesområde har varit 

utmaningen att arbeta med missbrukare, intresse, samt sökandet efter nya erfarenheter 

(Grafham et al., 2004). 

Personcentrerat arbetssätt 

På ett privatsjukhus för missbrukare deltog specialistsjuksköterskor i en 

undersökning. Studiens resultat visade att sjuksköterskans kompetens inte har en 

avgörande roll i vården av missbrukare, utan att det var skillnaden i bemötandet och 

arbetssättet. Deras patientkontakt var personcentrerad i motsats till andra områden, 

exempelvis på en medicin- eller kirurgavdelning, där sjuksköterskor ofta tenderar till 

att ta kontroll över situationen. Istället ska sjuksköterskan låta patienten ta kontroll 

över sitt liv genom att låta denne känna delaktighet. Patientens förhållande till 

sjuksköterskan skall präglas av självständighet och självbestämmande (Happell & 

Taylor, 1999).  
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Förmåga att vara flexibel 

För att möta missbrukare i vården fordras det tålamod, tolerans och att man som 

sjuksköterska inte är dömande gentemot patienten. Även förmågan att tänka snabbt 

och vara flexibel är viktiga egenskaper (Clancy, Oyefeso & Ghodse, 2007). En 

konsekvent inställning är avgörande för att undvika problem. Inom vården av 

missbrukare är ingen situation den andre lik. Genom att vara flexibel kan man ge 

patienten individuellt bemötande och individanpassad vård. En annan viktig förmåga 

i möte med missbrukare är effektiv kommunikation. Att ställa de rätta frågorna och 

inte ta kontroll över samtalet kan uppmuntra patienten till att öppna sig och uttrycka 

sina känslor. Drogmissbrukare behöver bli bemötta utan fördomar och känna stöd 

(Happel & Taylor, 1999). 

 

Kvinnor har visat sig vara mindre moralistiska mot drogmissbrukare i en studie utförd 

av Foster och Onyeukwu (2003). Forskarna fann även att sjuksköterskor inte trodde 

lika mycket på den stereotyp som finns om missbrukare i samhället, som övrig 

personal gjorde. Det framkom även att mörkhyade sjuksköterskor hade en mer 

optimistisk attityd till en lyckad behandling än vad icke- mörkhyade sjuksköterskor 

hade.  

Utbildning ger ett positivt synsätt 

I en studie som utfördes av Munro, Watson och McFadyen (2007) jämfördes en 

experimentell grupp med en kontrollgrupp. Skillnaden i grupperna var att 

sjuksköterskorna i den experimentella gruppen fick en intervention i form av ett fyra 

dagars träningsprogram. Målet var att se om sjuksköterskans attityder mot behandling 

och kunskaper om alkohol, droger och dubbeldiagnos förändrades med hjälp av detta 

program. Resultatet visade att sjuksköterskans attityd var lika negativ i båda 

grupperna innan denna undersökning startade. Vid insamlingstillfället, som inträffade 

direkt efter att experimentgruppen fått sin träning, visade det sig att 

experimentgruppen hade positivare attityd än sjuksköterskorna i kontrollgruppen. Vid 

den sista datainsamlingen som ägde rum sex månader efter träningen, så framkom det 

att sjuksköterskorna i den experimentella gruppen hade utvecklat ännu positivare 
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attityder än innan. Angående sjuksköterskans kunskaper om droger, alkohol och 

dubbeldiagnos så hade båda grupperna liknande kunskaper innan interventionen, men 

direkt efter träningen och vid sex- månaders kontroll så visade den experimentella 

gruppen en klar förbättring.  

Diskussion 

Resultatdiskussion 

I denna litteraturöversikt vill vi beskriva sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters 

attityder, kunskaper och förhållningssätt till drogmissbrukare. Resultatet visar främst 

att sjuksköterskor har brist på kunskap och utbildning som kan leda till negativa 

attityder. Trots att sjuksköterskestudenter visar på en mer positiv inställning till 

missbrukare anser de att utbildningen är otillräcklig och känner osäkerhet i att möta 

denna patientgrupp. Även om det är många sjuksköterskor som är negativa till ökad 

utbildning visar resultatet att utbildning leder till ett mer positivt synsätt på 

missbrukande patienter. 

 

Dessa åsikter förekommer även hos övrig personal inom hälso- och sjukvården. 

Orsaker till att undvika att vårda patienter med missbruk bland allmänläkare är deras 

eget val och de känner inga krav att ta sig an dessa patienter. Ett fåtal läkare anser att 

det är slöseri med tid att vårda denna patientgrupp och att de inte kan erbjuda 

patienterna passande behandling, utan hänvisar dem till specialister. Trots detta 

upplevde läkare som fått utbildning inom området större självförtroende och 

självsäkerhet att behandla patienter med drogmissbruk (Matheson, Pitcairn, Bond, 

Van Teijlingen & Ryan, 2002).   

 

Vi anser att det främst är osäkerhet inför denna patientgrupp som leder till brist på 

utbildning och vilja att öka sina kunskaper.  I vår sjuksköterskeutbildning saknas det 

teoretisk och praktisk utbildning inom drogmissbruk och dess skadeverkningar. Detta 

leder möjligtvis till att vi kommer ut i arbetslivet oförberedda att möta denna grupp 

av patienter. Alla blivande sjuksköterskor kommer kanske inte att möta 

drogmissbrukare i sitt yrke, men bör för den skull känna säkerhet om det skulle ske. 
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Utbildningen skall förbereda studenter till att våga möta och vårda alla patienter, 

oavsett problem eller sjukdom. 

 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskor inte vill involveras i vården av dessa 

patienter och de vill inte ställa frågor gällande patienters eventuella drogmissbruk. 

Detta kan stärkas av Peckover och Chidlaw (2007) som menar att 

distriktssjuksköterskor ser missbrukare som en risk, vilket resulterar i att dessa 

patienter får hastigt och kortfattat bemötande och sämre vård. Missbrukare möter 

svårigheter, fördomar och diskriminering när de söker vård på grund av den negativa 

synen på deras livsstil. Mindre tid med distriktssköterskorna påverkar processen att 

lära känna patienten. Detta påverkar viktiga aspekter och patientens emotionella, 

psykiska och sociala behov kan missas.  

 

Vi anser att det är en sjuksköterskas skyldighet att ta fullständig anamnes gällande 

patientens drogvanor, särskilt då missbruk kan misstänkas. Alla patienter har rätt till 

samma vård och bör inte diskrimineras eller behandlas annorlunda på grund av sitt 

missbruk.  I ett möte med nya människor tror vi att alla mer eller mindre bildar en 

första uppfattning om personen i fråga, oavsett om det är positivt eller negativt. Det är 

viktigt att inte döma och följa sin första uppfattning av patienten för att undvika att 

skapa fördomar. Som sjuksköterska kommer man i kontakt med patienter med olika 

bakgrund, erfarenheter och livsöden. För att kunna ge rätt omvårdnad och bemötande 

anser vi att det är viktigt att lägga förutfattade meningar åt sidan. I resultatet framkom 

det att tålamod, tolerans och ett icke- dömande arbetssätt är grunden för god vård. 

 

Enligt resultatet har sjuksköterskor en pessimistisk syn på patienter med 

missbruksproblem och de anser att dem är manipulativa. Enligt Neale, Tompkins och 

Sheard (2008) har sjuksköterskor en rädsla för att vårda dessa patienter. 

Drogmissbrukare anses vara oförutsägbara, aggressiva och att de utgör ett hot mot 

omgivningen.  

 

Vi tror att sjuksköterskornas och övrig hälso- och sjukvårdspersonal negativa syn på 

missbrukare ofta grundar sig i rädsla. Vår uppfattning är att samhället i allmänhet 
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framställer drogmissbrukare som aggressiva, farliga och svåra att bemöta. Denna 

inställning gynnar varken missbrukare eller vårdare, då detta kan vara ett hinder för 

missbrukare att söka vård och det kan påverka kvaliteten på den vård sjuksköterskor 

ger. 

 

Resultat visar även att det finns positiva attityder mot drogmissbrukare. 

Sjuksköterskor som arbetar inom missbruksvården och sjuksköterskor med lång 

arbetslivserfarenhet uppvisar en mer positiv attityd och de känner mer självsäkerhet i 

att identifiera och bemöta dessa patienter. Specialistsjuksköterskor anser att vård av 

missbrukare skall vara personcentrerad och att patienten skall känna uppmuntran och 

delaktighet. I en studie utförd av Neale et al. (2008) visas det däremot att 

drogmissbrukare upplever att specialistsjukvården inte har tillräcklig förståelse för 

deras psykiska hälsotillstånd. De anser att personalen inte kan erbjuda det emotionella 

och psykologiska stöd som drogmissbrukare önskar. Det finns osäkerhet inför att 

söka vård på grund av rädsla för att konfrontera emotionella problem och oro för att 

behandlingen ska bli smärtsam och svår. 

 

Efter att ha arbetat flera år inom vården borde sjuksköterskor ha mött olika typer av 

människor som givit självförtroende och därigenom erfarenhet att hantera eventuella 

situationer och möten som kan upplevas som obekväma.  Vi anser att sjuksköterskor 

som jobbar inom missbruksvården har ett givande synsätt på behandling och 

bemötande. I verkligheten verkar detta fungera sämre, då drogmissbrukare upplever 

att vården inte är tillräcklig för att kunna tillgodose deras behov.  

 

I en undersökning av patienter med drogmissbruk och deras upplevelse av 

sjukvårdspersonalens attityder framkom det att patienterna ansåg att personalen 

saknade förmåga och kunskap samt att de hade brist på utbildning och träning inom 

området. Bristen på kunskap utnyttjades av drogmissbrukare på flera olika sätt, 

mestadels för att få receptbelagda narkotikaklassade läkemedel utskrivna. Dock anser 

många patienter med drogmissbruk att specialistvården är av högre kvalitet och att 

det erbjuds passande behandlingar i jämförelse med den allmänna vården 

(McLaughlin, McKenna & Leslie, 2000). 
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Vi har valt att i större utsträckning diskutera de negativa attityder som förekommer 

för att det är dessa som måste belysas för att det ska kunna ske en förändring. Det 

kommer antagligen alltid att förekomma negativa likväl som positiva attityder, det är 

oundvikligt för att människor kommer alltid ha sina åsikter. Däremot är det fel att 

negativa attityder kan påverka omvårdnad och bemötande. 

 
”Sjuksköterskan har ett personligt ansvar för sitt sätt att utöva yrket och 

för att genom livslångt lärande behålla sin yrkeskompetens” (URL 5). 
 

Vi anser att kunskap och vilja att utvecklas är nyckeln till såväl positiva attityder som 

utvecklad förmåga att hantera olika situationer.  Genom att bli tryggare i sin roll som 

sjuksköterska och öka medvetandet om missbruk och omvårdnad av dessa patienter 

kan detta leda till bättre vård och upptäckt av droganvändning bland patienter.  Alla 

människor har rätt till vård på lika villkor, trots det visar resultat att detta brister i 

praktiken.  

Metoddiskussion 

Vid sökning av artiklarna använde vi olika databaser för att få en större bredd på 

urvalet. Flertalet artiklar hittades och ansågs användbara efter att läst titeln och 

abstrakten. Dessa användes dock inte i resultatet på grund av att de var otillgängliga i 

fulltext och medförde kostnader och tidsbegränsningar. Detta kan ha lett till att vi 

förlorat viktig information till resultatet.  

 

När vi startade att söka artiklar tycktes vi hitta många som var relevanta inom 

ämnesområdet, men vid ytterligare granskning motsvarade de inte syftet med denna 

studie. Detta begränsade antalet artiklar i resultatet och medförde minskning av 

användbart material. De artiklarna vi valde att använda återkom gång på gång vid 

sökningar. Ytterligare artiklar hittades vid genomgång av referenslistorna i valda 

artiklar som överensstämde med syftet. Det visade sig att det inte fanns så mycket 

forskat inom området och det var svårt att hitta aktuell information. Det var svårt att 

hitta artiklar som innehöll mycket relevant information som passade ämnesområdet, 
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syftet och frågeställningarna. Vi ansåg ändå att det var viktigt att belysa detta ämne, 

för att bidra till att öka kunskapsläget. 

 

Vi har använt oss av både kvalitativa, kvantitativa artiklar och även mixad design för 

att få tillräckligt material att bearbeta i litteraturstudien. Vi anser även att genom att 

använda dessa artiklar stärks resultatet och det ger en bredare information.  

 

Vårt mål var att endast inkludera artiklar som var etiskt granskade, men en artikel 

fick ingå i studien trots att den inte blivit granskad av etisk kommitté, då den ansågs 

ha betydelse för resultatet.  

Slutsats 

Denna litteraturöversikt skulle kunna användas som underlag för att informera hälso- 

och sjukvårdspersonal om de attityder som förekommer mot drogmissbrukare som 

söker vård. Det förekommer övervägande negativa attityder och detta kan leda till att 

dessa patienter erhåller sämre vård och bemötande, eller att färre missbrukare vill 

söka vård. Denna litteraturöversikt visar även på behovet av utbildning inom området  

både på arbetsplatser och inom sjuksköterskeutbildningen för att förändra attityder. 

Förslag till vidare forskning är att belysa orsaker till såväl negativa som positiva 

attityder hos sjukvårdspersonal för att kunna hitta lösningar och åtgärder för att 

förbättra vården. Detta anser vi är nödvändigt då det nuvarande forskningsläget är 

otillräckligt. 
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Bilaga 1. Översikt av databaser, sökord och utvalda artiklar.  2008-04-28 – 2008-10-15. 
Databas Sökord              Avgränsningar Träffar Utvalda Artiklar som använts i resultatet 

PubMed  Knowledge AND 
drug abuse AND 
nursing 

Fulltext 263 *  (263) 

* * (38) 

*** (18) 

**** (2) 

Griffiths, R. D., Stone, A., Tran, D. T., Fernandez, R. S., Ford, 
K. (2007). 
 

McLaughlin, D., McKenna, H., Leslie, J., Moore, K., Robinson, 
J. (2006). 
 
Fischer., Neale, J. (2008). 
 
Clancy, C., Oyefeso, A., Ghodse, H. (2007). 
 
 

PubMed Nurses AND drug 
misuse AND attitude 

Fulltext 14 * (14) 

** (5) 

*** (1) 

**** (1) 

Munro, A., Watson, H. E., McFadyen, A. (2007). 
 
Lappalainen- Lehto, R., Seppa, K., Nordback, I. (2005) 
 
 
 

 



 

  

PsycInfo Substance misuse 
AND Nursing 

 

 

36 * (36) 

** (8) 

*** (6) 

Rassool, G.H., Villar-Luis, M., Carraro, T. E., Lopes, G. (2006) 
 

Grafham, E., Matheson, C., Bond, C. M. (2004). 
 

Phillips, P. A. (2007) 
 

Cinahl Drug abuse AND 
attitudes 

Fulltext 76 * (76) 

** (19) 

** * (9) 

Happell, B., Taylor, C. (1999). 
 

 

Cinahl 

 

 

Substance misuse 
AND atttitudes AND 
nurses 

Fulltext 6 * (6) 

** (1) 

** *(1) 

Foster, J. H., Onyeukwu. C. (2003). 

 
* Antal lästa titlar 
* *Antal lästa abstrakt 
* ** Antal artiklar vidare till granskning 
**** manuell sökning ( antal artiklar vidare till granskning) 



 

   



 

  



 

  

Bilaga 4. Översikt över värdering av vetenskapliga artiklar. 
Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Clancy et al. 
2007 
Storbritannien 

Beskriva utvecklingen av 
sjuksköterskerollen i 
missbruksvården. 

Kvalitativ. 
Fokusgrupper 

26 deltagare Innehållsanalys 
(Burnards) 

Fem faser som 
sjuksköterskan går igenom i 
utvecklingen av sin yrkesroll 
framträdde. 

II 

Fischer och 
Neale 
2008 
England 
 
 
 
 
 
 
 

Undersöka problem som 
kan uppstå när man 
försöker involvera 
drogmissbrukare till att ta 
beslut angående deras 
behandling. 

Kvalitativ. 
Semistrukturerade 
intervjuer 

79 drogmissbrukare 
27 anställda inom 
missbruksvården. 
22 hälso- och 
sjukvårds personal 

Innehållsanalys 5 huvudkategorier: 
- uppfattade karaktärsdrag, 
behov och förväntningar hos 
drogmissbrukare. 
- personalens attityder 
- dynamiken i behandlings 
träffar. 
- upplägg av 
behandlingsprogram. 
- faktorer som påverkar 
omvårdnadskvaliteten. 
 

II 

Foster och 
Onyeukwu 
2003 
England 

Att utforska vilka 
attityder 
rättssjuksköterskor har 
gentemot missbrukare. 

Kvantitativ 
beskrivande 
tvärnittsstudie. 
Enkäter 

63 utbildade 
psykiatri 
sjuksköterskor 
Bekvämlighetsurval 

t-test 
95% konfidens- 
intervall 
 
 

Kvinnor är mindre 
moralistiska än män. 
Sjuksköterskor trodde inte på 
den stereotyp av missbrukare 
som övrig personal gjorde. 
Mörkhyade sjuksköterskor 
var mer optimistiska till en 
framgångsrik behandling 

II 

 



 

  

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

Grafham et al. 
2004 
Storbritannien 

Utforska sjuksköterskans 
motivation, interaktion 
med andra yrken och 
förmågan att ta beslut. 

Kvalitativ 
Semistrukture
rade 
intervjuer 

17 specialist 
sjuksköterskor 

Innehållsanalys Motivation erhölls från 
intresse. Interaktion med 
andra specialister. Fick större 
besluts ansvar på grund av 
att läkare ej tog sitt ansvar. 

I 

Griffiths et al. 
2007 
Australien 
 

Undersöka i vilken 
utsträckning patienter 
screenas för alkohol- och 
droganvändning vid 
inläggning. Samt 
fastställa sjuksköterskors 
kunskap och förmåga att 
hantera patienter med 
missbruksproblem. 

Mixad design 
Journaler 
Enkäter 

58 sjuksköterskor 
på medicin och 
kirurg 
avdelningar. 
 

Statistisk analys  
(SPSS) 
Analys gjord med 
Pearson`s 
korrelations test. 

Kontroll av alkohol och drog 
användning var 
dokumenterad i endast 22/79 
patientjournaler. 
Sjuksköterskorna hade 
bristande kunskaper och 
kompetens gällande vård av 
missbrukare. 

 II 

Happell och Taylor 
1999 
Australien 

Uppnå en större 
förståelse av 
specialistsjuksköterskans 
roll och förmåga inom 
missbruksvården. 

Kvalitativ 
Semistrukture
rade  
intervjuer 

6 sjuksköterskor 
som arbetade på 
en alkohol- och 
drog enhet. 

Innehållsanalys Sjuksköterskorna var 
kunniga inom sitt område 
och kunde ge information 
och stötta sjuksköterskor 
som ej var specialiserade på 
missbruk för att minska 
negativa upplevelser. 

II 
 
 
 
 
 
 
 

Lappalainen – 
Lehto et al. 
2005 
Finland 

Undersöka i vilken 
omfattning kirurger och 
sjuksköterskor 
kontrollerar patienter för 
drogmissbruk samt 
hinder för att vidta 
åtgärder i vård av 
patienter med 
drogmissbruk. 

Kvantitiativ 
Controlled 
clinical trial 
(CCT) 
Frågeformulär 
 

44 kirurger 
332 
sjuksköterskor 
211 patienter 

Fisher`s test av 
variabler 

22 % av patienterna var 
missbrukare, varav 23 % av 
dessa upptäcktes av kirurger 
och sjuksköterskor. 
84 % av sjuksköterskorna 
rapporterade att kunskap var 
det största hindret för att 
vidta åtgärder. 

II 



 

  

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens 
Syfte 

Design/ 
Ansats 

Deltagare Analysmetod Huvudresultat Studiedesign 
-kvalitet 

MacLaughlin et al. 
2006 
NordIrland 
 

Social- och 
sjukvårdspersonals 
uppfattning och 
erfarenhet av 
drogmissbrukare 

Kvalitativ 
studie 
Fokusgrupper 
Intervjuer 

35 deltagare totalt 
32 deltagare i 6 
fokusgrupper 
3 Intervjuer 
Ändamålsenligt 
urval 

Innehållsanalys 
 

Stor del av deltagarna var 
oförberedda och ovilliga att 
vårda patienter med 
missbruksproblem 

I 

Munro et al. 
2007 
Skottland 

Undersöka effekt av 
träning för personal. 

Kvantitativ 
Randomiserad 
kontrollerad 
studie (RCT) 
 

49 psykiatri 
sjuksköterskor 

ANOVA 
Tukeys post-hoc 
SPSS 

Träning förbättra attityderna 
och kunskap I 
interventionsgruppen 

II 
 
 
 
 
 

Phillips 
2007 
Indien 

Undersöker relationen 
mellan dubbeldiagnos 
och missbruk hos 
psykiskt sjuka 

Kvalitativ 
Semistrukture
rade 
intervjuer 
Fokusgrupp 

15 deltagare Innehållsanalys Det är vanligt förekommande 
med missbruk bland psykiskt 
sjuka i norra Indien. 

II 
 
 
 

Rassool et al. 
2006 
Brasilien 

Undersöka 
sjuksköterskestudenters 
kunskaper och attityder 
gentemot 
drogmissbrukare. 

Kvantitativ, 
beskrivande 
och explorativ 
studie 
Frågeformulär 

227 
sjuksköterske- 
elever 
 

Beskrivande 
statistik i SPSS. 

Det finns en brist på adekvat 
utbildning och kunskap 
gällande drog och alkohol 
användning och missbruk. 

I 

 
 
 


