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Abstrakt 
Introduktion/Bakgrund: Under 2000-talet har det skett en stor ökning i användandet av 
både narkotika och alkohol och därmed har också antalet personer som vårdas för missbruk 
stigit. Stigmatisering och fördomar är vanligt förekommande mot denna patientgrupp, både 
i samhället och bland vårdpersonal. Denna patientgrupp bemöts och behandlas därför olikt 
andra patienter, vilket är ett problem som måste uppmärksammas. Syfte: Syftet med 
litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med 
missbruksproblematik inom den somatiska vården. Metod: En litteraturöversikt där 14 
vetenskapliga artiklar inkluderades. Artikelsökning gjordes i olika databaser samt via 
manuell sökning. Materialet granskades och analyserades och sammanställdes till ett 
resultat. Resultat: Resultatet presenteras i fyra olika områden; känsla av hjälplöshet, Känsla av 

misstro, Sjuksköterskan och stigmatisering samt sjuksköterskans behov av kunskap och stöd. 
Diskussion: Bemötande och omvårdnad av patienter med missbruksproblem inom den 
somatiska vården präglas till stor del av negativa erfarenheter och upplevelser. 
Sjuksköterskan har förutfattade meningar och upplever rädsla och osäkerhet i mötet med 
dessa patienter. Slutsats: Det krävs utbildning och större kunskap om denna patientgrupp 
för att påverka sjuksköterskans upplevelser och för att förbättra vårdkvalitèn. 

Nyckelord: Fördomar, Missbruk, Sjuksköterskor, Stigmatisering, Upplevelser, Utbildning 
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Introduktion 

Under utbildningens gång, och framförallt under den verksamhetsförlagda utbildningen, har 

vi upptäckt att var man än arbetar som sjuksköterska kommer man förr eller senare möta 

patienter som har eller har haft ett missbruk. Det har många gånger varit tydligt att personal 

inom hälso- och sjukvården har en negativ syn på denna patientgrupp och att de många 

gånger blir bemötta på ett annorlunda sätt, speciellt inom den somatiska vården. Därför är 

det viktigt att uppmärksamma problemet för att kunna bryta det negativa mönstret. 

Bakgrund 

Förekomst av alkohol och narkotika 

Under 2000-talet har man kunnat se att alkoholkonsumtionen når rekordhöga siffror. Under 

2010 beräknades att konsumtionen i världen låg på ungefär 6.2 liter ren alkohol per person i 

åldrarna 15 år och uppåt, vilket innebär 13,5 gram ren alkohol per dag. År 2012 var 5.9%, 

eller 3.3 miljoner, av alla dödsfall i världen relaterade till en skadlig alkoholkonsumtion 

(World Health Organization, [WHO], 2014). 

Man har även kunnat se indikationer på att användningen av narkotika har ökat. I världen 

idag uppges cirka 243 miljoner människor i åldrarna 15-65 någon gång ha använt narkotika, 

och 27 miljoner människor har ett svårt narkotikaberoende och använder droger regelbundet 

(United Nations Office on Drugs and Crime, [UNODC], 2014). I Sverige har antalet personer 

som vårdas för narkotikaproblem eller misstänks för narkotikabrott stigit, och personer som 

vårdas för sitt narkotikamissbruk för första gången är högre än någonsin. En orsak till att 

användningen ökar kan vara att narkotika, och även alkohol, idag är relativt lättillgängligt 

för alla (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2011). Enligt Socialstyrelsen 

(2013) tenderar personer med riskkonsumtion att öka sin konsumtion ytterligare, vilket 

resulterar i påtagliga konsekvenser. Dessa personer drabbas i större utsträckning av såväl 

psykiska som somatiska sjukdomstillstånd. 
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Missbruk och beroende 

När alkohol eller narkotika får en större betydelse i en persons liv än tidigare, och det i sin 

tur leder till funktionsnedsättning eller lidande i livet, så som försummande av sina sociala 

aktiviteter, arbete och skola, har konsumtionen utvecklats till ett beroende (Statens 

beredning för medicinsk utvärdering, [SBU], 2001). Roe, Beynon, Pickering och Duffy (2010) 

beskriver att missbruk leder till försämring av hälsan, vilket i sin tur leder till livshotande 

sjukdomar och lång behandling. Missbruket påverkar även det sociala livet som skilsmässor, 

spruckna familjeförhållanden och förlust av nära vänner. Enligt SBU (2001) kan man inte 

minska användningen eller helt sluta trots fysiska och psykiska skador. Det krävs även en 

större dos för att uppnå ruseffekten på grund av toleransen som utvecklas, och får personen 

inte drogen som behövs utvecklas abstinens. Abstinensbesvären försvinner när personen tar 

sin drog. Livet består till stor del av att skaffa sin drog, konsumera och återhämta sig från 

bruket. När personen inte längre sköter åtaganden på arbetet, i skolan eller i hemmet, och 

använder drogen i riskfyllda situationer där en själv och andra riskeras att skadas, till 

exempel vid bilkörning, har beroendet gått över till ett missbruk. Trots att problem uppstår 

till följd av användningen av alkohol eller narkotika väljer man att inte sluta. Gjerde, 

Christophersen, Normann och Mørland (2011) beskriver att under 2006-2008 var alkohol och 

droger en stor bidragande faktor till bilolyckor med dödligt utgång i Norge, speciellt 

singelolyckor med manliga förare. 

Samhället och stigmatisering 

Wiklund och Gustin (2010) beskriver att stigmatisering är det som en person upplever, vilket 

också ses som negativt då det förknippas med utstötning och att inte ses som normal av 

samhället. Rädslan för vad omgivningen ska tycka och för att individen ska stigmatiseras 

kan ibland innebära att personen inte söker hjälp. Samhällets syn på missbrukare är laddat 

och kan ibland bli till en del av personens självbild vilket ökar känslan av utanförskap och 

värdelöshet. Detta leder i sin tur till att personens lidande ökar och att hälsa och 

välbefinnande försämras. Känslan av att känna sig utanför samhällets normalitet förvärrar 

situationen för personen med missbruk vilket kan göra att individen känner sig förvirrad och 

isolerad. Enligt Louma, Twohig, Waltz, Hayes, Roget, Padilla & Fisher (2007) är det vanligt 

med stigmatiserade attityder och beteende mot personer med missbruk, speciellt hos de som 
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har fått eller är under behandling. Till följd av sina problem gällande boende, yrkesliv och 

social situation riskerar dessa personer att bli utstötta i samhället. Inom vården tas inte de 

fysiska symtomen på allvar, utan ses istället enbart som en konsekvens av missbruket 

(Socialstyrelsen, 2013). 

Fördomar bland vårdpersonal 

Att inte bli respekterad eller tagen på allvar kan ibland förekomma inom vården vilket 

upplevs som något negativt av patienten. Även fast vården i Sverige har utvecklats mot ett 

relationsinriktat förhållningssätt förekommer det fortfarande traditionell vård i vissa 

vårdmiljöer där personalen redan förutbestämt hur patienterna ska agera under vårdtiden 

(Hellzèn & Lilja, 2010). Enligt Joyce Travelbees teori om omvårdnadens mellanmänskliga 

aspekter är relationen mellan två personer ett mål som uppnås efter att man gått igenom fem 

olika faser. Den första fasen handlar om det första mötet, då personerna är helt främmande 

för varandra och har därför stereotypa uppfattningar om varandra. Det är viktigt att 

sjuksköterskan vet om att dessa förväntningar påverkar intrycket av den sjuka personen och 

att hon försöker koppla bort dem, så att hon kan se individen i patienten (Travelbee, 1972, 

s.130-132). Enligt Vadlamudi, Adams, Hogan, Wu och Wahid (2008) kan de negativa 

attityderna och fördomar påverka sjuksköterskans agerande och därmed också ge minskad 

kvalité på vården som ges till denna patientgrupp. 

Utbildning 

Brist på utbildning inom området gör att man som sjuksköterska inte förstår de 

underliggande känslomässiga problem som missbrukare har, exempelvis ångest och 

depression. Man väljer att bara se missbruket och inte individen bakom, och inte heller 

försöka få en förståelse för varför patienten missbrukar droger och/eller alkohol (Lovi & Barr, 

2009). Vadlamudi et al., (2008) menar att utbildning har en positiv effekt på sjuksköterskors 

attityder till missbrukare och deras behandling, men även sjuksköterskors självförtroende 

och tilltro. 
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Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 1982:763), 2 §,  har alla människor rätt till god 

vård på lika villkor, med respekt för alla människors lika värde. Därför är det viktigt att man 

som sjuksköterska har den förståelse och kunskap som behövs för att kunna bemöta alla 

patienter på ett respektfullt sätt, trots fördomar och andra åsikter som finns i samhället idag 

(Wiklund Gustin, 2010). Var man än arbetar som sjuksköterska kommer man någon gång 

stöta på människor som har eller har haft missbruksproblematik, då sjukdomar och skador 

som är knutna till missbruket är mycket vanliga inom sjukvården idag. 

Syfte 

Syftet med litteraturöversikten var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att vårda 

patienter med missbruksproblematik inom den somatiska vården. 

Metod 

Design 

Detta arbete är en litteraturöversikt. Litteraturöversikt används när man på ett strukturerat 

sätt vill sammanfatta kunskapsläget inom ett valt område eller gällande ett specifikt 

problem. Detta görs genom att summera resultat från redan befintlig forskning, främst från 

granskade vetenskapliga artiklar och rapporter (Friberg, 2012, s. 133-134). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterier var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska. Artiklarna 

skulle vara vetenskapliga originalartiklar och publicerade mellan år 2000-2014. 

Sjuksköterskorna i studierna skulle arbeta inom den somatiska vården och ha varit i kontakt 

med missbrukare i vuxen ålder som har eller har haft missbruksproblem (alkohol och/eller 

narkotika). Både kvalitativa och kvantitativa artiklar som svarade mot syftet användes. 

Studier som var helt inriktade på den psykiatriska vården, som belyste mötet och 

upplevelsen enbart från patientens perspektiv och som handlade om tobak-, sex- och/eller 

spelmissbruk exkluderades då de inte svarade mot studiens syfte. Även reviewartiklar och 

artiklar med låg vetenskaplig kvalité valdes bort. 
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Etiska överväganden 

Valda artiklar skulle ha ett etiskt resonemang och/eller vara granskade av en etisk kommitté. 

Författarna har varit objektiva genom att även välja att ta med artiklar som inte 

överensstämmer med egna åsikter, inga egna åsikter finns heller med i litteraturöversiktens 

resultatdel.  

Litteratursökning  

Databaser som användes för litteratursökning var Cinahl, PubMed och PsycINFO. De 

sökningar som resulterade i inkluderade artiklar presenteras i tabell 1. Initialt gjordes 

sökningar med sökorden Substance related disorders, Substance use, Substance abuse och 

Alcoholism i kombination med nursing, attitude of health personnel och nurse-patient relations. 

Under arbetets gång ändrades syftet något, från att beskriva sjuksköterskors attityder till att 

istället beskriva sjuksköterskors upplevelser. För att säkerhetsställa att de sökningar som 

gjorts gav relevanta resultat gjorde författarna ytterligare sökningar i Cinahl och Pubmed, 

med tillägg av sökordet experience tillsammans med Substance abuse och Substance-related 

disorders. Detta gav samma resultat som vid tidigare sökningar och inga nya relevanta 

artiklar hittades. Utöver sökningar i databaser gjordes även manuella sökningar i 

referenslistor tillhörande redan inkluderade artiklar. Artiklar som bedömdes relevanta 

valdes ut, granskades och analyserades. 

Tabell 1, Litteratursökning och utvalda artiklar 

Datum Databas Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Förkastade Slutligen utvalda 
artiklar 

2014/08/
26 

Pubmed Substance-related 
disorder AND 
nursing AND 
Attitude of health 
personnel 

5 years 50 36*   
7** 
3*** 
2****             

Warren, Sena, Choo & 

Machan (2011) 

Soares, Vargas & 

Formigoni (2013) 

2014/09/
04 

 Pubmed Alcoholism AND 
nurses AND 
Attitude  

10 years 18 9* 
6** 
2*** 
0**** 

Ortega & Ventura (2013) 

2014/09/
04 

Cinahl Substance abuse 
AND nurse-patient 
relations 

2000-2014 
English/Swedish 

41 30* 
5** 
1*** 
2**** 

Monks, Topping & 

Newell (2012) 

Neville & Roan (2014) 

Natan, Beyil & Neta 
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(2009) 

2014/09/
04 

Cinahl Substance use AND 
nurs* AND 
attitude* (fritext) 

2000-2014 
English/swedish 

220 203* 
9** 
4*** 
1**** 

Ford (2011) 

Gilchrist, Moskalewicz, 

Slezakova, Okruhlica, 

Torrens, Vajd & 

Baldacchino (2011) 

Chang & Yang (2012) 

2014/09/
04 

PsycINFO Substance use AND 
nursing AND 
Attitude of health 
personell 

2000-2014 32 27* 
3** 
1*** 
0**** 

Ford, Bammer & Becker 
(2008) 

2014/09/
10 

Manuell 
sökning 

    Chan, Stoovè & 

Reidpath (2008) 

McLaughlin, McKenna, 

Leslie, Moore & 

Robinson (2006) 

McCreaddie, Lyons, 

Watt, Ewing, Croft, 

Smith & Tocher (2010) 

Kelleher & Cotter (2008) 

*Antal förkastade efter läsning av rubrik, **Antal förkastade efter läsning av abstrakt, ***Antal förkastade efter läsning av 
artikeln i sin helhet, ****Antal förkastade efter kvalitetsbedömning 

Urval och värdering av vetenskaplig kvalité 

Urvalet kan delas upp i fyra olika steg. Under samtliga steg har artiklar som inte svarar mot 

studiens syfte förkastats. Först lästes titlarna på de artiklar som uppkommit vid 

litteratursökningen. Därefter lästes abstrakten i de artiklar som godkänts vid urvalets första 

steg. I det tredje steget lästes artiklarna i sin helhet. Artiklar som bedömdes vara relevanta 

och svara mot studiens syfte togs med till urvalets sista steg, där artiklarnas vetenskapliga 

kvalité bedömdes. Kvalitetsbedömningen gjordes med hjälp av Carlsson och Eimans (2003) 

bedömningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa studier (Bilaga 1). Mallen 

modifierades på frågan "patienter med lungcancerdiagnos" till "sjuksköterskor" för att svara 

mot litteraturöversiktens syfte.  

Med hjälp av bedömningsmallarna poängsattes artiklarnas olika delar och poängen räknades 

sedan om till procent. Endast artiklar som uppnådde grad I (mycket god vetenskaplig 

kvalité) eller II (god vetenskaplig kvalité) analyserades och inkluderades i resultatet. Urval 

och kvalitetsbedömning gjordes både tillsammans och var för sig, och författarna 
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diskuterade och stämde av med varandra under hela processen. Slutligen inkluderades 

fjorton resultatartiklar, sju kvantitativa och sju kvalitativa. 

Analys 

Författarna använde sig av Fribergs (2012, s. 140-141) litteraturöversiktsanalys för att 

analysera materialet. De utvalda artiklarna lästes i sin helhet upprepade gånger, med 

fokusering på resultatdelen, för att se helheten och få en övergripande förståelse. Sedan 

gjordes en sammanfattning av artiklarna på svenska som sammanställdes i en översiktstabell 

(Bilaga 2). Artiklarnas resultat jämfördes, och skillnader och likheter plockades ut. Det 

material som kändes relevant och svarade mot  litteraturöversiktens syfte sammanställdes 

sedan i fyra olika områden (Bilaga 3). 

Resultat 

Resultatet presenteras i fyra olika områden: Känsla av hjälplöshet, Känsla av misstro, 

Sjuksköterskan och stigmatisering samt Sjuksköterskans behov av kunskap och stöd. 

Känsla av hjälplöshet 

En vanlig upplevelse hos sjuksköterskor var att patienter med missbruksproblematik var 

mycket oförutsägbara. Förmågan att tänka rationellt hos en påverkad patient är kraftigt 

nedsatt, och därför kände sjuksköterskor en rädsla i vårdandet av dessa patienter. 

Patienterna upplevdes som mycket aggressiva och våldsamma, och som sjuksköterska 

krävdes det att man hela tiden var på sin vakt. Denna stress skapade en stark mental och 

fysisk trötthet hos många sjuksköterskor. När konflikter eller våldsamheter eskalerade 

uppstod en känsla av hjälplöshet bland personalen.  När känslan av hjälplöshet infann sig 

gav sjuksköterskan ofta med sig för patientens alla krav för att undvika en fysisk 

konfrontation (Monks, Topping & Newell, 2012; Neville & Roan, 2014; Natan, Beyil & Neta, 

2009; Ford, 2011; Ortega & Ventura, 2013). En del sjuksköterskor menade att en missbrukares 

farliga beteende var en belastning för den allmänna säkerheten, men även en belastning för 

samhället då fler ingripande behövs när det gäller den fysiska säkerheten för andra (Chan, 

Stoovè och Reidpath, 2008). 
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“...drugs destroy national security...it destroys the brain and thoughts. It changes people 

and makes them do bad things. ... Other people (drug users) may steal, and not use their 

brain to further develop the country” (Chan, Stoovè och Reidpath, 2008, s. 7). 

I och med att patienterna ofta upplevdes som aggressiva och våldsamma, valde många 

sjuksköterskor att undvika interaktion med dessa patienter och intog ett mer undvikande 

och frånkopplat förhållningssätt. När detta uppmärksammades av patienten själv blev han 

eller hon allt mer fientlig gentemot personalgruppen, vilket resulterade i mer konflikter och 

konfrontationer (Monks, Topping & Newell, 2012). Ortega och Ventura (2013) beskriver att 

sjuksköterskan även kände en osäkerhet inför att vårda patienter med abstinenssymtom 

eftersom de oroade sig över vad som skulle hända. De fasade för den okontrollerade styrkan 

hos en del patienter och att det skulle leda till att sjuksköterskan måste sedera eller hålla fast 

patienten vilket i sin tur leder till mer skada. 

“When patients arrive and become agitated, we feel scared because they lose they tempers, 

they want to attack everyone. I feel scared. First I denied and thought: an alcoholic and 

drug-dependent patient was admitted, how am I going to manage it?” (Ortega & 
Ventura, 2013, s. 1383). 

Det var inte bara patienterna som upplevdes som aggressiva och hotfulla. I vissa fall mötte 

sjuksköterskan även hotfulla vänner och anhöriga, vilket försvårade omvårdnadsarbetet 

ytterligare. När patienten fick stöd från sina närstående blev det ännu svårare att hantera 

situationen, och många gånger var sjusköterskan tvungen att backa för krav som både 

patienter och närstående ställde (Ford, 2011). Ortega och Ventura (2013) beskriver vidare att 

vid första kontakten med missbrukare känner sig ofta sjuksköterskor rädda. Vid andra 

kontakten försöker de sätta sig in i patientens situation och förstå deras sida av livet, detta 

leder till att sjuksköterskan ger emotionellt stöd, lugnar både patient och anhöriga och 

klargör deras tvivel. 

“In the relationship between nurse-patint, you put yourself in the other persons' shoes. 

You could never say: This situation will never happen in my family.”(Ortega & 
Ventura, 2013, s. 1383) 
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Känsla av misstro 

Mötet mellan denna patientgrupp och sjuksköterskan genomsyrades av en ömsesidig känsla 

av misstro och var mycket känslomässigt laddat. Det fanns ingen tillit mellan patient och 

sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor beskrev patienter med missbruksproblem som 

manipulativa, slingriga och väldigt smarta. Många kände misstanke om att patienterna 

enbart kom till sjukhuset för att få starka läkemedel. Det var svårt som sjuksköterska att 

avgöra om patientens fysiska symtom var på riktigt, och att denne verkligen var i behov av 

läkemedel, så som exempelvis starka smärtstillande (Monks, Topping & Newell, 2012; 

Neville & Roan, 2014; Ford, 2011; McLaughlin et al., 2006). 

"I have no tolerance for substamce abuse patients. They are manipulative and needy and 

drug seeking and take time away from other patients who are really physically sick and 

dependent on my nursing care" (Neville & Roan, 2014, s. 341) 

Neville och Roan (2014) beskriver att några sjuksköterskor helt ändrade sin syn gällande 

patienter med smärta och smärtlindring överlag efter att ha sett patienter med 

narkotikaberoende. En misstänksamhet hade byggts upp gentemot patienter med stark 

smärta som ofta är i behov av smärtlindring och detta behov började man ifrågasätta. Ibland 

upplevde sjuksköterskorna att man bidrar till missbruksproblematik. 

"As a healthcare provider, you always have to have your guard up because substance 

abuse patients are very good at manipulating people and events to their benefit." 

(Neville & Roan, 2014, s. 341) 

Sjuksköterskan och stigmatisering 

Man kunde tydligt se att sjuksköterskor hade många fördomar och en negativ attityd mot 

missbrukare. Vanliga fördomar var att missbrukare är våldsamma, farliga, ohygieniska, 

bärare av smittsamma sjukdomar och personer med låg socioekonomisk status (Natan, Beyil 

& Neta, 2009; Chang & Yang, 2012; Gilchrist, Moskalewicz, Slezakova, Okruhlica, Torrens, 

Vajd & Baldacchino 2011). Enligt Chan, Stoovè och Reidpath (2008) associerade även 

sjuksköterskor missbrukare med personer med hög social risk, till exempel hemlösa 

personer. De ansåg även att en missbrukares beteende var dåligt, oacceptabelt, olagligt och 

helt enkelt fel. Gilchrist et al., (2011) beskriver att missbrukare behandlas olikt andra 
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patientgrupper. Vårdpersonal, och speciellt sjuksköterskor, behandlade patienter med 

missbruksproblematik med mindre respekt och hänsyn än patienter med exempelvis 

diabetes eller depression. 

Sjuksköterskorna upplevde missbrukare som mycket envisa, och detta störde det dagliga 

arbetet och ordningen på avdelningen. De allra flesta tyckte att missbrukare tar värdefull tid 

från andra patienter som är i mer behov av omvårdnad. Detta genom att ständigt larma efter 

personalen, ställa höga krav, argumentera gällande läkemedel och att vara i behov av tillsyn 

på grund av faran för både sig själv och andra på avdelningen. Sjuksköterskorna beskrev 

patientgruppen som mycket krävande och speciellt svåra att ta hand om då de hade 

komplicerade fysiska och mentala problem (Ford, 2011; Natan, Beyil & Neta, 2009; Neville & 

Roan, 2014; Monks, Topping & Newell, 2012; Ortega & Ventura, 2013). Chan, Stoovè och 

Reidpath (2008) beskriver vidare att drogmissbrukare ansågs vara ett fritt val att bli. De är 

oansvariga och bryr sig inte om de blir smittade av olika sjukdomar. De saknar självrespekt 

och vilja vilket leder till misskötsel av dem själva. Missbrukare ansågs också göra sig själva 

sjuka vilket ledde till självexkluderande från sociala och morala skyldigheter, vilket är ett 

slöseri av resurser. 

Sjuksköterskor kände även många gånger hopplöshet och frustration. Man visste att hur 

mycket energi och engagemang man än la ner på dessa patienter så kom de tillbaka gång på 

gång med samma problem. Många sjuksköterskor frågade sig varför man ens anstränger sig, 

då missbrukare ofta upplevdes som hopplösa fall (Neville & Roan, 2014; McCreaddie, Lyons, 

Watt, Ewing, Croft, Smith & Tocher, 2010). Enligt Chan, Stoovè och Reidpath (2008) ses 

stigmatisering av drogmissbrukare som ett måste i deras professionella yrke men också att 

det är smittsamt. En del ansåg att de skulle bli förorenade genom att bli associerade med 

missbrukare.   

“If I associate with drug users, I will also be at risk of being put in jail. ...other people will 

see me in a negative manner and assume that I also take, sell and distribute drugs…” 

(Chan, Stoovè & Reidpath, 2008, s. 7). 

Dock fanns det inte bara negativa attityder, en sjuksköterska sade: 
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“Maybe initially before you got to know them you had preconceived ideas...about what 

drug abusers were like, really after you worked with them for quite awhile you realise 

most of them seemed to come from backgrounds of either abuse themselves or quite 

horrific backgrounds where you could really, you could feel sorry for them and realise 

why they ended up where they did, so it was quite good” (McLaughlin et al., 2006, s. 
684). 

Trots att patientgruppen upplevdes som krävande och svåra att hantera så såg man ändå 

missbruket som en sjukdom, precis som vilken sjukdom som helst, som kan behandlas. Man 

såg fortfarande att det fanns hopp även för missbrukare som ofta faller tillbaka i missbruk 

och kommer tillbaka till sjukhuset gång på gång. Trots missbruket så har dessa patienter lika 

stor rätt till optimal vård och behandling (Kelleher & Cotter, 2008; Neville & Roan, 2014). 

"Substance abuse, as in any other medical ilness, is a disease, and patients undergoing 

och diagnosed with the disease are deserving of optimal care and treatment" (Neville & 
Roan, 2014, s. 341). 

Monks, Topping och Newell (2012) beskriver att när sjuksköterskan visade intresse, lyssnade 

på patienten, såg människan bakom missbruket och behandlade denne med respekt, blev 

mötet mellan sjuksköterska och patient mindre laddat. Det gjorde att konfrontationer och 

konflikter minskade, och tilliten ökade. Ford (2011) beskriver vidare att i många fall kan 

arbetet med missbrukare vara mycket givande. Dock är det mötet med missbrukare som är 

hotfulla och aggressiva som sätter de djupaste spåren, och gör att det positiva lätt glöms 

bort. 

Sjuksköterskans behov av kunskap och stöd 

Den största utmaningen med patienter med missbruksproblematik var att tillgodose 

patienternas psykiska behov. Man upplevde sig överlag mer säker i det tekniska arbetet, så 

som vid överdosering och skador, än i bemötande och omvårdnad (Monks, Topping & 

Newell, 2012; Kelleher & Cotter, 2008). Ändå kunde man se tydliga brister i kunskap om hur 

droger påverkar kroppen både fysiskt och psykiskt, hur en patient som är påverkad kan bete 

sig och hur abstinensbesvär visar sig. Detta gjorde att sjuksköterskor inte visste hur patienten 

skulle bemötas och tas om hand, och omvårdnadsarbetet upplevdes som en utmaning. Detta 

ledde bland annat till osäkerhet, undvikande av patientgruppen och fler konflikter. En del 

sjuksköterskor tycker att de borde få mer träning i att vårda missbrukare för att på så sätt 
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kunna förbättra omvårdnadsarbetet (Monks, Topping & Newell, 2012; Neville & Roan, 2014; 

McCreaddie et al., 2010; Warren, Sena, Choo & Machan, 2012). 

I en studie av Kelleher & Cotter (2008) kunde man se att majoriteten av deltagarna hade 

aldrig fått någon specifik utbildning inom ämnet. Ändå angavs att långt över hälften av 

deltagarna kom i kontakt med patienter med missbruksproblematik dagligen. Man upplevde 

också att dessa patienter fick otillräcklig vård. Speciellt för att patientgruppen är svår att 

hantera, men också på grund av brister i kunskapen. Att behandla missbrukare på sjukhus 

upplevdes inte optimalt då denna patientgrupp tycktes vara i behov av specialister inom 

området. 

En del sjuksköterskor konstaterade att sjukvårdsystemet inte är beredda på att hantera 

drogberoendet på grund av att personalen saknade träning. Detta kunde leda till att 

sjuksköterskan kände sig utmattad och ensam då det inte fanns någon annan som var villig 

att hjälpa till och sjuksköterskan fick hela ansvaret för patienten. Bristen på specialutbildade 

sjuksköterskor var också en källa till känslor av ångest och stress (Ortega & Ventura, 2013). 

Att det krävdes mer utbildning och träning i att vårda missbrukare var det många som höll 

med om, men det fanns även de som ansåg att utbildning i ämnet kunde vara farligt. Genom 

att bli uppfattad som expert i ämnet lockade det till sig missbrukare till deras mottagning. 

Det kunde även innebära att deras kollegor undvek denna patientgrupp och lämnade då en 

större arbetsbörda åt de som hade fått utbildning (Warren, Sena, Choo & Machan, 2012; 

McLaughlin et al., 2006). 

Det fanns sjuksköterskor som överlag hade en mer positiv attityd gentemot dessa patienter, 

och ett mer professionellt förhållningssätt. Det var sjuksköterskor som hade 

vidareutbildning, förberedande träning om missbruk och beroende, som arbetade speciellt 

med denna typ av patientgrupp, som tidigare hade vårdat missbrukare eller som hade stött 

på denna typ av problem privat (Gilchrist et al., 2011; Chang & Yang, 2012; Monks, Topping 

& Newell, 2012; Soares, Vargas & Formigoni (2013). För att bli av med rädslan för 

missbrukare, humanisera vården och öka förståelsen för vården behövs fler specialiserade 

centraler för missbrukare där de kan få stöd och medvetenheten att man kan ringa på 
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förstärkning om det behövs. När sjuksköterskan ansåg att hon hade stöd från medarbetare 

och att hon enkelt kunde hitta någon som kunde formulera ett svar på personliga och 

kliniska problem relaterade till patientvården, ökade detta engagemanget i vårdandet 

(Ortega & Ventura, 2013; Ford, Bammer & Becker, 2008). Neville och Roan (2014) beskriver 

att sjuksköterskor önskade mer stöd från personal som var specialistutbildade och som 

arbetade speciellt med just missbrukare, för att på så sätt öka säkerheten i vårdandet.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

I litteraturöversikten inkluderades både kvalitativa och kvantitativa studier. Genom att 

använda både kvalitativa och kvantitativa artiklar har resultatet stärkts ytterligare. De 

kvalitativa artiklarna bidrar till att få en djupare förståelse för sjuksköterskors upplevelser, 

medan de kvantitativa artiklarna ger en översikt över hur stort problemet faktiskt är, då 

resultatet i artiklarna är baserat på många individer. De fjorton artiklar som slutligen 

inkluderades i resultatet är från länderna Taiwan, Storbritannien, USA, Israel, Australien, 

Irland, Chile, Brasilien och Thailand. En av studierna gjordes i flera europeiska länder 

(Bulgarien, Grekland, Italien, Polen, Skottland, Slovakien, Slovenien och Spanien). Ingen av 

artiklarna är från Sverige då författarna inte hittade någon med ett användbart resultat, 

vilket kan vara en nackdel då resultatet blir svårare att överföra till svensk sjukvård. De olika 

artiklarna hade dock ett överensstämmande resultat trots att sjukvården skiljer sig länderna 

emellan, och detta visar att upplevelser ändå kan vara likvärdiga. Detta styrks ytterligare då 

en svensk artikel inkluderades i resultat diskussionen. Alla artiklar var skrivna ur 

sjuksköterskans perspektiv, vilket har givit en klar bild av sjuksköterskors upplevelser och 

erfarenheter. 

Initialt sattes kravet att artiklar som skulle användas i litteraturöversiktens resultat skulle 

vara högst fem år gamla. Men då man sett en ökning av alkohol- och narkotikaanvändningen 

under 2000-talet valde författarna senare att välja studier med publiceringsdatum mellan 

2000-2014, för att på så sätt få mer material att arbeta med. Ytterligare sökningar i 

databaserna Cinahl och Pubmed gjordes med tillägg av sökordet experience i olika 



14 

 

kombinationer. Sökresultaten blev då detsamma som vid tidigare sökningar. Genom detta 

har författarna säkerhetsställt att sökningar som gjorts gav bra resultat trots att syftet ändrats 

något, och att inga relevanta artiklar föll bort. En styrka i arbetet var att författarna läste 

samtliga referenslistor i de utvalda artiklarna för att säkerhetsställa att alla relevanta artiklar 

inom ämnet hittades. I Carlsson och Eimans (2003) granskningsmall, som användes vid 

kvalitetsbedömning av artiklarna, skulle förekomsten av etiska aspekter anges. Författarna 

tolkade det som att ett etiskt resonemang fanns och/eller att deltagarna angivit sitt 

informerade samtycke i studierna. Några artiklar saknade ett tydligt etiskt resonemang, men 

var granskade av en etisk kommitté. 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visar att vården av patienter med missbruksproblematik inom 

den somatiska vården till stor del präglas av negativa upplevelser. Det huvudfynd som 

kunde identifieras, som var ständigt återkommande i resultatet, var att sjuksköterskorna 

upplevde att det fanns brister i deras kunskaper. Dessa kunskapsbrister var det som främst 

påverkade sjuksköterskors upplevelser. 

I resultatet framkommer det att sjuksköterskor känner rädsla och osäkerhet i mötet med 

missbrukare, vilket leder till att man undviker att interagera med dessa patienter. När 

sjuksköterskan väljer att ta avstånd uppmärksammas detta av patienten, vilket leder till 

frustration, aggression och i många fall verbalt och fysiskt utåtagerande. Författarna anser att 

detta leder till ett bekräftande av sjuksköterskans fördomar om att missbrukare är aggressiva 

och farliga, vilket skapar en ond cirkel.. Travelbee (1972, s. 31-33) beskriver att för att dessa 

patienter ska få den omvårdnad de behöver gäller det att sjuksköterskan försöker se förbi de 

fördomar som finns och istället se individen. Travelbee förkastar begreppen patient och 

sjuksköterska som gör att individerna förvandlas till stereotyper och skymmer personens 

unika egenskaper. Patienten är då inte längre delaktig i sin vård, utan stängs ute. Enligt 

Socialstyrelsen (2005) ska man som sjuksköterska ta tillvara på patientens egna kunskaper 

och erfarenheter, och genom en dialog med patienten ge stöd och vägledning för att 

patienten ska få vara så delaktig som möjligt i sin vård och behandling. Författarna anser 

vidare att genom som sjuksköterska skapa en förståelse och inhämta kunskap om varför 



15 

 

patienten har ett visst beteende, kan man enklare acceptera och motivera saker patienten 

säger och gör, och på så sätt tänka bort de negativa fördomarna. Detta kan i sin tur leda till 

att patienten känner sig väl omhändertagen och inte blir frustrerad, sjuksköterskan slipper 

då känna rädsla och osäkerhet. Om fördomarna kan förminskas får också missbrukare 

samma vård som andra patienter. 

Resultatet visar även att sjuksköterskan ofta väljer att fokusera enbart på patientens fysiska 

problem, och förbise det psykiska, trots att missbrukare många gånger lider mer psykiskt än 

fysiskt. Enligt författarna krävs det att sjuksköterskan vågar fråga patienten om de psykiska 

besvär han eller hon har och inte enbart fokusera på det fysiska problemen. Enligt Travelbee 

(1972, s. 52) måste sjuksköterskan prata med patienten för att få en förståelse för just dennes 

situation och sjukdom och inte bara gå efter egen bedömning. Alla patienter upplever sin 

sjukdom olika, och som sjuksköterska kan man inte förstå dessa upplevelser förrän man har 

fått höra det från patientens, med dennes egna ord.  Naturligtvis innebär inte detta att allt 

patienten gör ska ursäktas. 

I resultatet framkommer att relationen mellan sjuksköterskan och patienter med missbruk 

ofta genomsyras av en brist på tillit och misstro. De allra flesta sjuksköterskor är 

misstänksamma gentemot dessa patienter och upplever dem som manipulativa och 

drogsökande. I och med detta är sjuksköterskor skeptiska till att ge patienterna läkemedel. 

Författarna anser att det här blir en svår situation för sjuksköterskan och annan vårdpersonal 

då tilliten till den här patientgruppen är svår att förändra, när det handlar om läkemedel. 

Vill dom hjälpa sig själva, eller är det bara ett sätt att få tag i fler droger? Väljer 

sjuksköterskan att inte ge ut läkemedel till en missbrukare får hon istället en patient som är 

aggressiv och hotfull vilket är  något som många högst troligt försöker undvika.   

Resultatet visar även att det var ett stort behov av kunskap och utbildning. För att kunna 

förbättra omvårdnaden önskade de mer träning i att vårda missbrukare, till exempel med 

hjälp av rollspel och diskussionsgrupper, men även fler sjuksköterskor som var 

specialiserade i ämnet. De sjuksköterskor som fått specialiserad utbildning hade ett mer 

professionellt förhållningssätt. Enligt Van Boekel, Brouwers, Weeghel och Garretsen (2013) 
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har sjuksköterskor dålig kunskap om missbrukare, men studien visar även att vissa har den 

kunskap som krävs för att ta hand om och behandla denna patientgrupp. Björkman, 

Angelman och Jönsson (2008) beskriver skillnaden mellan personal inom den somatiska och 

psykiatriska vården, där personal inom den somatiska vården hade fler fördomar om 

missbrukare då de inte hade den specialiserade personal som psykiatrin hade. Detta 

påverkade också omvårdnaden negativt. Författarna anser att ett bättre samarbete mellan 

den somatiska vården och psykiatrin skulle förbättra sjuksköterskans kunskaper genom att 

man lär sig av varandra. Detta skulle i sin tur leda till mindre fördomar mot missbrukare, 

speciellt bland sjuksköterskor i den somatiska vården. Enligt Socialstyrelsen (2005) ska man 

som sjuksköterska ha förmåga att konsultera och samverka med andra instanser inom 

vården. I resultatet framkom det också att sjuksköterskan kunde känna ångest, stress, 

utmattning och ensamhet på grund av bristen på utbildning. Författarna anser att om 

utbildning och träning förbättras, i framför allt den somatiska vården,  känner sig 

sjuksköterskor mer bekväm och säker i mötet med missbrukare och kan på så sätt minska 

dessa känslor och på så sätt förbättra omvårdnads arbetet. Vad som också kan påverka är om 

fler sjuksköterskor specialutbildar sig, då har de sjuksköterskor eller annan vårdpersonal 

någon att vända sig till om det behövs, vilket kan sänka stressnivån och känslan av 

ensamhet. 
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Slutsats 

Sjuksköterskor inom den somatiska vården har generellt negativa upplevelser av att vårda 

patienter med missbrukproblem. Det är en svår patientgrupp som tar mycket tid och energi. 

Litteraturöversikten har bidragit till att uppmärksamma sjuksköterkors upplevelser och 

erfarenheter, och hur detta påverkar bemötandet och kvalitén på vården negativt. Den visar 

att mer kunskap behövs inom ämnet för att öka känslan av säkerhet och trygghet bland 

sjuksköterskor, vilket i sin tur ökar kvalitén på omvårdnaden som ges till dessa patienter. 

Det saknas forskning på hur sjuksköterskan på bästa sätt ska bemöta och behandla 

missbrukare, och vilken typ av utbildning som skulle vara mest lämplig för att fylla 

kunskapsluckorna som finns. Vidare forskning inom området kan förhoppningsvis bidra till 

att denna patientgrupp blir bemött med respekt och får den vård som de förtjänar. 
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Bilaga 2: Översiktstabell 

 

 

Författare 
Årtal 
Land 

Studiens syfte Design 
Ansats 
Intervention 
Instrument 
Analysmetod 

Deltagare/ 
Bortfall 

Huvudresultat Studie-
kvalitet 

Chan, Stoové & 
Reidpath 
(2008) 
Thailand/ 
Australien/ 
Storbritannien 

Att underso ̈ka sjuksköterskornas 
åsikter om injicerande 
drogmissbrukare samt människor 
som lever med HIV/AIDS.  

Kvalitativ  
Semistrukturerade intervjuer – 
frågesta ̈llningar om exempelvis 
attityder 

20 sjuksköterskor 
/Inget bortfall 

Sjuksköterskorna anser att drogmissbrukare är 
belastande för samhället. Sjuksko ̈terskorna 
betraktar drogmissbrukarna som misslyckade 
och att de har ett beteende som är felaktigt.  

Grad 2 
79% 

Chang & Yang 
(2012) 
Taiwan 

Undersöka faktorer som bidrar till 
sjuksköterskors attityder till 
patienter som har eller har haft 
missbruksproblematik, och vilken 
utbildning sjuksköterskor har inom 
ämnet.  

Kvantitativ 
Tvärsnittstudie 
Deskriptiv Statistik 
Frågeformulär 

600 sjuksköterskor 
/111 

Attityder gentemot patienter med 
missbruksproblematik påverkas av ålder, 
erfarenhet och utbildning. Man kan se en 
bristande kunskap inom missbruk bland 
sjuksköterskor. 

Grad 1 
85% 
 

Ford, Bammer & 
Becker 
(2008) 
Australien 

Att undersöka de avgörande 
faktorerna hos sjuksköterskors 
attityder till patienter som brukar 
olagliga droger. 

Kvantitativ  
Tvärsnitts- 
Studie 
Frågeformulär 

1605 sjuksköterskor 
/Inget bortfall 

Att sjuksköterskor har svårigheter med att 
fullfölja sina plikter i vården av patienter med ett 
drogberoende. Viktigt att få stöd i sin roll för att 
öka engagemanget i vårdandet. 

Grad 1 
89% 

Ford 
(2011) 
Australien 

Undersöka sjuksköterskor attityder 
mot patienter med 
missbruksproblematik, och 
identifiera faktorer som hindrar en 
god kontakt med dessa patienter. 

Kvalitativ 
Frågeformulär med en avslutande 
öppen fråga 
Del av en tvärsnittstudie 

311 sjuksköterskor 
/Inget bortfall 

Missbrukare ses som en mycket krävande 
patientgrupp. Många sjuksköterskor ser även 
missbrukare som mycket våldsamma och 
oförutsägbara.  
Man upplever också missbrukaren som 
manipulativ, och många tror att missbrukare 
enbart kommer till sjukhuset för att få starka 
läkemedel. 

Grad 2 
77% 



Bilaga 2: Översiktstabell 

 

 

Gilchrist, 
Moskalewicz, 
Slezakova, 
Okruhlica, Torrens, 
Vajd & Baldacchino 
(2011) 
Bulgarien, 
Grekland, Italien, 
Polen, Skottland, 
Slovakien, 
Slovenien och 
Spanien 

Att jämföra upplevelsen av att vårda 
olika patientgrupper, bland annat 
missbrukare, i olika delar av vården i 
åtta europeiska länder. 

Kvantitativ 
Deskriptiv statistik 
T-Test 
Frågeformulär 

866 personer med olika 
professioner, varav 224 
sjuksköterskor 
/Inget bortfall 

Man kunde se att det visades mindre hänsyn och 
respekt mot patienter med missbruk, i jämförelse 
med patienter som lider av till exempel diabetes 
eller depression. Det visade även att sämst var 
bland annat sjuksköterskor, möjligtvis beroende 
på att man som allmänsjuksköterska har ingen 
eller mycket liten erfarenhet av missbrukare.  
Personal inom primärvård visade mindre 
hänsyn än personal som var specialiserade inom 
ämnet och jobbade specifikt med missbrukare. 

Grad 1 
81% 

Kelleher & Cotter 
(2008) 
Irland 

Att undersöka läkares och 
sjuksköterskors kunskaper och 
attityder gällande missbruk och 
missbrukare. 

Kvantitativ 
Frågeformulär 
Deskriptiv statistik 

66 deltagare varav 58 
sjuksköterskor 
/Inget bortfall 

Majoriteten av personalen träffade patienter med 
missbruk dagligen, och upplevde att dessa 
patienter fick otillräcklig vård. En stor del 
upplevde också att dessa patienter var svåra att 
hantera. En stor del tyckte att missbruk är en 
sjukdom som kan behandlas.  

Grad 1 
82% 

McCreaddie, Lyons, 
Watt, Ewing, Croft, 
Smith & Tocher 
(2010) 
Storbritannien 

Undersöka strategier och 
uppfattningar hos sjuksköterskor och 
missbrukare gällande smärtlindring 
inom akutsjukvården 

Kvalitativ 
Grounded theory 
Fokusgruppintervjuer/enskilda 
intervjuer 

19 sjuksköterskor, 11 
missbrukare, 3 
föredetta missbrukare 
/Inget bortfall 

Sjuksköterskor upplever inte samma framgång i 
behandlingen av missbrukare. Trots all energi 
och tid man lägger ner så kommer missbrukare 
ständigt tillbaka. 
Missbrukare upplevs även som stökiga och ej 
samarbetsvilliga.  
När missbrukare är inlagda upplever 
sjuksköterskor att rutiner störs och att det 
effektiva arbetet minskar.  

Grad 1 
81% 



Bilaga 2: Översiktstabell 

 

 

McLaughlin, 
McKenna, Leslie, 
Robinson & Moore 
(2006) 
Irland 

Undersöka uppfattningar och klinisk 
erfarenhet av missbrukare bland 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
socialarbetare. 

Kvalitativ 
Innehållsanalys 
Fokusgruppsintervjuer/enskilda 
intervjuer 

35 hälso- och 
sjukvårdspersonal och 
socialarbetare, varav 9 
sjuksköterskor 
/Inget bortfall 

Sjuksköterskorna hade negativa uppfattningar 
om missbrukare. En sjuksköterska beskrev 
missbrukare som oärliga och manipulativa.  
Många upplevde att mer utbildning inom ämnet 
skulle skapa mer arbetsbelastning då kollegor 
utan utbildning skulle lägga över ansvaret på de 
mer erfarna kollegorna. Man ville undvika 
kontakt med denna typ av patientgrupp. 

Grad 2 
77% 

Monks, Topping & 
Newell 
(2013) 
Storbritannien 

Undersöka hur sjuksköterskor 
hanterar och ger vård till patienter 
med komplikationer relaterat till 
missbruk och deras syn och 
erfarenheter av dessa patienter. 
Även undersöka missbrukarens 
erfarenheter.  

Kvalitativ 
Grounded theory 
Semistruktuerade intervjuer 

32 sjuksköterskor, 12 
patienter 
/Inget bortfall 

Sjuksköterskorna kände sig säkra i vården av det 
fysiska som patienterna sökte vård för, men 
osäkra gällande det speciella psykiska behov 
som missbrukare har.  
Brist på kunskap om missbruk, dess effekter och 
abstinensbesvär sågs som en mycket tydlig 
faktor till den negativa uppfattningen.  
Sjuksköterskor med mer erfarenheter av 
missbrukare hade en positivare attityd.  

Grad 1 
87 % 
 

Natan, Beyil & Neta  
(2009) 
Israel 

Undersöka vårdpersonalens attityder 
och fördomar gällande patienter som 
lider av missbruk med hjälp av en 
teoretisk modell; “Theory of 
Reasoned Action”. 

Kvantitativ  
Deskriptiv statistik 
Frågeformulär 

135 
/Inget bortfall 

Kvalitén på vården som ges till missbruk anses 
vara lägre än den som ges till andra patienter.  
Dessa patienter störde avdelningens rutiner och 
denna patientgrupp upplevdes vara speciellt 
svårt att vårda.  

Grad 1 
80% 
 

Neville & Roan 
(2014) 
USA 

Undersöka sjuksköterskors 
uppfattningar av att vårda inlagda 
patienter med missbruksproblematik 
på en vårdavdelning 
 
 
 

Kvalitativ 
Induktiv 
Frågeformulär med två öppna frågor 

24 sjuksköterskor 
/Inget bortfall 

Missbrukare är mycket manipulativa och det är 
svårt att lita på patienten. 
Sjusköterskorna upplevde att dessa patienter tar 
tid från andra patienter som upplevs vara mer 
sjuka. 
Det finns en rädsla att utsättas för hot och våld 
då patienter med missbruksproblematik upplevs 
oförutsägbara i sitt agerande. 

Grad 1 
81% 
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Ortega & Ventura 
(2013) 
Chile 

Att fastställa sjuksköterskors 
upplevelser i att vårda drogberoende 
patienter. 

Kvalitativ 
Fenomeno- 
logisk ansats.  
Fenomeno- 
logiska intervjuer med öppen fråga. 

6 sjuksköterskor 
/Inget bortfall 

Sjuksköterskor beskriver brukare som svåra att 
ha att göra med,  att de påverkar dynamiken på 
avd., oönskade och att de har komplicerade 
fysiska, mentala och spirituella problem. 
Sjuksköterskor associerar drogkonsumtionen 
med hög social risk, t.ex. hemlösa människor. 
Den mest komplexa situationen som uppstår är 
när patienterna blir aggressiva. De tycker inte att 
sjukvården är förberedd på att vårda dessa 
patienter eftersom det saknas träning, detta 
skapar utmattning, stress och ensamhet bland 
personal Sjuksköterskor är rädda för att vårda 
alkohol- och drogkonsumenter. 

Grad 2 
72% 

Soares, Vargas & 
Formigoni  
(2013) 
Brasilien 

Att avgöra  vilken effekt en 
utbildande intervention har på 
sjuksköterskors attityder och 
kunskaper gällande alkohol 
konsumtion och associerade 
problem. 

Kvantitativ  
Explorativ, kvasi- 
experiment. 
Frågeformulär 

185 sjuksköterskor 
/Inget bortfall 

Mindre än 50% av deltagarna hade fått någon 
slags förberedning om alkohol och andra droger. 
Mer positiva attityder till personen som 
alkoholist än till själva sjukdomen alkoholism. 
Ingen skillnad på nivån av kunskap relaterat till 
attityder. Sjuksköterskor med högre utbildning 
hade mer positiva attityder. 

Grad 1 
83% 

Warren, Sena, Choo 
& Machan 
(2012) 
USA 

Att undersöka skillnader i attityder 
mellan akut läkare och 
sjuksköterskor mot 
alkoholpåverkade patienter. 

Kvantitativ. 
Tvärsnittsstudie. 
En enkät med frågor designade 
utefter 8 olika teman användes. 

58 sjuksköterskor och 
39 läkare 
/Inget bortfall 

Läkare och sjuksköterskor har samma attityder 
gällande självsäkerhet, respekt, rehabilitering. 
Men det skiljer sig i graden av attityder i flera 
områden. 

Grad 1 
80% 
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Sjuksköterskan och 
stigmatisering 

Sjuksköterskans behov 
av kunskap och stöd 
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