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ABSTRAKT 
Bakgrund: År 2010 uppskattades nära 300 miljoner människor testat narkotika. I Sverige 

ökar tillgängligheten stadigt och cannabis anges vara den vanligaste drogen. Hälsoproblem 

relaterade till drogmissbruket är vanligt, exempelvis infektionssjukdomar förekommer. 

Drogmissbrukande patienter önskar få vård på samma villkor som andra patienter men möts 

istället ofta av misstro och oförstående sjuksköterskor. Syfte: Syftet var att belysa 

allmänsjuksköterskors attityder till och upplevelser av drogmissbrukande patienter. Metod: 

Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. Sökningarna 

gjordes med vedertagna söktermer och femton vetenskapliga artiklar, varav fem kvalitativa 

och tio kvantitativa artiklar, inkluderades. Dessa artiklar kvalitetsvärderades och 

analyserades vilket resulterade i två huvudrubriker samt fyra underrubriker. Resultat: 

Huvudresultatet visade att sjuksköterskornas attityder till och upplevelser av 

drogmissbrukare generellt sett var negativa. I resultatet framkom det att attityderna och 

upplevelserna påverkade både bemötandet av drogmissbrukaren och dennes omvårdnad. 

Diskussion: Upplevelserna och attityderna påverkades av sjuksköterskornas erfarenheter 

och utbildning. Sjuksköterskornas attityder och rädslor resulterade i att drogmissbrukarna 

blev frustrerade och våldsamma. Detta skulle enligt Travelbees omvårdnadsteori kunnat 

avhjälpas om sjuksköterskorna lyssnade på och bekräftade patienterna. Slutsats: Då 

drogmissbruket växer måste problemen relaterat till drogmissbrukarna lyftas fram och 

utbildning inom området krävs för att förbättra attityderna.   

Nyckelord: Attityder, Litteraturöversikt, Missbruk, Omvårdnad, Upplevelser  
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Föreliggande litteraturstudie berör sjuksköterskornas attityder till och upplevelser av 

drogmissbrukande patienter. När ämnet kommit på tal på olika arbetsplatser har vi upplevt 

att intresset hos sjuksköterskor varit stort och att det är ett viktigt ämne att forska om.  

Vi har också upplevt att denna patientgrupp är särskilt utsatt och behandlas på ett sätt som 

skiljer sig mot andra patienter, vilket har gjort oss intresserade av området.  

 

Under vårt kommande yrkesarbete kommer drogmissbrukande patienter vara en del av vår 

vardag. Därför känner vi ett ansvar i vår kommande yrkesroll att vara ett föredöme för 

annan hälso- och sjukvårdspersonal genom att förändra attityderna och förbättra vården av 

drogmissbrukande patienter. 

BAKGRUND  

Definition 

Attityder och upplevelser 

En attityd är att visa sin ståndpunkt till något. Det kan komma från tidigare erfarenheter som 

gör att personen känner sig positivt eller negativt inställd till ett särskilt beteende eller en 

specifik händelse (Nationalencyklopedin [NE], 2013a) är. En upplevelse är något som en 

person varit med om och har erfarenheter av (NE, 2013b). 

  

Drogmissbruk i världen, Sverige och inom sjukvården 

Beskrivning och förekomst av droger ur ett internationellt perspektiv  

Närmare 300 miljoner människor, världen över, i åldrarna 15-64 år uppskattades under 2010 

ha använt någon typ av beroendeframkallande narkotika illegalt (United Nations Office on 

Drugs and Crime [UNODC], 2012, s. 7). Narkotika grupperas olika efter hur 

beroendeframkallande de är och hur stor missbruksrisken är. En grupp är narkotika som 

används illegalt, exempelvis heroin eller cannabis och en annan grupp är läkemedel som 

medför risker för missbruk men är användbara inom vården, exempelvis morfin (Beermann, 

2003, s. 11).  
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Av de människor som använt narkotika under 2010 klassades 38 miljoner av dessa som 

drogmissbrukare (UNODC, 2012, s. 7). Användningen av narkotika är ett missbruk om det 

leder till personen exempelvis inte klarar av vardagliga uppgifter och om drogmissbruket 

leder till risk för fysisk skada drogmissbrukare (DSM-IV/ American Psyciatric Association, 

2000/2002, s. 84). Generellt sett är cannabis, kokain, amfetamin och opioider de vanligast 

använda substanserna i Europa. Användningen av receptbelagda läkemedel för icke 

medicinskt bruk ökar dock, till största del är det opioider och psykofarmaka som 

Bensodiazepiner som brukas (UNODC, 2012, s. 22, 81).  

 

Förekomst av droger i Sverige 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning [CAN] uppskattar att etableringen 

av droger i Sverige skedde på 1960-talet, därefter har antalet beslag som görs av polis och 

tull stadigt ökat. Att beslagen ökat tillsammans med sänkta priser på droger tyder på en 

ökad tillgänglighet i Sverige. I Sverige beräknas cannabis vara den vanligaste drogen och 

2011 angav 12 % av personerna mellan 16-84 år att de testat drogen (CAN, 2012, s. 83, 86, 92, 

94). De personer som brukat cannabis det senaste året anger i högre utsträckning att de har 

lägre utbildningsgrad samt lägre inkomsterna än hos de som inte använt cannabis. Trots att 

sambandet inte är signifikant kvarstår det från år till år (CAN, 2012, s. 97).  

 
Patienter med drogmissbruk inom sjukvården  

Fysiska och psykiska hälsoproblem relaterat till drogmissbruk är en av de största 

konsekvenserna som uppstår och gör att drogmissbrukare kräver sjukvård (UNODC, 2012, s. 

69). Hälsoriskerna grupperas som farmakologiska komplikationer av drogerna, 

administrationssätt samt övriga levnadsförhållanden (CAN, 2012, s. 107).  Kokainmissbruk 

kan leda till stroke, amfetamin kan orsaka arytmier och cannabis kan leda till ångest och 

depressioner. Överlag kan också hjärt- och lungproblem uppstå och infektionssjukdomar 

som exempelvis hepatit- B och C samt HIV förekommer. Detta leder till ökade kostnader för 

både samhället och individen (UNODC, 2012, s. 69-70). 

 

Alla medborgare ska få vård på samma villkor (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763). 

Detta upplevs viktigt av drogmissbrukare som beskriver att de önskar att få vård på samma 
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villkor som övriga patienter. I kontakten med allmänutbildad sjukvårdspersonal upplever 

drogmissbrukarna hjärtlöshet och att personalen är oförstående vilket leder till brister i 

kvaliteten i vården(McLaughlin, McKenna & Leslie, 2000).  Patienter med ett samtidigt 

drogmissbruk upplever att de inte blir sedda och att de inte är betrodda av 

sjukvårdspersonalen. De negativa upplevelserna resulterade i att de inte sökte sjukvård trots 

att det var nödvändigt (Karasz et al., 2004).  

 

Det finns också drogmissbrukande patienter som upplever att de vid akuta besök inom 

sjukvården nekas smärtlindring på grund av att sjukvårdspersonalen kategoriserar personen 

som någon som endast varit ute efter droger (Fibbi, Silva, Johnson, Langer & Lankenau, 

2012; Blay, Glover, Bothe, Lee, Lamont, 2012). Vidare vittnar patienterna om att smärtor inte 

behandlas med adekvata läkemedel på grund av att de är drogmissbrukare sedan tidigare 

(Blay et al., 2012). Istället för att behandla patienterna på detta sätt bör sjuksköterskor istället 

se patienten ur ett holistiskt perspektiv och som en enskild individ. Sjuksköterskor bör känna 

empati och sympati för patienten samt uppmuntra patienterna till att vara hoppfull i enighet 

med Travelbees omvårdnadsteori (Jahren-Kristoffersen 2006, s. 26-28, 30, 79). 

 

Författarna anser att det är ett stort problem att drogmissbrukande patienter känner att de 

får en sämre vård än andra(McLaughlin et al., 2000; Karasz et al., 2004; Fibbi et al., 2012; Blay 

et al., 2012). Därför är det är av stor vikt att belysa vilka attityder och upplevelser 

sjuksköterskor har i mötet med drogmissbrukande patienter i syfte att bidra till en förbättrad 

omvårdnad och vård på lika villkor för denna patientgrupp.  

 

SYFTE  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa allmänsjuksköterskors attityder till och 

upplevelser av drogmissbrukare inom den somatiska sjukvården.  
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METOD 

 

Design 
Studien var en litteraturöversikt, vilket innebar analysering av kvalitativa och/eller 

kvantitativa vetenskapliga originalartiklar på ett strukturerat sätt. Detta för att skapa en 

övergripande bild av aktuellt forskningsområde i utvalt ämne (Friberg, 2012, s. 133-134). 

 

Litteratursökning och urval 

Sökningar för att finna litteratur gjordes i databaserna Cinahl, Pubmed och PsycINFO. 

Sökorden baserades på Headings, MeSH-termer samt Thesaurus i respektive databas och 

valdes utifrån syftet, se tabell 1. Fritextsökningar gjordes även i Pubmed och PsycINFO med 

orden ”experience” samt ”experiences” i kombination med MeSH-termer och Thesaurus.  

 

Tabell 1: Sökord utifrån syfte 

Sökord utifrån syfte Cinahl – Headings Pubmed – MeSH PsycINFO - Thesaurus 

Sjuksköterskans roll Nurses 

Nurse-patient relation  

Nursing role 

*Nurses 

Nurses role 

Nurse-patient relation 

*Nurses 

Therapeutic processes 

Attityd *Nurse attitudes  

Attitude of Health 

personnel 

Attitude 

*Attitude of Health 

personnel  

Attitude 

*Health personnel 

attitudes 

Drug usage attitudes 

Upplevelse Work Experiences 

Job Experience 

  

Drogmissbruk *Substance abusers 

*Substance abuse  

Substance use disorders 

*Substance-related 

disorder 

Drug users 

Drug-seeking behavior 

Addictive, behavior 

*Drug abuse 

*Drug usage 

Drug seeking 

 

*Sökord som genererade artiklar till resultatet.  

 

Inklusionskriterier för litteraturöversikten var att de vetenskapliga artiklar som inkluderades 

i denna litteraturöversikt skulle relatera till sjuksköterskor inom somatisk allmänsjukvård. 

Detta på grund av att författarna önskade allmänsjuksköterskans perspektiv, samt deras 

attityder och upplevelser till drogmissbrukare. Vidare skulle artiklarna vara skrivna på 

engelska alternativt svenska, handla om människor och vara peer reviewed. Kvalitetsnivån 

på artiklarna skulle värderas som hög (grad 1) eller medel (grad 2) kvalitet enligt Carlsson 

och Eiman (2003), se värdering av vetenskaplig kvalitet, sida 6. Utöver detta var etiskt 

ställningstagande ett inklusionskriterium vilket beskrivs närmare under etiska 
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överväganden, sida 7. Artiklar som exkluderades var artiklar med låg kvalitetsnivå enligt 

Carlsson och Eiman (2003). Även artiklar som handlade om hur den psykiatriska vården 

eller hemsjukvården hanterat drogmissbruk exkluderades då syftet med litteraturöversikten 

var att undersöka allmänsjuksköterskors attityder och upplevelser inom den somatiska 

sjukvården. Författarna valde att inte ha några begränsningar angående publiceringsår eller 

länder där studien utfördes för ett bredare perspektiv på litteraturöversikten.  

 

Sökandet efter vetenskapliga artiklar inleddes brett, utan avgränsningar, för att kontrollera 

träfflistan. Därefter påbörjades ett mer systematiskt sökande där sökord utifrån syftet sattes 

ihop i olika kombinationer och begränsningar lades till för att sökningarna skulle avgränsas 

och sökträffarna optimeras. Urvalsfasen bestod sedan av fem steg, se tabell 2. I det första 

steget lästes titlarna på artiklarna i träfflistan och de artiklar som inte verkade relevanta 

sorterades bort. I det andra steget kontrollerades det om artiklarna fanns i fulltext. De 

artiklar som inte fanns i fulltext valdes bort. Det tredje steget gick ut på att abstrakten lästes 

och artiklarna som inte mötte syftet med litteraturöversikten sållades bort. . I det fjärde steget 

lästes utvalda artiklar och i det femte och sista steget kvalitetsvärderades dessa artiklar, se 

värdering av vetenskaplig kvalitet, sida 6. 

 

Tabell 2: Översikt databassökningar 

Databas/  

Datum 

Sökord Begränsningar Antal träffar Urval Slutligen valda artiklar 

Cinahl 

2013-09-11 

 

Nurse attitudes 

AND Substance 

abusers 

Eng-Swe 

Peer reviewed, 

human 

13 *3 

**1 

***1 

****4 

*****0 

Ford (2011); 

Hamdan-Mansour et al. 

(2012); 

McLaughlin et al. (2006); 

Monks et al. (2012) 

Cinahl 

2013-09-11 

 

Nurse attitudes 

AND substance 

abuse 

Eng-Swe 

Peer reviewed, 

human 

43 *18 

** 6  

*** 2  

****14 

*****1 

Björkman et al. (2008); 

Natan et al. (2009)   

Pubmed 

2013-09-12 

Nurses AND 

Attitude of health 

personnel AND 

Substance-related 

disorder 

Eng-Swe 

Human 

149 *114 

**16 

***10 

****8 

*****0 

Ford et al. (2008) 

PsycINFO 

2013-09-12 

 

Health personnel 

attitudes AND drug 

abuse AND nurses 

Eng-Swe 

Peer reviewed, 

Human 

23 *7 

**4 

***3 

****7 

*****0 

Chan et al. (2008); 

Chang & Yang (2012) 
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PsycINFO 

2013-09-12 

 

Health personnel 

attitudes AND drug 

usage 

Eng-Swe 

Peer reviewed, 

Human 

39 *27 

**2 

***3 

****6 

*****0 

McCreaddie et al. (2010) 

 

PsycINFO 

2013-09-13 

 

Nurses AND drug 

abuse  

 

Eng-Swe 

Peer reviewed, 

Human 

82 *46 

**9 

***8 

****16 

*****1 

Cameron et al. (2006); 

Lappalainen et al. (2005) 

PsycINFO 

2013-09-13 

 

Nurses AND drug 

usage 

Eng-Swe 

Peer reviewed, 

Human 

16 *7 

**3 

***1 

****4 

*****0 

Tran et al. (2008) 

*Antal förkastade efter läst titel, **Antal förkastade ”finns ej i fulltext”, ***Antal förkastade efter läst 

abstrakt, ****Antal förkastade efter läst resultat, *****Antal förkastade efter kvalitetsvärdering 

 

 

Genom att utforska referenslistan på artiklar som inkluderats i studien efter granskning 

hittades två artiklar genom manuell sökning, se tabell 3. 

 
Tabell 3: Manuella sökningar 

Referenslista från artikel Antal utvalda Inkluderade i resultatet 

Chang, Y-P. & Yang, M-S. (2012). 

 

1 Happell & Taylor (2001) 

Cameron et al. (2006) 

 

1 Happell et al. (2002) 

 

 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

För att värdera kvaliteten på utvalda artiklar användes två olika värderingsmallar av 

Carlsson och Eiman (2003). En kvalitativ och en kvantitativ mall användes för respektive 

design, se bilaga 1. Mallarna korrigerades för att passa studiens syfte och därmed togs 

kategorin ”patienter med lungcancerdiagnos” bort vilket visas med en asterisk (*), se bilaga 

1. Poängen räknades om vilket innebar att maxpoängen reviderades till 45 poäng för den 

kvalitativa mallen och 44 poäng för den kvantitativa mallen.  

  

Båda författarna läste och granskade fyra artiklar gemensamt. Sedan granskade författarna 

resterande artiklar enskilt, därefter växlades artiklarna som åter lästes och granskades av den 

andra författaren. Detta förfarande användes för att försäkra en liktydig värdering och 

gemensam syn. Efter värdering av den vetenskapliga kvaliteten inkluderades totalt femton 

vetenskapliga artiklar, fem kvalitativa artiklar och tio kvantitativa artiklar, i 
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litteraturöversikten, se översikt, bilaga 2. Dessa artiklar representerade länderna Australien, 

Finland, Israel, Jordanien, Storbritannien, Sverige, Taiwan och Thailand.  

 

Etiska överväganden 

Artiklarna i litteraturöversikten granskades och analyserades så objektivt som möjligt för att 

undvika förvanskning av innehållet. Författarna valde medvetet att ta med fynd som inte 

samstämde med övrigt resultat för att bredda litteraturöversikten och få olika perspektiv. 

Alla artiklar som inkluderats i denna litteraturöversikt hade någon form av etiskt 

ställningstagande, såsom informerat samtycke eller godkännande från en etisk kommitté. 

Om detta inte fanns angivet i artikeln kontrollerades tidningen där artikeln publicerats för 

att se om kravet överensstämde med författarnas krav. 

 

Analys 

En analys av artiklarna gjordes i fyra olika steg, där det första steget utgjordes av grundlig 

läsning av artiklarna ett flertal gånger av båda författarna. Detta för att öka förståelsen och 

förhindra att betydelsefulla resultat, relaterat till syftet, skulle missas.  I det andra steget 

sammanfattades varje artikel kort på olikfärgade lappar för att särskilja olika områden.  I det 

tredje steget lästes artiklarna ytterligare och en djupare förståelse eftersträvades. I detta steg 

sammanfattades också artiklarna grundligare och likheter samt skillnader färgkodades. I det 

fjärde och sista steget sorterades områdena in under två huvudrubriker och fyra 

underrubriker: Sjuksköterskors attityder till drogmissbrukande patienter – Negativa attityder 

och Positiva attityder samt Sjuksköterskors upplevelser av drogmissbrukande patienter – 

Negativa upplevelser och Positiva upplevelser.  Citat användes för ökad förståelse av 

analysarbetet och för att tydligare belysa sjuksköterskornas tankar. Se tabell 4 för exempel ur 

analysförfarandet. Denna arbetsgång inspirerades av Friberg (2012, s. 140-142). 

 

Tabell 4: Exempel ur analysförfarandet 

Nyckelfynd Huvudsakligt innehåll Underrubrik Rubrik 

With regard to 

dangerousness, about 

75% of the subjects rated 

people with drug 

addiction as dangerous 

(Björkman et al., 2008). 

Majoriteten ansåg att 

drogmissbrukare var 

farliga.  

Negativa attityder Sjuksköterskornas 

attityder till 

drogmissbrukande 

patienter 
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Seeing the person behind 

the patient created an 

environment where 

interactions with problem 

drug users were more 

positive and harmonious 

(Monks et al., 2012). 

Att se patienterna ur ett 

holistiskt perspektiv 

skapade en mer positiv 

och harmonisk miljö. 

Positiva attityder Sjuksköterskornas 

attityder till 

drogmissbrukande 

patienter 

Some patients can be very 

intimidating – along with 

her partners and friends. 

Dangerous and 

uncomfortable situations 

can occur with patients 

(Ford, 2011). 

Drogmissbrukande 

patienter tillsammans 

med anhöriga gjorde att 

sjuksköterskorna kände 

sig hotade.  

Negativa upplevelser Sjuksköterskornas 

upplevelser av 

drogmissbrukande 

patienter 

44% of the study sample 

reported a belief in their 

own performance in the 

role, or their self-esteem 

(Ford et al., 2008). 

Nära hälften av 

sjuksköterskorna 

upplevde en säkerhet i sig 

själva i omvårdnaden av 

drogmissbrukande 

patienter. 

Positiva upplevelser Sjuksköterskornas 

upplevelser av 

drogmissbrukande 

patienter 

 

 

RESULTAT 

 

Sjuksköterskornas attityder till drogmissbrukande patienter 
Studierna visar på liknande resultat gällande sjuksköterskornas attityder till 

drogmissbrukande patienter. Sjuksköterskorna uttrycker både negativa och positiva attityder 

vilket relateras till både utbildning och erfarenheter.  

Negativa attityder 

Det fanns en allmänt negativ attityd till drogmissbrukande patienter hos sjuksköterskorna 

och drogmissbrukarna tillskrevs olika negativa egenskaper (Björkman, Angelman & Jönsson, 

2008; Ford, 2011; Hamdan-Mansour, Mahmoud, Asqalan, Alhasanat & Alshibi, 2012; 

McCreaddie et al., 2010; McLaughlin, McKenna, Leslie, Moore & Robinson, 2006; Monks, 

Topping & Newell, 2012; Natan, Beyil & Neta, 2009). Majoriteten av sjuksköterskorna ansåg 

att drogmissbrukarna var hotfulla, aggressiva, farliga och argumenterande (Björkman et al., 

2008; Ford, 2011). Sjuksköterskorna uttryckte också att drogmissbrukarna hade en bristande 

självrespekt (Chan, Stoove & Reidpath, 2008). 

 

 [Drug users are t]hose who don’t love themselves, lose self-control, and are  

 drug-dependent (Chan et al., 2008, s. 5). 
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Attityderna påverkades till det sämre om sjuksköterskorna hade negativa erfarenheter sedan 

tidigare (Ford, 2011; McCreaddie et al., 2010).  Det ledde till en minskad tolerans och en 

försämrad omvårdnad om sjuksköterskornas fördomar infriades (Ford, 2011; McCreaddie et 

al., 2010; Monks et al., 2012; Natan et al., 2009).  

  

They lie to me and play me for a fool. My experience with heroin users has given me this  

attitude (Ford, 2011, s. 245). 

 

Vissa sjuksköterskor hade en uppfattning om att drogmissbrukare påverkade samhället 

negativt, både socialt och ekonomiskt. Sjuksköterskorna menade att pengarna skulle kunna 

gå till viktigare ändamål i samhället än vad det gjorde (Chan et al., 2008). Sjuksköterskorna 

ansåg också att drogmissbrukarna tog upp plats inom vården som kunde nyttjas bättre av 

andra patienter (Monks et al., 2012). 

 

Sjuksköterskorna var ovilliga att engagera sig och de hade ingen förståelse för 

drogmissbrukande patienter (McLaughlin et al. 2006; Monks et al., 2012). Hälften av 

sjuksköterskorna ansåg att patientgruppen var svåra att kommunicera med (Björkman et al., 

2008). Det beskrevs även att sjuksköterskorna ansåg att drogmissbrukarna själva orsakat 

hälsoproblemen och att det var patientens eget ansvar (Lappalainen-Lehto, Seppä & 

Nordback, 2005). Det var upp till drogmissbrukarna att förändra situationen och inget som 

sjuksköterskorna ansåg att de kunde påverka eller lägga sig i (Björkman et al., 2008; Chan et 

al., 2008). Det fanns också sjuksköterskor med motsättande åsikter. Det beskrevs att 

sjuksköterskorna, trots den negativa inställningen till drogmissbrukare, ansåg att dessa 

patienter inte skulle lastas för hälsotillståndet och att patientgruppen förtjänade vård på 

samma villkor som andra patienter (Natan et al., 2009). 

 

De negativa attityderna sjuksköterskorna hade till drogmissbrukare sammankopplades med 

flera olika faktorer (Ford, 2011; McCreaddie et al., 2010; Monks et al., 2012). Exempelvis 

förstärktes de negativa attityderna med bristande utbildning i kombination med bristande 

erfarenheter (Monks et al., 2012). Detta visade sig bland annat genom att sjuksköterskorna 

trodde att drogmissbrukare skulle vara oberäkneliga och farliga för att kunna diagnostiseras 

som beroende (Happell, Carta & Pinikahana, 2002; Tran, Stone, Fernandez, Griffiths & 
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Johnson, 2009). Sjuksköterskorna uttryckte dock inget personligt ansvar att förvärva de 

kunskaper om drogmissbruk som behövdes för att utföra adekvat omvårdnad av 

drogmissbrukande patienter (Monks et al., 2012). Det fanns också en rädsla hos 

sjuksköterskorna att utbildning kunde leda till ökad arbetsbelastning då annan personal 

skulle hänvisa patientgruppen till de utbildade sjuksköterskorna samt att drogmissbrukare 

skulle vända sig till avdelningen i större utsträckning än tidigare (McLaughlin et al., 2006). 

 

Sjuksköterskornas utbildning om droger och missbruksproblem var bristfällig vilket 

resulterade i mer negativa attityder (Cameron et al., 2006; Chang & Yang, 2012; Ford, 

Bammer & Becker, 2008; Happell et al., 2002; Lappalainen-Lehto et al., 2005; McLaughlin et 

al., 2006; Monks et al, 2012; Tran et al., 2009).  En minoritet av sjuksköterskorna fick 

undervisning inom drogmissbruk under grundutbildningen till sjuksköterska och ett fåtal av 

sjuksköterskorna fick internutbildning (Chang & Yang, 2012). I motsats till detta har det 

beskrivits att majoriteten av sjuksköterskorna istället erhöll kontinuerlig internutbildning 

(Cameron et al., 2006).  

 

Positiva attityder 

Det fanns sjuksköterskor med positivare och mer tillåtande attityder till drogmissbrukande 

patienter (Björkman et al., 2008; Cameron et al., 2006; Chang & Yang, 2012; Ford et al., 2008; 

Happell & Taylor, 2001; Monks et al., 2012; Natan et al., 2009). Sjuksköterskorna trivdes med 

att arbeta med patientgruppen och var mer engagerade än sjuksköterskorna med negativa 

attityder. Detta resulterade i att mötet med drogmissbrukarna förbättrades. Sjuksköterskorna 

såg patienterna ur ett holistiskt perspektiv vilket skapade en mer positiv och harmonisk 

miljö med patientcentrerad vård (Cameron et al., 2006; Monks et al., 2012). 

 

Det visade sig ett samband mellan positivare attityder och ökad kunskapsmängd om 

drogmissbruk (Björkman et al., 2008, Chang & Yang, 2012; Ford et al., 2008). Även ökad ålder 

hos sjuksköterskorna och om de hade vänner eller familj med tidigare missbruksproblem 

gav positivare attityder (Chang & Yang, 2012).  

  

 I am interested in them. It’s just a personal thing to me, I have a friend whose son is a  

 heroin user, so it is interesting to me (Monks et al., 2012, 942). 
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Attityderna påverkades också till det positiva om sjuksköterskorna dessutom fått stöd i 

arbetsrollen (Ford et al., 2008). De positivare attityderna förbättrade sjuksköterskornas 

professionella förhållningssätt och det ökade viljan att ge högkvalitativ vård till 

drogmissbrukarna (Monks et al., 2012; Natan et al., 2009). 

 

Sjuksköterskornas upplevelser av drogmissbrukande patienter 
Även upplevelserna av drogmissbrukande patienter beskrivs på likartade sätt i studierna. 

Trots att de flesta upplevelserna var av negativ karaktär uttryckte vissa sjuksköterskor att 

det fanns positiva fördelar i arbetet med drogmissbrukande patienter.   

 
Negativa upplevelser  

Sjuksköterskorna upplevde att drogmissbruk var ett stort samhällsproblem (Chan et al., 

2008). Drogmissbrukarna upplevdes ha ett beteende som skiljde sig från andra patienter och 

sjuksköterskorna upplevde att drogmissbrukarna var svårhanterade och omedgörliga inom 

sjukvården (McCreaddie et al., 2010; Ford, 2011; Lappalainen-Lehto et al., 2004; Natan et al., 

2009). Det framkom att sjuksköterskorna upplevde drogmissbrukare som våldsamma och 

manipulativa, vilket skapade en arbetsmiljö kantad av rädsla och sjuksköterskorna upplevde 

det obekvämt att behandla drogmissbrukare (Ford, 2011; Monks et al., 2012; Natan et al., 

2009).  

 

Det fanns också en bristande tilltro till patienterna vilket skapade en frustration i 

arbetsgruppen och sjuksköterskorna tvivlade på drogmissbrukarnas avsikter. 

Sjuksköterskorna upplevde att drogmissbrukarna endast nöjde sig med vissa läkemedel för 

att få behoven av rus tillfredsställda (Ford, 2011; Hamdan-Mansour et al., 2012; Monks et al., 

2012).  När drogmissbrukarna dessutom var tillsammans med anhöriga kände sig 

sjuksköterskorna hotade och gav efter för krav från drogmissbrukarna för att skydda sig 

själva och andra patienter (Ford, 2011).   

 

  You often find yourself in a position of compromise – weighing up staff and patients safety 

   with giving in to the unreasonable demands of the drug user (Ford, 2011, s. 244). 
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Sjuksköterskorna upplevde att mötet med drogmissbrukarna var emotionellt laddat och det 

gjorde att sjuksköterskorna blev mer avståndstagande och minimerande tiden med 

patientgruppen. En ond cirkel skapades då detta beteende hos sjuksköterskorna gjorde att 

drogmissbrukarna fick ett mer negativt beteende. Konflikterna ökade och både verbal och 

fysisk misshandel uppstod vilket gjorde att patienterna skrevs ut innan de var 

färdigbehandlade (Monks et al., 2012). 

 

Majoriteten av sjuksköterskorna upplevde att drogmissbrukare som sökte hjälp för andra 

problem än drogmissbruket inte hanterades på ett adekvat sätt och sjuksköterskorna 

upplevde att drogmissbrukarna var svårbehandlade (Happell et al., 2002).  På grund av 

bristande kunskaper i förmågan att identifiera, bedöma och hantera patienten gällande 

frågor om dennes drogmissbruk (Hamdan-Mansour et al., 2012; Happell et al., 2002; Tran et 

al., 2009), fanns en osäkerhet hos sjuksköterskorna i mötet med drogmissbrukarna (Ford, 

2011; Monks et al., 2012).  Sjuksköterskorna upplevde det också svårt att stötta och undervisa 

drogmissbrukande patienter vilket gjorde att sjuksköterskorna fokuserade på de fysiska 

problemen och undvek de psykosociala behoven (Monks et al., 2012).  Sjuksköterskorna 

upplevde också att patienterna var oärliga och inte delgav all information som krävdes för 

en optimal och säker vård (Ford, 2011).  

 

Withholding information, underestimating amount [of illicit drug] used…reluctant to be 

compliant with medical treatment… (Ford, 2011, s. 245). 

 

Sjuksköterskorna upplevde att drogmissbrukarna inte klarade av att sköta egenvården 

(Ford, 2011; Chan et al., 2008). Skulden på misslyckandet lades på drogmissbrukarna istället 

för att gemensamt ta ansvar för omvårdanden (McCreaddie et al., 2010).  Drogmissbrukarnas 

svagheter krävde mycket av sjuksköterskorna som ansåg att patienterna borde vårdas på 

omvårdnadsavdelningar där mer personal fanns tillgänglig då det tog tid från övriga 

patienter (Ford, 2011). Sjuksköterskornas upplevelse var att drogmissbrukarna påverkade 

hela avdelningen negativt och att rutinerna på avdelningen rubbades vilket skapade en 

ineffektivitet på vårdavdelningen (McCreaddie et al., 2010; Monks et al., 2012; Natan et al., 

2009). 
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Positiva upplevelser 

Sjuksköterskorna upplevde att de influerades till att ge en god omvårdad till 

drogmissbrukande patienter på grund av att sjuksköterskorna, genom familj och vänner, 

skapat sig personliga erfarenheter (Monks et al., 2012). Sjuksköterskorna upplevde att det 

var en utmaning att arbeta med drogmissbrukare vilket motiverade sjuksköterskorna. Även 

tidigare, positiva erfarenheter upplevdes motiverande (Cameron et al., 2006). Det fanns en 

tillfredsställelse hos sjuksköterskorna i arbetet med drogmissbrukare (Natan et al., 2009) och 

nära hälften av sjuksköterskorna upplevde en säkerhet i sig själva i omvårdnaden av 

drogmissbrukande patienter (Ford et al., 2002). 

 

Sjuksköterskorna som fått introduktionsutbildning om drogmissbruk upplevde sig 

förberedda inför arbetet med drogmissbrukande patienter (Cameron et al., 2006). De 

sjuksköterskor som hade drog- och missbruksutbildning upplevde sig också vara 

kompetenta nog att läsa av patienter med missbruksproblematik, tillhandahålla rådgivning 

samt hantera återfall och avgiftningar. Sjuksköterskorna kunde även remittera 

drogmissbrukarna till specialistsjukvård vid behov (Tran et al., 2009) vilket stöds av att de 

som tagit hjälp av specialister hade signifikant högre kunskaper om drogmissbruk än de som 

inte tagit extern hjälp (Happell & Taylor, 2001).  

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
 

Till en början var syftet avgränsat till att endast belysa sjuksköterskans attityd till 

smärtproblematik hos missbrukande patienter. Efter databassökningar ansåg författarna att 

ämnet var för smalt och valde därför att ta bort smärtproblematiken och fokusera på 

generella attityder och upplevelser av patientgruppen istället. 

 

Författarna valde att använda sig av tre olika databaser i sökandet efter lämpliga artiklar. 

Cinahl - en hälso- och vårdvetenskaplig databas, Pubmed - en medicinsk referensdatabas och 

PsycINFO - en databas som behandlar beteendevetenskap användes (Backman, s. 191-193, 

2008).  Detta för att få en större bredd på sökningarna.  Sökningarna gjordes med hjälp av 

Headings, MeSH och Thesaurus utifrån syftet. Sökningar i Pubmed gav endast en artikel till 



 

 

14 
 

resultatet trots stort antal sökträffar. Detta berodde troligen på att sökträffarna resulterade i 

flera dubbletter som även fanns i andra databaser. På grund av att artiklar som inte fanns i 

fulltext valdes  bort kan det ha gjort att relevanta artiklar för studien eventuellt missades. 

Resultatet kan möjligen ha blivit annorlunda om även artiklar i fulltext hade inkluderats, 

detta då fulltextartiklar kunnat ge ett annat perspektiv. Titlar som inte ansågs passa syftet 

valdes också bort vilket kan ha gjort att användbara artiklar missats även där. 

Fritextsökningarna i Pubmed och PsycINFO resulterade inte i några resultatartiklar. Om 

författarna lagt mer tid på att hitta alternativa sökord hade det eventuellt resulterat i 

ytterligare perspektiv till litteraturöversikten. Sökningarna gjorde författarna både 

tillsammans och var för sig. Till en början gjordes sökningarna utan begränsningar för att se 

sökläget. Sökträffarna diskuterades och sökningarna korrigerades efter hand. Manuella 

sökningar gjordes genom att studera referenslistorna på resultatartiklarna. Att dessa artiklar 

inte hittades i databaserna kan ha berott på att sökorden som använts inte varit tillräckligt 

specificerade, att sökorden kombinerades felaktigt eller att någon annan databas skulle varit 

lämpligare.  

 

Databassökningar utfördes med och utan tidsbegräsning, 10 år. Författarna upptäckte dock 

att sökträffarna utan tidsbegränsning gav flera användbara artiklar och valde därför bort 

begränsningen. Det gjordes inte heller någon begränsning på vart studien utförts då 

författarna önskade olika perspektiv. I databasen Pubmed fanns inte begränsningen peer 

reviewed. Där kontrollerades istället tidskriftens riktlinjer över publicering av artiklar, vilket 

även gjordes i de fall där artiklarna inte fört något etiskt resonemang. Detta kan ses som en 

svaghet men författarna upplever inte att trovärdigheten försämras då författarnas krav på 

artiklarna var i enighet med tidskriftens krav.   

 

Artiklar som exkluderades från studien var de som berörde psykiatrin och hemsjukvården. 

Dessa avgränsningar gjordes för att få allmänsjuksköterskans perspektiv. I de artiklar som 

berört flera yrkeskategorier har endast delar där det specifikt utrycks att det är 

sjuksköterskans åsikt analyserats. I de fall där detta varit oklart har artikeln valts bort för att 

inte riskera att andra yrkesgruppers åsikter skulle färga denna litteraturöversikt. Då 

bortfallen i studierna var relativt stora så finns det en möjlighet att resultatet i 
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litteraturöversikten skulle sett annorlunda ut om alla tillfrågade deltog. Trots detta 

bedömdes artiklarna vara av hög (grad 1) eller medel (grad 2) kvalitet på grund av övrigt 

innehåll i artiklarna. 

 

Resultatet består av fem kvalitativa och tio kvantitativa artiklar. Artiklarna granskades 

systematiskt och analyserades noggrant samt korslästes av båda författarna som sedan 

diskuterade resultaten och dess innebörd vilket ses som en styrka av författarna. Alla artiklar 

i resultatet var skrivna på engelska vilket kan ha gjort att artiklarna feltolkats på grund av 

eventuella språkförbistringar. Att både kvalitativa och kvantitativa artiklar inkluderades, 

gjordes för att öka bredden på resultatet vilket ses som en styrka. Antalet artiklar kändes 

också relevant då det inte framkommit några nya synvinklar vid ytterligare 

databassökningar som gjorts. Ur en vetenskaplig synvinkel var alla artiklar som 

inkluderades i resultatet av grad 2 eller högre vilket tyder på hög kvalitet, vilket ses som 

ytterligare en styrka. 

 

För att få ett bredare perspektiv på litteraturöversikten användes studier gjorda i olika länder 

världen över. De studier som var publicerade i Sverige och Storbritannien samstämmer med 

resultat från övriga världen vilket, enligt författarna, tyder på att viss generalisering kan 

göras till svenska sjuksköterskor.  

 

Resultatdiskussion 
Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskornas attityder till och upplevelse av 

drogmissbrukande patienter på somatiska sjukvårdsavdelningar. Analysen resulterade i två 

rubriker samt fyra underrubriker, vilka beskrev sjuksköterskornas attityder och upplevelser 

ur ett negativt respektive positivt perspektiv.  

 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor generellt sett verkar ha negativa attityder till 

drogmissbrukande patienter. Vidare beskrivs det att tidigare negativa erfarenheter kan leda 

till negativa attityder och en minskad tolerans hos sjuksköterskorna. Detta beskriver också 

Peckover & Chidlaw (2007) som anger att det finns fördomar och stereotypa bilder om 

drogmissbrukare även hos distriktssköterskor. Författarna menar att det kan vara vanligt 

med fördomar hos sjukvårdspersonal gällande drogmissbrukande patienter och att negativa 
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erfarenheter göder de fördomar som finns. Dessutom anser författarna att attityderna kan 

påverkas av vad kollegor och chefer har för inställning till patientgruppen. Författarna 

menar att problemet måste lyftas på arbetsplatsen och att frågor som dessa måste diskuteras 

för att komma tillrätta med de fördomar som finns för att förbättra attityderna till 

drogmissbrukare. 

 

Ytterligare resultat som framkommit var att det finns ett bristande engagemang hos 

sjuksköterskorna för att vårda drogmissbrukande patienter och förståelsen för 

patientgruppen är liten. Även läkare (Miller, Sheppard, Colenda & Magen, 2001) samt 

distriktssköterskor (Peckover & Chidlaw, 2007) vittnar om denna brist på engagemang och 

förståelse. Travelbee (Jahren-Kristoffersen, 2006, s. 78) anser det viktigt för sjuksköterskor att 

engagera sig i patienterna och deras liv. Detta för att patienterna ska känna att 

sjukdomssituationen är meningsfull. Författarna håller med Travelbee i detta då det kan vara 

så att det bristande engagemanget kan resultera i att patienterna känner sig nonchalerade 

och bortglömda. Detta menar författarna kan påverka hela vårdtillfället och att patienterna 

inte känner något hopp om förbättring.  

 

Det framkommer att sjuksköterskorna anser att drogmissbrukarna får skylla sig själva när de 

drabbas av sjukdom relaterat till drogmissbruket. Sjuksköterskorna ansåg också att 

patientgruppen inte får en adekvat vård. Detta beteende beskrivs också hos 

distriktssköterskor (Peckover & Chidlaw, 2007).  Enligt kompetensbeskrivningen för 

sjuksköterskor ska alla människor få vård och sjuksköterskorna ska tillgodose individens 

behov (Socialstyrelsen, 2005) vilket författarna anser är viktigt. Författarna anser att 

sjuksköterskorna bör hålla ett professionellt förhållningssätt gentemot drogmissbrukarna för 

att kunna ge adekvat omvårdnad i situationer som dessa. Sjuksköterskorna bör vara 

medvetna om sina fördomar och egna värderingar för att undvika att dessa speglas i vården 

av drogmissbrukaren. Detta berör Travelbee (Jahren-Kristoffersen, 2006, s. 79) i sin teori då 

hon anser att sjuksköterskorna ska vara medveten om det egna handlandet och hur patienten 

upplever bemötandet för att inte öka lidandet hos patienten.  
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Det framgår i resultatet att sjuksköterskorna verkar ha en bristande utbildning gällande 

drogmissbruk vilket resulterar i mer negativa attityder. Det finns dock inget personligt 

ansvar för att erhålla kunskaperna. Detta beskriver även läkare (Miller et al., 2001) och 

distriktssköterskor (Peckover & Chidlaw, 2007) som anser att det krävs mer utbildning inom 

området. I de etiska koderna för sjuksköterskor står det beskrivet att sjuksköterskor, för att 

bibehålla yrkeskompetensen, ”står inför ett livslångt lärande”(International Council of 

Nurses, 2007, s.5). I enighet med Travelbees omvårdnadsteori (Jahren-Kristoffersen 2006, s. 

79) är sjuksköterskors kunskap om patienternas sjukdomar viktiga för att få en förståelse för 

patienternas situation. Författarna håller med Travelbee om detta och anser att utbildning 

om drogmissbruket är något som krävs för att öka förståelsen och förbättra attityderna. Att 

både sjuksköterskor, distriktssköterskor och läkare anger att de negativa attityderna kopplas 

till bristande utbildning tyder, enligt författarna, på att det inte är en högre utbildningsnivå 

generellt som spelar roll utan mängden drogmissbruksutbildning specifikt. Utbildning krävs 

för att öka medvetenheten och komma tillrätta med de fördomar som finns. Det kan vara så 

att många fördomar minskar med fakta o m drogmissbruket och dess följder. 

Sjuksköterskorna kan också få en ny förståelse för patientgruppen och därmed möjligen 

förändra sitt förhållningssätt. Författarna anser också att sjuksköterskorna själva måste ta 

ansvaret för att inhämta dessa kunskaper och inte förlita sig på att andra ska tillhandahålla 

fakta.  

 

Resultatet visar att positivare attityder och upplevelser erhålls med utbildning och personlig 

erfarenhet av familj och vänner med drogmissbruk. Sjuksköterskorna med positivare 

attityder verkar också ha ett holistiskt synsätt och är mer engagerade. Även barnmorskor 

beskriver denna erfarenhet (Selleck & Redding, 1998). Att erfarenheter på det personliga 

planet gör attityderna mer positiva anser författarna kan bero på att det finns en ökad 

förståelse för drogmissbrukarna. Intresset kan även vara större och därmed ökar också 

engagemanget. Detta kan leda till en bättre omvårdnad av patienterna och en mer 

avslappnad atmosfär på avdelningen. 

 

I resultatet framgår det att det finns en rädsla hos sjuksköterskorna som skapar barriärer i 

vården av drogmissbrukande patienter. Patienterna tenderar att bli än mer hotfulla och får 
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till slut lämna avdelningen. Detta beskrivs även av psykiatrisjuksköterskor (Matheson, van 

Teijlingen, Bond, Cameron & Cronkshaw, 2006) och drogmissbrukarna själva (Morgan, 

2006). Att situationen går så långt att drogmissbrukare kan behöva skrivas ut från 

avdelningen på grund av att sjuksköterskorna är rädda anser författarna är ett stort problem. 

Författarna menar att drogmissbrukarna inte verkar bli sedda och lyssnade på av 

sjuksköterskorna vilket kan leda till frustration. Det våldsamma beteendet kan då bero på att 

drogmissbrukarna inte har förmågan att hantera situationen och känner en vanmakt då 

ingen tar deras problem på allvar. Om sjuksköterskorna istället lyssnar på patienterna och 

försöker att hjälpa patienterna till ett tillfrisknande menar författarna att drogmissbrukarna 

kanske inte skulle känna lika hög grad av frustration och de våldsamma beteendena skulle 

kunna minska. Vikten av att lyssna på patienten stödjer Travelbees omvårdnadsteori 

(Jahren-Kristoffersen, 2006, s. 79), som beskriver att sjuksköterskor som lyssnar hjälper 

patienterna att bli bekräftade, vilket minskar patientens lidande.  

  

Slutsats  

Denna litteraturöversikt medverkar till att belysa sjuksköterskornas attityder och 

upplevelser av drogmissbrukande patienter. Dessa är mestadels av negativ karaktär och 

vissa sjuksköterskor känner också en rädsla för att arbeta med patientgruppen. Det framgår 

att tidigare erfarenheter samt utbildningsgrad om drogmissbruk verkar påverka attityderna. 

Därför anser författarna att problemen med att vårda drogmissbrukare måste lyftas fram och 

utbildning inom ämnesområdet bör prioriteras. Detta för att öka kunskaperna och 

därigenom förbättra attityderna. Trots att endast en viss generalisering kan göras till svenska 

sjuksköterskor anser författarna att resultatet är viktigt. Det är något som sjuksköterskor kan 

ta till sig för att uppmärksamma de problem som finns i vården av drogmissbrukare.  

 

Då det fanns begränsat med forskning från Sverige anser författarna att vidare kvalitativ 

forskning bör rikta in sig mot vilka attityder och upplevelser svenska sjuksköterskor har 

gällande drogmissbrukande patienter. Det bör även forskas om vad som krävs för att 

sjuksköterskors attityder ska förbättras samt hur drogmissbrukarna själva upplever det hela.  
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BILAGA 1 

Värderingsmall för kvalitativa respektive kvantitativa artiklar. 

 

  



 

 

 
 

BILAGA 2  

Översikt resultatartiklar 

Författare 

Årtal 

Land 

Studiens syfte Typ av studie Deltagare/ 

Bortfall 

Design/Datainsamling/Analys Huvudresultat Bedömning 

kvalitet 

Björkman et 

al. (2008) 

Sverige 

Att undersöka och jämföra 

attityder till psykisk ohälsa 

hos sjuksköterskor inom 

somatisk- och 

psykiatrisjukvård.  

Kvantitativ 150 sjuksköterskor/ 

30 

Jämförande tvärsnittsstudie/ 

Frågeformulär med 

likertskala – påståenden som 

beskriver attityder till 

exempelvis drogmissbruk/  

Pearson correlation 

T-test 

Mann-Whitney U-test 

Regressionsanalys 

Sjuksköterskor har en negativ attityd till 

drogmissbrukare.  75 % av 

sjuksköterskorna såg missbrukarna som 

farliga, 77 % som oförutsägbara och 41,5 

% ansåg att drogmissbrukare är svåra att 

prata med. 

Grad 1 

Cameron et 

al. (2006) 

Storbritannien 

Beskriva sjuksköterskorna 

som arbetar med illegala 

droganvändare samt 

undersöka skillnader i 

kunskaper.  

Kvantitativ 244 sjuksköterskor/ 

52 

Tvärsnittsstudie/ 

Frågeformulär med 

likertskala – påståenden om 

utbildning och 

arbetsbelastning/ 

SPSS 

T-test 

Mann-Whitney U-test 

Chi-square 

Fishers exact 

Sjuksköterskorna anger att utmaningen 

med att arbeta med drogmissbrukare gör 

dem motiverade. 91,5 % av 

sjuksköterskorna fick kontinuerligt 

internutbildning om drogmissbruk. 

Grad 1 

Chan et al. 

(2008) 

Thailand/ 

Australien/ 

Storbritannien 

Undersöka sjuksköterskornas 

tankar om injicerande 

drogmissbrukare samt 

HIV/AIDS-patienter. 

Kvalitativ 20 sjuksköterskor/ 

Inget bortfall 

Intervjustudie/ 

Semistrukturerade intervjuer 

– frågeställningar om 

exempelvis attityder/ 

NVivo 

Sjuksköterskorna anser att 

drogmissbrukare är belastande för 

samhället. Sjuksköterskorna betraktar 

drogmissbrukarna som misslyckade och 

att de har ett beteende som är felaktigt. 

Grad 2 

  



 

 

 
 

Chang & 

Yang (2012) 

Taiwan 

Undersöka sjuksköterskornas 

utbildning gällande 

missbruksproblem samt att 

undersöka faktorer som 

påverkar attityder till 

drogmissbrukande patienter. 

Kvantitativ 600 sjuksköterskor/ 

111 

Tvärsnittsstudie/ 

Frågeformulär med 

likertskala – påståenden om 

exempelvis stereotyper om 

drogmissbrukare/  

Deskriptiv statistik 

Pearson korrelation 

Kendall rank korrelation  

T-test 

Mann-Whitney U-test 

Hierarkisk regressionsanalys  

Sjuksköterskor har en positiv attityd till 

drogmissbrukare. Attityderna påverkas 

av erfarenhet, utbildning och ålder. 

Sjuksköterskorna har bristande 

utbildning drogmissbruk. 

Grad 1 

Ford (2011) 

Australien 

 

Undersöka sjuksköterskors 

terapeutiska attityd till 

drogmissbrukare samt hinder 

i sjuksköterskerollen i mötet 

med drogmissbrukare. 

Kvalitativ 311 sjuksköterskor/ 

inget bortfall 

Del två i en tvärsnittsstudie/ 

Frågeformulär med en öppen 

fråga – faktorer som 

påverkade förmågan att vårda 

drogmissbrukare/ 

QRS NVivo 

Sjuksköterskor upplever en rädsla för 

egna säkerheten på grund av 

drogmissbrukarnas hotfulla beteende. 

Drogmissbrukarna accepterar inte 

vården de bli erbjuden vilket gör 

sjuksköterskorna frustrerade.  

Grad 1 

Ford et al. 

(2008) 

Australien 

Undersöka sjuksköterskornas 

terapeutiska attityd till 

droger. 

Kvantitativ 3241 sjuksköterskor/ 

1636 

Tvärsnittsstudie/ 

Frågeformulär med 

likertskala – utbildning, 

attityder och motivation/  

Regressionsanalys  

Likelihood-ratio test X2 

25 % av sjuksköterskorna anser sig ha 

adekvat utbildning relaterat till vården 

av drogmissbrukare. Attityderna till 

drogmissbrukare ökar signifikant om 

sjuksköterskorna får stöd och utbildning.  

Grad 1 

Hamdan-

Mansour et al. 

(2012) 

Jordanien 

 

Undersöka grad av kunskap 

och metoder hos 

akutsjuksköterskor relaterat 

till drogsökande patienter. 

Kvantitativ 305 sjuksköterskor/ 

Inget bortfall 

Deskriptiv tvärsnittsstudie/ 

Frågeformulär med 

likertskala – innebörd, 

kunskap och praktiska 

erfarenheter angående 

drogsökande patienter/ 

SPSS 

Pearson korrelation 

T-test 

ANOVA 

Sjuksköterskorna tillskriver 

drogmissbrukare olika negativa 

egenskaper, exempelvis anses de vara 

manipulativa. Sjuksköterskorna har en 

kunskapsbrist om drogmissbruk vilket 

leder till att vården inte blir adekvat.  

Grad 1 

  



 

 

 
 

Happell et al. 

(2002) 

Australien 

Fastställa sjuksköterskornas 

nivå av kunskap om alkohol- 

och drogmissbruk samt 

bedöma sjuksköterskornas 

attityder, övertygelser och 

färdigheter gällande detta.  

Kvantitativ 302 sjuksköterskor/ 

173 

Tvärsnittsstudie/ 

Frågeformulär – undersöka 

faktorerna beskrivna i syftet/ 

Deskriptiv statistik 

SPSS 

Pearsons korrelation 

Det finns en kunskapsbrist hos 

sjuksköterskor om drogmissbruk. 

75 % av sjuksköterskorna upplever att 

drogmissbrukare med samsjuklighet inte 

får adekvat hjälp inom vården. 

Grad 2 

Happell & 

Taylor (2001) 

Australien 

 

Undersöka skillnad mellan 

attityder, säkerhet och 

upplevd kunskap om 

patienter med drogrelaterade 

problem.  

Kvantitativ  200 sjuksköterskor/ 

94 

Tvärsnittsstudie/ 

Frågeformulär med 

likertskala – attityder, 

förtroende, uppfattning om 

kunskap relaterat till vård 

mättes / 

T-test 

Sjuksköterskorna har positiva attityder 

till drogmissbrukande patienter. De 

sjuksköterskor som har positivare 

attityder och mer kunskap om 

drogmissbruk samverkar med andra 

instanser gällande drogmissbrukaren i 

större utsträckning än andra 

sjuksköterskor. 

Grad 1 

Lappalainen- 

Lehto et al. 

(2005) 

Finland 

 

Bedöma kirurgers och 

sjuksköterskors förmåga att 

identifiera drogmissbruk hos 

patienter samt hinder i mötet 

med dessa 

Kvantitativ 444 sjuksköterskor 

78 läkare/ 112 samt 

34 

Tvärsnittsstudie / 

Frågeformulär – patienternas 

droganvändning samt vad 

sjuksköterskorna ansåg om 

patienterna 

/Fishers exact 

Sjuksköterskorna anser att kunskapsbrist 

hindrar dem i vården av 

drogmissbrukare. 34 % anser att 

drogmissbruket är patientens eget 

ansvar.  

Grad 1 

McCreaddie 

et al. (2010) 

Storbritannien 

Undersöka uppfattningar och 

strategier hos 

drogmissbrukare och 

sjuksköterskor relaterat till 

smärtbehandling på en 

akutvårdsavdelning. 

Kvalitativ 19 sjuksköterskor  

11 drogmissbrukare 

3 tidigare 

drogmissbrukare/ 

Inget bortfall 

Grounded Theory/  

Fokusgruppintervjuer samt 

enskilda intervjuer – olika 

scenarion om droger och 

drogmissbrukare 

diskuterades/  

Grounded Theory 

Sjuksköterskorna anser att 

drogmissbrukare har ett avvikande 

beteende. När drogmissbrukare vårdas 

på avdelning minskas effektiviteten och 

rutinerna påverkas. 

Grad 1 

McLaughlin 

et al. (2006) 

Storbritannien 

Undersöka uppfattningar och 

erfarenheter hos hälso- och 

sjukvårdsarbetare om 

personer som använder 

illegala droger 

Kvalitativ 35 hälso- och 

sjukvårdsarbetare 

varav 9 

sjuksköterskor/ 

Inget bortfall 

Innehållsanalys/ 

Fokusgruppintervjuer samt 

enskilda intervjuer – 

Erfarenheter om 

drogmissbrukande patienter 

diskuterades/  

Tematisk innehållsanalys 

Sjuksköterskorna har negativa attityder 

till drogmissbrukande patienter och vill 

inte vårda patientgruppen. Rädsla för att 

utbildning leder till ökad 

arbetsbelastning. 

Grad 2 

  



 

 

 
 

Monks et al. 

(2012) 

Storbritannien 

 

Undersöka hur sjuksköterskor 

hanterar och levererar vård 

till patienter med 

drogproblematik samt att 

undersöka 

drogmissbrukarens 

erfarenheter. 

Kvalitativ 32 sjuksköterskor  

12 patienter/  

Inget bortfall 

Grounded Theory/ 

Semistrukturerade intervjuer 

– beskriva erfarenheter av att 

vårda drogmissbrukande 

patienter/  

Grounded Theory 

QRS NVivo 

Sjuksköterskorna har generellt en negativ 

attityd till drogmissbrukare. 

Sjuksköterskorna har ingen formell 

utbildning om drogmissbruk vilket anses 

påverka attityderna. Sjuksköterskor med 

mer erfarenheter har mer positiva 

attityder. 

Grad 1 

Natan et al. 

(2009) 

Israel 

 

Undersöka sjuksköterskors 

attityder och normer som 

visar sig i planerade och 

faktiska omvårdnadsåtgärder 

av drogmissbrukare genom 

att använda ”Theory of 

reasoned action”  

Kvantitativ 200 sjuksköterskor/  

65 

Korrelations design/ 

Frågeformulär med 

likertskala – beteende, 

stereotyper och normer 

mättes/ 

Deskriptiv statistik 

Pearson korrelation 

Regressionsanalys 

Trots negativa attityder anser 

sjuksköterskorna att drogmissbrukare 

förtjänar adekvat vård. Drogmissbrukare 

anses störa avdelningens rutiner och 

vårdkvaliteten till drogmissbrukare 

uppges vara lägre än för andra patienter.  

Grad 1 

Tran et al. 

(2008) 

Australien 

Undersöka sjuksköterskornas 

kunskaper om drogmissbruk 

Kvantitativ 120 sjuksköterskor/ 

Inget bortfall 

Före-efter studie/  

Frågeformulär – upplevd 

kunskap och kompetens om 

drogmissbruk 

/SPSS 

T-test 

Mann-Whitney U-test 

Chi-square 

Sjuksköterskorna upplever en bristande 

utbildning gällande drogmissbruk. De 

anser att de inte är tillräckligt förberedda 

att behandla patientgruppen. 

Grad 1 

 


