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Abstrakt 

Bakgrund: Hälsoproblem relaterat till drogmissbruk har gett en hög belastning på vården. 

Patienter som missbrukar droger möts ofta med en negativ attityd av vårdpersonal. Syfte: 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva kunskapsläget kring vilka attityder 

sjuksköterskor inom somatisk vård kan ha gentemot patienter med drogmissbruk. 

Metod: Vetenskapliga artiklar söktes för att kvalitetsgranskas, analyseras och sammanställas 

i form av en litteraturöversikt. Artiklarna var av både kvalitativ och kvantitativ design. 

Resultat: I resultatet framkom det att sjuksköterskorna hade en sämre attityd och ett 

bristande professionellt förhållningsätt till patienter med drogmissbruk i den somatiska 

vården. Sjuksköterskorna ansåg sig inte ha tillfredställande kunskaper och efterfrågade 

utbildning för att erbjuda en bättre vård till patienter med drogmissbruk. En övervägande 

del av sjuksköterskorna ansåg att de var hotfulla och våldsamma. Diskussion: Att som 

patient mötas av en negativ attityd av sjuksköterskor kunde leda till ett sämre 

behandlingsresultat. Omvårdnadsteoretikern Travelbee menar att ömsesidigt förtroende 

mellan vårdpersonal och patient kan vara nyckeln till ett bra vårdresultat.  Slutsats: 

Vårdorganisationerna måste ta ett större ansvar och implementera förutsättningar för att 

mötet mellan patient och vårdpersonal ska optimeras. Personalen har rätt att känna sig trygg 

på sin arbetsplats. 

Nyckelord: Attityd, Bemötande, Litteraturöversikt, Missbruk, Sjuksköterskor, Upplevelser.   
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Inledning 

Med anledning av författarnas tidigare erfarenheter inom den somatiska vården har intresse 

väckts att fördjupa sina kunskaper angående problematiken i mötet mellan sjuksköterskor 

och patienter med drogmissbruk. Det första mötet kan avgöra hur hela vårdförloppet 

fortlöper och det är av yttersta vikt att vårdpersonal överför sitt professionella 

förhållningssätt till praktisk handling. Patienter med drogmissbruk får sämre bemötande och 

vård än andra patienter enligt Bitarello do Amaral-Sabadini, Cheng, Lloyd-Travaglini, Samet 

& Saitz, (2012). I kommande yrkesroll som sjuksköterskor vill författarna engagerat bidra till 

ett förbättrat professionellt förhållningsätt gentemot patienter som lider av 

missbruksproblem.  

Bakgrund 

Drogmissbruk 

I de flesta samhällen förekommer och används olika typer av stimulantia, samt droger som 

har till syfte att förändra sinnesstämningen. I västvärlden delas vanligtvis narkotika in i fem 

olika grupper: cannabis, centralstimulantia, opiater, hallucinogener och narkotikaklassade 

läkemedel. Risken att bli beroende är olika mellan preparaten, det kan bero på flera faktorer 

såsom personlighet, hur ofta substansen intas och styrkan på substansen. Påverkan på 

hjärna, hjärta, könsorgan, lever samt personlighetsförändringar och mental ohälsa 

förekommer ofta vid missbruk. Psykosociala effekter av drogmissbruk är vanligt och det kan 

visa sig i ett sämre utfört arbete, ofördelaktiga relationer och splittrad familjesituation 

(Ringsberg, 2009, s. 276-277). 

Enligt centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) lever idag cirka 26 000 

människor i Sverige med ett tungt narkotika missbruk. Samhällets kostnad för en tung 

narkotikamissbrukare beräknas idag till cirka 1,5 – 2 miljoner kr varje år. Att beräkna de 

totala kostnaderna för missbruket är naturligtvis mycket svårt men CAN presenterar en 

siffra från 2011 på 24 miljarder kronor om året. Cirka en fjärdedel av denna kostnad beräknas 

drabba vård och omsorg (CAN, 2014). 
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Bemötande, attityd och kommunikation 

Bemötande beskriver hur uppträdandet är gentemot den vi möter. Att visa respekt för 

individen, ha en bra attityd och att har intresse för patienten är viktigt att tänka på i 

bemötandet. Hur lång tid sjuksköterskan tillägnar patienten har betydelse i bemötandet, 

likaså ett professionellt förhållningssätt. En kompetent sjuksköterska balanserar och väger 

upp lika delar teoretisk kunskap, erfarenhet och intuition (Kleiman, 2004). 

En öppen och välkomnande attityd är en fördelaktig egenskap hos sjuksköterskor. Attityden 

visar vad personen i fråga har för synsätt. När en person har en inställning till något kan det 

visas med kroppsspråk och mimik. Det gör patienten mer avslappnad i mötet om 

sjuksköterskan visar välvilja, att hon har en positiv attityd (Kleiman, 2004). 

Kommunikation mellan patient och vårdpersonal är grundläggande för vårdens resultat. 

Patienter uppskattar när vårdpersonalen har ett patientcentrerat förhållningssätt, det innebär 

att patienten känner sig sedd, hörd och delaktig i vårdprocessen. Patientcentrerad vård ger 

patienten möjlighet att själv medverka i beslut som rör deras egen vård. Den terapeutiska 

effekten av psykosociala aspekter hade stor betydelse för patientens välbefinnande. Blir 

patienten bemött som en unik individ främjar det egenvärdet, återhämtningen och ger en 

känsla av kontroll (Williams & Irurita, 2004). Vårdens viktigaste redskap är kommunikation, 

har patienten och sjuksköterskan en bra relation genererar det bra vård där både 

sjuksköterskan och patienten är tillfreds (Kleiman, 2004; Mc Cabe, 2004). 

Alla medborgare i Sverige har rätt till och ska få vård på lika villkor enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1997:142). Målet med lagen är att vården ska vara av god kvalitet och 

gälla för hela Sveriges befolkning. Vården ska bygga på respekt för patientens 

självbestämmande och integritet och ska i möjligaste mån genomföras i samråd med 

patienten. 

När patienter klagar på vården till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och till 

patientombudsmän, ansvariga inom vården och förtroendenämnder, då är det ofta 

bemötandet och brister i kommunikationen det handlar om (Patientnämden, 2013). 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor står det att läsa, ICN:s 

(International Council of nurses) etiska riktlinjer bör ligga till grund för sjuksköterskors 
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arbete. Det är en internationell vägledning som sjuksköterskor bör förhålla sig till gällande 

etiskt ställningstagande. Fyra grundläggande ansvarsområden sammanfattar riktlinjerna för 

ett etiskt förhållningsätt; Att främja hälsa, att förebygga sjukdom, att återställa hälsa, att lindra 

lidande (Socialstyrelsen, 2005). 

Teoretisk referensram, Joyce Travelbee 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbees teori växte fram under 1960-talet, då mycket fokus 

låg på humanismen, vilket påverkade hennes teori. Travelbees teori har en individualistisk 

människosyn men präglas också av en humanistisk, existentialistisk åskådning. Teorins 

viktigaste begrepp är människan som individ, mening, lidande, mänskliga relationer samt 

kommunikation. Alla patienter ska mötas som en unik individ och ha lika värde. Hälsan är 

en individuell bedömning från patientens egen upplevelse och innebär att patienten är så 

frisk som hon känner sig, trots diagnos och symtom. Travelbee ser omvårdnad som en 

mellanmänsklig process där sjuksköterskan hjälper patienten i sitt lidande, försöker ge 

mening åt lidandet genom att stötta och ge hopp om ett mer glädjefullt och behagligt liv. 

Hon menar att omvårdnadens överordande mål är att hjälpa sjuka och lidande personer, att 

hitta en mening i sin situation. Det viktigaste redskapet är att ha en medveten och nära 

mellanmänsklig relation där ett ömsesidigt förtroende råder mellan patient och 

sjuksköterska (Kirkevold, 2000, s.130- 141).  

Problemformulering 

Författarna vill med föreliggande litteraturöversikt undersöka hur sjuksköterskans attityd är 

mot patienter med drogmissbruk. Denna patientgrupp erhåller en stor del av all vårdtid, 

speciellt inom akutsjukvården (Mandelberg, Kuhn, Kohn, 2000). Mot bakgrund av den 

utbredda missbruksproblematiken och arbetsbördan det innebär för vårdorganisationen som 

helhet, är det ett folkhälsoproblem som inte kan negligeras. Patientgruppen är utsatt och 

möts många gånger med attityder som inte är etiskt försvarbara, de känner att de blir 

negativt särbehandlade (Taggart, McLaughlin, Quinn & McFarlane, 2007). Ett respektfullt 

bemötande är grundläggande för vården i sin helhet samt avgörande för hur patienten 

upplever vården. Författarna till föreliggande litteraturstudie vill fördjupa sig i hur 

sjuksköterskors attityder och förhållningsätt är gentemot patienter med drogmissbruk.  
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva vilka attityder sjuksköterskor inom somatisk vård kan ha 

gentemot patienter med drogmissbruk. 

Metod 

Design 

Examensarbetet har utformats som en litteraturöversikt. En litteraturöversikt har som motiv 

att skapa en översikt över kunskapsläget inom ett avgränsat problemområde och 

sammanfatta det (Friberg, 2012, s. 135). 

Inklusions- och exklusionskriterier 

Inklusionskriterierna var att studierna skulle beröra bemötande och attityd mellan 

sjuksköterskor och vuxnadrogmissbrukare (över 18 år). Kvalitativa artiklar såväl som 

kvantitativa artiklar har sökts för att få en övergripande bild av hur forskningen ser ut i det 

valda ämnet. Andra inklusionskriterier var att artiklarna var skrivna på engelska eller 

svenska samt vara skrivna i västerländska länder. Exkluderade är artiklar som handlar om 

drogmissbruk i den psykiatriska vården och hemsjukvården, då mötet mellan sjuksköterskor 

och patienter med drogmissbruk i den somatiska vården skulle belysas. Ingen begränsning 

användes angående publiceringsår, då äldre material återfanns som var användbart i 

föreliggande litteraturstudie. 

Litteratursökning 

Sökningarna gjordes i databaserna; Pubmed, Cinahl samt PsykINFO under perioden 141219-

150418. Sökorden baserades på MeSH-termer, Headings och Thesaurus i respektive 

databaser. Enligt Polit & Beck (2012, s. 111-115) beskrivs Pubmed som en databas som 

innehåller forskning inom området medicin som helhet, Cinahl beskrivs som en databas som 

tillhandahåller artiklar och forskning främst inriktat på omvårdnad och hälsa. PsykINFO är 

en databas som innefattar artiklar gällande mental hälsa, psykologi och beteendevetenskap 

(Polit & Beck, 2012, s. 100).Ordet experience skrevs med fritext. Då det kan vara svårt att 

specificera just allmänsjuksköterskans bemötande och attityd mot patienter med 

drogmissbruk valdes sökordet vårdpersonal health personnel istället för sökordet nurs*, då det 
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begränsade antalet funna artiklar. Se sökorden och kombinationer av dem som genererade 

artiklarna till resultatet i tabell 1. 

Tabell 1. Databassökning 

Datum Sökord Antal träffar Antal utvalda 

artiklar 

Databas Avgränsningar Förkastade Används I 

resultatet 

141219 PubMed Attitude of Health Personnel 

AND Nurse Patient Relations 

AND Substance-Related 

Disorder 

 119 100*  

15** 

4 3 

150121 Cinahl Attitude of Health Personnel 

AND Substance Abuse AND 

Experience  

Peer 

reviewed 

28 16* 

7** 

2*** 

3 1 

150121 Psykinfo Addiction AND Health 

Personnel 

 49 31* 

11** 

4*** 

3 1 

150127 PubMed Health Personnel AND 

Attitude OR Nurse Patient 

Relations OR Attitude of 

Health Personnel AND 

Substance-Related Disorders 

AND Experience 

 233 185* 

35** 

3*** 

10 4 

150417 Pubmed Attitude AND Nurse Patient 

Relations AND Substance 

Related Disorders 

 106 90* 

11** 

4*** 

1 1 

150418 Cinahl Nurse Attitudes AND Nurse 

Patient Relations AND 

Substance Abuse  

Peer 

reviewed 

34 10* 

11** 

5*** 

8 5 

*Antal förkastade efter läsning av titel 

**Antal förkastade efter läsning av abstrakt 

***Antal förkastade efter läsning av hela artikeln samt kvalitetsgranskning 

Granskning av vetenskaplig kvalitet 

Femton artiklar granskades kritiskt enligt Carlsson & Eimans (2003) bedömningsmallar för 

kvalitativ och kvantitativ metod, se bilaga 1 och bilaga 2. Alla femton artiklar var av grad I 

eller II, vilka inkluderades i studiens resultat. Se översikt över resultatartiklar i bilaga 3. 

Etiska överväganden 

Vid urval av vetenskapliga artiklar ska etiska överväganden finnas med (Forsberg & 

Wengström, 2013, s. 69-70). Artiklarna har granskats så objektivt som möjligt för att inte 

förvanska resultatet. Citaten i resultatet gör innehållet i litteraturöversikten mer levande och 

förståeligt. De är ordagrant presenterade för att inte utelämna eller förvränga. Alla artiklarna 
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som inkluderats i litteraturöversikten har någon form av etiskt ställningstagande, de har 

godkänts av en etisk kommitté. Ett sådant godkännande säkerställde att författarna till de 

inkluderade artiklarna hade tänkt över den etiska frågan. 

Analys 

Vetenskapliga originalartiklar i området har analyserats och sammanställs i form av en 

litteraturöversikt. Inkluderade studier var genomförda i Australien, Irland, Israel, Kanada, 

Storbritannien och USA. Valda studier var utförda i kvalitativ eller kvantitativ metod. I två 

av studierna användes både kvalitativ och kvantitativ metod. Analysen av artiklarna 

utfördes genom fyra steg med inspiration från Friberg (2012, s. 140-141). Första steget bestod 

i att läsa artiklarna noggrant för att få förståelse av innehållet av båda författarna. En andra 

läsning gjordes sedan tillsammans för att sedan diskutera resultatet och säkerställa 

förståelsen av innehållet. Meningsenheter som svarade mot syftet färgades för att synas 

bättre inför kondensering. Andra steget bestod i att skriva en sammanfattning av respektive 

artikel där nyckelfynden identifierades. I tredje steget skapades en tabell med de väsentliga 

meningsenheterna som återfanns i artikeln. De översattes till svenska och kondenserades till 

mindre enheter med avsikt att korta ner texten utan att budskapet i innehållet gick förlorat. 

Alla kondenseringar skrevs ut på papper och klipptes isär. I fjärde steget samlades 

kondenseringarna (urklippen) ihop i grupper vars budskap hade någon gemensam nämnare. 

I första uppdelningen av kondenseringar återfanns 30 grupper, de omfördelades igen i färre 

grupper som hade något gemensamt. Gruppuppdelningen fortsatte tills endast fem grupper 

kvarstod. Efter att ha tolkat innehållet i de fem grupperna skrevs fem överskrifter som utgör 

rubrikerna i resultatdelen. Under analysprocessen pågick en frekvent kontroll mot 

respektive studie för att säkerställa att resultatet grundades i det aktuella forskningsläget. 
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Tabell 2: Exempel ur analysförfarandet 

Författare 

Årtal 

Land 

Kondensering Underrubrik/Subtema Rubrik/Tema 

Monks, Topping 

& Nevell  

(2012) 

Storbritannien 

Sjuksköterskor var inte lyhörda för 

patientens behov, speciellt inte när 

det gällde problem som hörde till 

patientens missbruk. 

Patienter med 

drogmissbruk 

Sjuksköterskans 

negativa attityd 

Ford 

(2011) 

Australien 

 

En ökad trygghet främjar bättre 

attityder och ökad empati i 

vårdmötet vilket i sin tur leder till 

ett bättre behandlingsresultat samt 

en bättre arbetsmiljö. 

Positiva 

sjuksköterskor 

Sjuksköterskans 

positiva attityd. 

Neville & Roan 

(2014) 

USA 

Det är en utmaning att arbeta med 

denna patientgrupp, svåra etiska 

dilemman. Extra utbildning 

efterfrågas av sjuksköterskor. 

Utbildning/brist på 

utbildning 

Utbildningens 

betydelse för 

sjuksköterskans 

attityd. 

Resultat 

Resultatet i denna litteraturstudie bygger på innehållet av femton stycken vetenskapliga 

artiklar. När studierna granskades visade det sig att en övervägande del av sjuksköterskorna 

kände sig obekväma inför vården av patienter som missbrukar droger. Det framkom olika 

aspekter som spelade en viktig roll för hur mötet mellan sjuksköterskor och patienter med 

drogmissbruk utvecklades. Dessa aspekter har formats till fem teman. 

Tabell 3: Teman 

Teman Sjuksköterskans negativa attityd 

Smärtlindring till patienter med drogmissbruk 

Våld och hot bidrar till negativa attityder 

Sjuksköterskans positiva attityd 

Utbildningens betydelse för sjuksköterskans attityd 

 

Sjuksköterskans negativa attityd 

Patienter med drogmissbruk möttes ofta av dåligt bemötande och dålig attityd hos 

sjuksköterskor i den somatiska vården (Chu & Galang, 2013; Jacka, Clode, Patterson & 

Wyman, 1999; McNeil & Guirguis-Youger, 2006; Monks, Topping & Newell, 2012; Natan, 

Beyil & Neta, 2009; Neville & Roan, 2014). Många sjuksköterskor kände sig obekväma i 



8 
 

arbetet med patienter med drogmissbruk, de ville helst inte bli involverade i vården av dessa 

patienter (Kelleher & Cotter, 2008; McLaughlin, McKenna, Leslie, Moore & Robinson, 2006; 

Monks et al. 2012; Neville & Roan, 2014). En förhållandevis liten del av sjuksköterskorna var 

motiverade till sitt arbete, många var motvilliga till att engagera sig till fullo i sin roll som 

sjuksköterska i vården av patienter med drogmissbruk (Chu & Galang, 2013; Ford, 2011; 

Ford, Bammer & Becker, 2008). Enligt Ford et al., (2008) var endast 15 % nöjda i sin roll som 

sjuksköterskor gentemot patienter med drogmissbruk. Följande citat beskriver två olika 

sjuksköterskors tankar och känslor gällande vården av patienter med drogmissbruk: 

I think if you ask most nurses and doctors and they were truthful I´d probably say that nurses´ 

attitudes towards IV drugabusers and illicit drug use and, think they´re a waste of space. I think that´s 

what they´d say. I think they´re something we have to tolerate. (Monks et al. 2012, s. 941) 

 

I would prefer to run a mile rather than, they are not exactly the type of patient that you would want to 

accept onto your list, because generally speaking there is a perception that there is going to be lot of 

hard work with them… (McLaughlin, et al., 2006, s. 685) 

 

Enligt Ford, (2011) hade sjuksköterskor svårt att känna respekt för denna patientgrupp då de 

ansåg att patienterna inte var ansvarstagande inför sitt problem eller sin situation. Många 

sjuksköterskor rapporterade att patienterna inte tog ansvar varken för sin fysiska hälsa eller 

för sin sociala situation. Barn och andra närstående drabbades av patientens brist på ansvar. 

Sjuksköterskor upplevde svårigheter med att skapa en god kontakt med denna 

patientgrupp. En förklaring till detta var att patienter med drogmissbruk och sjuksköterskan 

inte hade samma mål, patienter med drogmissbruk levde för andra saker än att sätta hälsan 

främst (McNiel & Guirguis-Younger, 2006).  

Det upplevdes frustrerande för sjuksköterskor att se samma patient återkomma vid 

upprepade tillfällen, trots all hjälp och behandling de tidigare fått (Neville & Roan, 2014). 

Vissa sjuksköterskor kände frustration över all den vårdtid dessa patienter upptog från 

andra sjuka patienter som inte ådragit sig sina skador på egen hand (Ford, 2011; Neville & 

Roan, 2014). Andra sjuksköterskor ansåg att drogmissbruk inte var en sjukdom, utan ett 

tillstånd som orsakats av patientens egen vilja (Lovi & Barr, 2009). Dålig följsamhet i 

behandlingen var vanligt inom den här patientgruppen, detta beskrevs som ytterligare en 

faktor som påverkade sjuksköterskornas attityd negativt (McLaughlin et al., 2006). Om 
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sjuksköterskorna hade negativa erfarenheter av patienter med drogmissbruk sedan tidigare, 

förstärktes de negativa attityderna än mer vid nästa patientmöte. Det ledde till ett sämre 

bemötande från sjuksköterskorna och i förlängningen till en sämre vård (Ford, 2011). 

När fördomar och negativa attityder föreligger mot patientgruppen drogmissbrukare, vilket 

det ofta gör är det svårt att ge vård på lika villkor (Monks et al., 2012).  Enligt Ford, (2011) 

var det svårt för sjuksköterskor att sätta medmänsklighet i första rummet då patienterna 

agerar på ett kränkande sätt mot vårdpersonal, det föreligger risk att man som personal 

speglar det dåliga bemötandet och förlorar sin professionella attityd. 

Smärtlindring till patienter med drogmissbruk 

Enligt McNeil & Guirguis-Younger, (2006) och Ford, (2011) var många sjuksköterskor rädda 

att ge läkemedel till dessa patienter, särskilt när det gäller läkemedelsgruppen opioider. 

Sjuksköterskorna kände en ständig oro över att de kunde bidra till en överdos då de inte 

kunde veta om patienten hade substanser i kroppen sedan tidigare. Det är en utmaning varje 

dag att ge smärtlindring till patienter med drogmissbruk. Citatet nedan kommer från en 

sjuksköterska på en akutmottagning. 

How were they going to give pain medication to someone who had already self-medicated? Were they 

going to kill them with the pain medication? They didn´t know how to do this. (McNeil & Guirguis-

Younger, 2006, s. 354) 

 

Att avgöra om deras smärta var äkta eller om patienten endast var ute efter att stilla sitt 

drogbehov upplevdes svårt för sjuksköterskorna (Neville & Roan, 2014). Sjuksköterskor 

rapporterade att patienterna hade ett manipulativt uppträdande när det gällde att få 

smärtlindrande medicin, vilket komplicerade deras möjlighet att ge en adekvat vård (Ford, 

2011). Ibland hamnade sjuksköterskorna i positionen där de fick gissa sig till patientens 

motivation för medicinering. Sjuksköterskorna konstaterar att det var lättare när de fick se 

ett uppenbart fysiskt symtom, som stöd för att avgöra om det fanns fog nog för 

smärtlindring. Många av de erfarna sjuksköterskorna visste att patienter med drogmissbruk 

ofta behöver högre dos av smärtlindrande preparat än andra patienter då de är mer tillvanda 

och toleranta mot opioider (Ford, 2011; McNiel & Guirguis-Younger, 2006).  
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Våld och hot bidrar till negativ attityd 

En övervägande del av sjuksköterskorna ansåg att patienter med drogmissbruk var hotfulla, 

argumenterande, aggressiva och våldsbenägna. Sjuksköterskor uttryckte känslor av obehag 

och oro inför vården av drogmissbrukare, då de upplevdes oförutsägbara och våldsamma. 

Patientvåld uppgavs vara ett hinder för sjuksköterskornas profession, med många specifika 

rapporteringar angående rädsla för deras egen säkerhet (Ford, 2011; Monks et al., 2012; 

Neville & Roan, 2014). När patienter med drogmissbruk kommer till avdelningen med 

våldsamheter stör de lugnet och skapar ett dåligt klimat på arbetsplatsen uttrycker 

sjuksköterskor (Monks et al., 2012). Enligt Neville & Roan, (2014) upplevde sjuksköterskor 

säkerheten som det mest överlägsna problemet på arbetsplatsen. Känslor av oro och stress 

ökade när de hade patienter med drogmissbruk på avdelningen, detta på grund av tidigare 

erfarenheter av hot och misshandel. När sjuksköterskan upplevde rädsla inför sin patient 

ökade risken för en negativ attityd, då är det svårt att uppnå en tillfredställande vårdrelation 

(Neville & Roan, 2014). Konsekvenserna av misstroende och tvivel bland sjuksköterskorna 

angående uppriktigheten hos patienter med drogmissbruk bidrog till ett eskalerande 

negativt beteende med risk för konflikter. Dessa konflikter kunde leda till verbal och fysisk 

misshandel mot sjuksköterskor eller medlemmar i vårdteamet (Monks et al., 2012). När 

patienterna är påverkade av droger blir de ofta våldsamma, hotfulla och svåra att hantera. 

Sjuksköterskor fruktade för sin säkerhet på arbetsplatsen, det upplevdes än mer 

problematiskt att upprätthålla en god attityd om patienten var drogpåverkad och inte gick 

att kommunicera med (Ford, 2011). ”They can change/snap/flip at any time”. (Ford, 2011, s. 244) 

Sjuksköterskans positiva attityd 

Sjuksköterskor utryckte att patienter uppskattade ett respektfullt och stöttande bemötande. 

En positiv attityd gentemot patienter med drogmissbruk genererar en högre terapeutisk 

verkan. Det visade sig vara av vikt för vårdresultatet om sjuksköterskorna brydde sig om 

patienterna och såg dem som unika individer (Olsen 1997; Allman, Meyers, Schellenberg, 

Strike, Cockerill & Cavalieri, 2007; Nielsen et al, 2013). Om sjuksköterskan hade personlig 

erfarenhet av missbruk, fanns det en viss förståelse för missbrukssituationen. Fanns 

kunskaper som kom från erfarenheter i verkliga livet gjorde kunde det vara en fördel i 

vårdrelationen. Sjuksköterskorna kände sig uppskattade av patienterna när de visade empati 

och förståelse för individen (Allman et al., 2007). Att se människan bakom drogmissbruket 
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och inte bara missbruket, bidrog till ett mer positivt och harmoniskt arbetsklimat (Monks et 

al., 2012). Hjälpsamma, känsliga, ärliga och lyssnande sjuksköterskor skapade harmoni och 

bättre attityder på avdelningen (Allman et al,. 2007).  

Sjuksköterskor uttrycker att kollegialt stöd gjorde att attityden mot patienterna förbättrades, 

det ingav en tryggare känsla om det fanns kollegor i närheten att konsultera med (Ford et al., 

2008). Många patienter med drogmissbruk har en svår historia bakom sig, förståelse för vad 

orsaken till missbruket är kan frambringa empati och förståelse hos sjuksköterskan 

(McLaughlin et al., 2006). Om patienten tog ansvar för sina handlingar och stod för sina fel 

och brister bidrog även det till att sjuksköterskan fick mer respekt för patienten (Olsen, 1997). 

Sjuksköterskor beskrev att ett professionellt bemötande och förhållningsätt gentemot 

patienter var av stor vikt för att de vårdbehövande ska känna trygghet och tillit till vården 

som helhet. Hög grad av empati och ett gott bemötande i vårdrelationen ledde till ett bättre 

behandlingsresultat (Chu & Galang, 2013; Ford, 2011).  

Utbildningens betydelse för sjuksköterskans attityd 

Ett flertal av studierna som använts i litteraturöversikten tydde på att sjuksköterskor kände 

brister i sin förmåga att bemöta och vårda patienter med drogmissbruk. De kände att de 

saknade relevant utbildning i ämnet drogmissbruk och var osäkra på hur de skulle handskas 

med patienterna (Ford, 2011; Lovi & Barr, 2009; McLaughlin et al., 2006; Monks et al., 2012; 

Neville & Roan, 2014). Okunskap i ämnet droger skapade rädsla hos sjuksköterskorna 

gentemot patienter med drogmissbruk (McLaughlin et al., 2006). Enligt Monks et al., (2012) 

samt Lovi  & Barr (2009), fanns det en tydlig koppling mellan låg kunskap hos 

sjuksköterskorna och ett negativt socialt dömande.  

Yeah, helping me to understand a little bit more about their addiction as well because I think we`re all 

very guilty at times of being quite judgemental, aren`t we? I think we`re all guilty of judging. Well, I 

know I certainly am. (Monks et al. 2012, s. 941) 

 

I en australiensisk studie visade det sig att endast 25 % av sjuksköterskorna kände sig 

adekvat utbildade för sitt arbete när det gällde vården till patienter med drogmissbruk (Ford 

et al., 2008). Många sjuksköterskor utryckte att de skulle vilja ha arbetsplatsförlagd 

utbildning som komplement till grundutbildningen, där det kunde träna på hanteringen av 

patienter med drogmissbruk (McNiel & Guirguis-Younger, 2006). Andra sjuksköterskor 
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ansåg att man borde ha en separat specialistutbildning inför arbetet med patienter med 

drogmissbruk (Lovi & Barr 2009; Neville & Roan, 2014). En efterfrågan på särskilda 

mottagningar där man skulle kunna arbeta mer patientcentrerat och på så vis optimera 

vården för denna patientgrupp fanns hos sjuksköterskor (McLaughlin et al., 2006). 

Självförtroendet var överlag mycket lågt hos sjuksköterskor när vården krävde speciell 

kunskap som handlar om specifika drogrelaterade vårdbehov. En tillfredställande 

utbildning höjer självförtroendet hos personalen vilket genererar ett bättre bemötande och en 

högre terapeutisk verkan av vården (Monks et al., 2012). Sjuksköterskor ansåg att de är 

undermåliga på att motivera patienter med drogmissbruk och ge adekvat rådgivning, även 

detta beror till stor del på bristfällig utbildning, de är inte kompetenta nog för uppgiften 

(Keller & Cotter, 2008). Uppföljning och eftervård var viktigt i vården av patienter med 

drogmissbruk, här existerar brister på kompetent personal som kan ge support till patienter 

med drogmissbruk i sin strävan efter ett bättre liv (Taggart, 2009).  

 En faktor som komplicerade förhållningssättet till patienter med drogmissbruk är 

oenigheten som råder bland sjuksköterskor, detta beror i hög grad på brister i utbildningen. 

Somliga sjuksköterskor ser missbruket som vilken sjukdom som helst som förtjänar optimal 

vård, medan andra väljer att se det som ett tillstånd patienterna själva satt sig i och som 

belastar vården i onödan (Neville & Roan, 2014). 

Resultatet visade dock studier som påvisade att många sjuksköterskor var tillfreds med sin 

kompetens och sin professionella kunskap (Keller & Cotter, 2009; Natan et al. 2009;& Nielsen 

et al.) Enligt Keller & Cotter (2009) kände sig majoriteten av sjuksköterskorna tillfredställda 

med sin kunskap i vården av drogmissbrukare när det gällde bedömning och behandling. 

Särskilt kompetenta upplevde de sig vara gällande behandling av intoxikation och 

överdoser. Enligt Nilsen et al., (2013) framkom det att sjuksköterskorna hade tillräcklig 

professionell kunskap för att vårda patienter som missbrukade droger, de var terapeutiskt 

engagerade i sina patienter. 
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I Monks et al., (2012) studie framkom det att sjuksköterskor som har personlig erfarenhet - 

ett perspektiv från insidan, då de exempelvis hade vänner eller familjemedlemmar som 

missbrukat droger, kände ett värde av detta i vårdrelationen till patienter med 

drogmissbruk. De menar att teoretisk utbildning inte täcker hela skalan av kunskapsnivå.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Att söka relevant litteratur är en av huvuduppgifterna när man gör en litteraturöversikt, 

sökningarna gjordes i tre olika databaser. Från start när syftet utformades skulle 

litteraturstudien handla om bemötandet i den somatiska vården utifrån ett 

patientperspektiv, då det var av störst intresse. Det visade sig att forskningen var begränsad 

från patienternas perspektiv, i de flesta studierna var det upplevelser ifrån både patienter 

med missbruk och vårdpersonal som beskrevs. Syftet skrevs om till att beskriva 

sjuksköterskans attityd mot patienter med drogmissbruk, istället för bemötandet från 

vårdpersonal till patienter med drogmissbruk, från ett patientperspektiv.  

I Cinahl och Pubmed, som innehåller vårdvetenskaplig litteratur återfanns de flesta av 

resultatets artiklar. I Psycinfo, som innehåller psykologisk litteratur och angränsande 

områden hittades en artikel. Då det inte finns något ord i engelskan för bemötande, används 

ordet nurse patient relations som alternativ. Att identifiera sökord och söksträngar var 

tidsödande och svårt, men slutligen fanns femton stycken tillfredställande artiklar till 

resultatet. Ytterligare sökningar har gjorts i Pubmed och Cinahl utan resultat. 

Avgränsningen peerreviewed användes i databasen Cinahl. Att artiklarna skulle vara 

skrivna på det engelska språket ansågs som nödvändigt. I början av artikelsökandet 

användes begränsning angående publiceringsår artiklarna fick vara högst 10 år gamla, detta 

för att presentera ett aktuellt forskningsresultat. För få artiklar fanns artiklar av intresse, då 

togs bort tidsbegränsningen och fler relevanta artiklar hittades. För att stärka trovärdigheten 

har artiklar inte exkluderats på grund av att författarna inte ansåg dem de passande (Polit & 

Beck, 2012, s. 197). Studier från västerländska kulturer valdes därför de ansågs jämförbara 

med den svenska sjukvården. Författarna menar att detta möjliggör att vi kan dra lärdom 

och slutsatser av dem även i den svenska sjukvården. Dock sågs en skillnad på de tre 
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Australiensiska studierna i fråga om kulturskillnader, information från artiklarna tyder på 

att drogproblemen är mer omfattande där.  

Exkluderade artiklar handlade om patienter med psykiatrisk diagnos. Det hade vuxit till ett 

för brett område då många patienter med drogmissbruk har samsjuklighet. Studier som 

innefattade hemsjukvård exkluderades också, då fokus skulle ligga på vårdenheter inom den 

somatiska vården.  

En styrka med studien är att den bygger på artiklar från många länder och flera av 

studiernas resultat ger liknande indikationer. Det tyder på att det finns stor potential att 

förbättra vården för patienter med drogmissbruk. En annan styrka är att studien innehåller 

resultat från kvalitativa studier då detta ger en bild av känslor i sammanhanget och 

kvantitativa artiklar som ger konkret fakta. De inkluderade artiklarna är av grad I eller II 

enligt Carlsson & Eimans bedömningsmallar (2003) vilket tyder på hög kvalitet. En svaghet 

med studien kan vara att artiklar har missats beroende på att endast titeln har lästs, eller att 

artikeln inte varit tillgänglig i fulltext. Att ordet health personell valdes istället för nurse kan ha 

varit en svaghet, då allmänsjuksköterskans perspektiv skulle belysas. Anledningen till att 

sökordet health personnel användes berodde på att det breddade sökningen. Artiklarna som 

återfanns med valda sökordhandlade dock mestadels om allmänsjuksköterskan, men det 

fanns dock några artiklar som belyste perspektiv från annan vårdpersonal. 

För att skapa en sammanställning och därmed ett resultat inspirerades analysförfarandet av 

Friberg (2012, s. 141). Utgångspunkten att skapa en ny helhet utifrån meningsenheterna och 

hela tiden ha syftet i blickfånget var ansträngande. Slutligen fick vi fram fem teman som 

svarade till syftet i denna litteraturöversikt.   
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Resultatdiskussion 

Författarna har erfarit att en större del av studierna lutar åt ett negativt klimat gällande 

möten mellan sjuksköterskor och patienter med drogmissbruk. Det är beklagligt att läsa men 

viktigt att ta upp till diskussion. Att ge vård på lika villkor och inte se ner på några patienter 

är för det flesta sjuksköterskor självklart, ändå särbehandlas många patienter i vården 

världen över.  

Resultatet av denna litteraturstudie visade att när patienter led av drogmissbruk föreföll det 

vara ett tillstånd som fick många sjuksköterskor att förlora sin empati. Sjuksköterskor kan då 

frångå sitt normalt professionella förhållningsätt, det styrks även av Howard & Holmshaw, 

(2010). Författarna till denna litteraturstudie ser en risk för att det skulle kunna vara lättare 

för en sjuksköterska att avstå ett moment i vården av dessa patienter, än att starta diskussion 

och komma med förmaningar gällande deras hälsa. Sjuksköterskor som engagerar sig kan 

upplevas enerverande av patienterna, detta minskar sjuksköterskans möjlighet att kunna ge 

en optimal vård. Vårdpersonal måste se till hela människan, inte bara se missbruket. För 

patienter med drogmissbruk är det viktigt att inte bli nonchalant särbehandlad på grund av 

sitt missbruk, detta styrks även av Taggart et al., (2007). När sjuksköterskor har ett dåligt 

bemötande mot sina patienter genererar det till ett sämre bemötande från patienternas håll 

också (Van Boekel, Brouwers, Van Weeghel & Garretsen, 2013).  

Resultatet i litteraturstudien beskrev tydligt att patienter som missbrukar droger ofta möts 

av en skeptisk attityd av läkare och sjuksköterskor när de efterfrågar smärtlindring. Det är 

ett klassiskt exempel på när förtroendet mellan personal och patient brister. Vårdpersonalen 

kan tro att patienten är ute efter berusning och patienten känner sig då misstrodd och 

negativt bemött. Att avgöra behovet av smärtlindring blir särskilt komplicerat då 

abstinensen efter droger kan ge liknande symtom som smärta, till exempel hög puls och 

motorisk oro (Merrill, Rhodes, Deyo, Marlatt & Bradley, 2002). Klinisk blick och erfarenhet 

ligger till grund för bedömning av smärtlindring. Det innebär att bedömningen är subjektiv, 

distribuering av exempelvis opioider kan vid ena tillfället försvaras av en läkare medans det 

avvisas av en annan läkare. Det finns ingen fullständig sanning i dessa situationer i vad som 

är rätt eller fel (McCreaddie, Lyos, Watt, Ewing, Croft, Smith & Tocher, 2010). Patienter med 

drogmissbruk känner sig misstrodda och nedprioriterade på vårdlistan. De uppfattar att 
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sjukvårdspersonal tycker att de förtjänar sämre vård, patienter med drogmissbruk känner 

sig inte respekterade (Morgan, 2006). Författarna till föreliggande litteraturstudie har inte 

svårt att förstå att patienter kan känna sig kränkta i brist på behandling då de många gånger 

har faktiska smärtor som inte tas på allvar. 

Resultatet i litteraturstudien visade att hot och våld är något som många sjuksköterskor 

drabbas regelbundet av då de vårdar patienter med drogmissbruk. Kollegialt stöd spelar en 

central roll för att sjuksköterskorna ska känna trygghet i vården av dessa patienter (Ford, 

2009).  Författarna till föreliggande litteraturstudie menar att kollegialt stöd kan vara olika 

saker, man kan förlora det genom för låg bemanning, men man kan också känna saknad av 

kollegialt stöd om personalen inte är enig i fråga om behandlingen. Att vara tydlig mot den 

här patientgruppen och att arbetsgruppen håller samma riktlinjer tror författarna kan bidra 

till känslan av kollegialt stöd. Skulle personalen ha olika åsikter om något anser författarna 

att man bör undvika att visa detta för patienten, risken för utspel och manipulering riskerar 

annars att öka. Om ett arbetslag strävar efter att hålla samma linje stärks lagandan, detta i sin 

tur kommer automatiskt bidra till en bättre attityd, menar författarna av föreliggande 

litteraturstudie. 

Travelbee menar att känslan av att någon eller något behöver en, gör livet värt att leva. 

Människor kan i vissa fall behöva hjälp med att finna mening i sina livserfarenheter och det 

är där vården ska finnas till hands för att stötta patienten och hjälpa. Det är sjuksköterskans 

ansvar att relation etableras mellan patient och sjuksköterska men det måste finnas en 

ömsesidig vilja till att upprätthålla den (Kirkevold 2000, s. 133-137). En god relation mellan 

sjuksköterska och patient underlättas om de strävar efter samma mål. Behandlingen som 

patienten erhåller blir bättre om sjuksköterska och patient är avslappnade tillsammans och 

uppnår en mer personlig omvårdnadsrelation (Kleiman, 2004). Resultatet i litteraturstudien 

visade att om sjuksköterskan ska kunna upprätthålla ett professionellt förhållningssätt och 

en positiv attityd mot patienter med drogmissbruk måste hänsyn tas till flera faktorer. Det 

räcker inte alltid med den personliga välviljan av personalen, organisationen i sig måste ta 

ett stort ansvar, ge personalen rätt verktyg för att kunna leverera en tillfredställande vård. 

Personaltäthet, säkerhetsrutiner, arbetstider är exempel på faktorer som har betydelse för 

sjuksköterskornas attityder på arbetsplatsen (Ford, 2009). Författarna av föreliggande 
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litteraturstudie anser att dessa faktorer måste tas på större allvar, först då finns möjlighet att 

förbättra attityden hos sjuksköterskorna som vårdar patienter med drogmissbruk. Ett 

respektfullt förhållningssätt är av särskild vikt när man arbetar med sårbara individer som 

tappat förtroendet till sin omvärld anser författarna. 

Brist på utbildning var ett återkommande tema i resultatet av denna litteraturstudie, många i 

personalstyrkan uppgav att de hade för lite kunskap och kompetens. Att inte vara tillräckligt 

utbildad för sina arbetsuppgifter ger sämre självförtroende och tillfredsställelse med det 

utförda arbetet (Watson, Maclaren & Kerr, 2006). I Hälso- och Sjukvårdslagen kan vi läsa att:  

Målet för hälso- och sjukvården är att ge en god vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människas 

värdighet. Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård skall ges företräde till 

vården. (SFS 1997:142). 

Det finns tydliga indikationer på att sjuksköterskor inte lever upp till denna tydliga ramlag 

gällande patienter med missbruksproblem. Detta är en patientgrupp som sjuksköterskor 

ständigt träffar på oavsett vilken avdelning. En av anledningarna att sjuksköterskor har svårt 

att närma sig dessa patienter beror uppenbarligen på bristande kunskapsnivå. Det är dags 

att implementera mer utbildning om missbruk i vårdutbildningarna(Willaing & Ladelund, 

2005). Sjuksköterskor måste förhålla sig till de lagar som gäller, då bör professionen förmå 

sjuksköterskan att se individen bakom missbruket och våga lyssna och känna in patienten 

ordentligt. Författarna tror att en av orsakerna till den negativa attityden många 

sjuksköterskor har mot patienter med missbruk kanske bottnar i att de känner sig osäkra. 

Sjuksköterskor efterfrågar utbildning i många av våra granskade studier, vilket tyder på att 

det finns en kunskapslucka bland vårdpersonalen. Sjuksköterskor bör under utbildningen 

erhålla kunskaper i hur kulturella skillnader kan yttra sig, att erbjuda individuellt anpassad 

vård kan vara svårt (Kleiman, Frederickson, Lundy, 2004). Omvårdnadsteoretikern 

Travelbee tar upp vikten av att skapa ett ömsesidigt förtroende mellan sjuksköterska och 

patient, hon menar att det kan vara en nyckel för att uppnå ett bra vårdresultat (Krikevold, 

2000, s. 133). 
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Slutsats 

Denna litteraturöversikt ämnar till att öka insikten gällande det problem som föreligger inom 

den somatiska vården då det gäller sjuksköterskors attityd till patienter med drogmissbruk. 

Ansvaret att utveckla ett bättre klimat mellan nämnda grupper åligger i högsta grad 

framtidens sjuksköterskor samt vårdorganisationerna. Resultaten av studierna som studerats 

visar att sjuksköterskor generellt känner sig otillräckliga i sin kunskap angående hur man 

handskas och bemöter patienter som missbrukar. Vetskapen finns hos sjuksköterskor att de 

ständigt bör upprätthålla ett professionellt förhållningssätt, ändå brister det. Optimera 

möjligheten för personalen att leva upp till ett professionellt förhållningsätt; 

vårdorganisationerna behöver ta ett större ansvar gällande utvärdering och utveckling av 

sina rutiner och riktlinjer. Vidare forskning behövs gällande hur vården ska implementera 

det rådande kunskapsläget i vårdkedjan.  

Mötet i vården är centralt, är det av undermålig karaktär riskerar följande behandling att gå 

åt samma håll, detta är av särskild vikt att tänka på när man arbetar med patienter som 

redan på förhand känner sig stämplade och dömda innan de söker sig till vården. 
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Bilaga 1. Granskningsmall för kvantitativa studier (Carlsson & Eiman,2003) 

 

 

  



 
 

Bilaga 2. Granskningsmall för kvalitativa studier(Carlsson & Eiman, 2003) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga 3     Bedömd vetenskaplig kvalitet 

Författare, Årtal, Land Deltagare/(bortfall) Analysmetod  

Studiens syfte Typ av studie Metod Datainsamling Huvudresultat  

Allman et al. (2007) Kanada 

 

20 diskussionsgrupper med 3-10 st i varje. Grounded theory. Grad I 

Att undersöka relationerna mellan missbrukare och 

de som arbetar med att ge vård till dem. Vad görs 

för att minska skador och hur kan regeringen hjälpa 

till? 

 

Kvalitativ, diskussionsgrupper, 10 med 

vårdpersonal och 10 med missbrukare i olika 

städer i Kanada. 

Mer finansiellt stöd och långsiktigt arbete förbättrar mötet 

mellan missbrukare och vårdpersonal samt minskar 

skador. Bättre utbildning i livskunskap efterfrågas.    

 

Chu & Galang (2013) Kanada 

 

102 st (29 st) Chi-square-test. Pearson correlation test.  

Regressions analys. 

Grad II 

Att beskriva sjuksköterskors attityd mot patienter 

på medicinavdelning som missbrukar droger 

 

 

Kvantitativ metod, frågeformulär gavs till alla 

sjuksköterskor på en medicinavdelning på ett 

sjukhus i Kanada 

Sjuksköterskor hade en neutral attityd till patienter som  

missbrukar. De hade låg motivation till att arbeta med 

dessa patienter. 

 

Ford et al. (2008) Australien 

 

3816 st (1620) Likelyhood-ratio test. X 2 Grad I 

Att granska sjuksköterskors terapeutiska attityd till 

missbrukare samt utveckla arbetsmodeller. 

 

 

Kvantitativ metod. Frågeformulär skickades till  

sjuksköterskor på olika vårdinrättningar i 

huvudstadens territorium i Australien. Några 

telefonintervjuer genomfördes också. 

Få sjuksköterskor kände att de hade tillräcklig kunskap för 

att vårda missbrukande patienter. De efterfrågade 

utbildning och kollegialt stöd. 

 

Ford (2011)Australien 

 

311 Nvivo Grad II 

Att belysa mellanmänskliga utmaningar i vården.  

Sjuksköterskors upplevelser av vård av 

missbrukare. 

 

 

Kvantitativ metod. Del två i en större studie (Ford 

et al. (2008). Frågeformulär ifylldes av 

sjuksköterskor i huvudstadens territorium i 

Australien. 

Våld och manipulation hindrar sjuksköterskor från att 

utföra vård till missbrukande patienter. Sjuksköterskorna 

upplever att missbrukarna inte tar ansvar över sin situation 

och hälsa. 

 

Jacka et al. (1999) Australien 

 

26 (några fyllde inte i formuläret fullständigt). Statistisk analys Grad II 

Att undersöka om det fanns intresse hos personalen 

för träning i att vårda missbrukare på arbetsplatsen. 

 

 

Kvalitativ metod. Frivilliga ur vårdpersonalen 

fyllde i frågeformulär som skulle förbereda 

träningsprogram på arbetsplatsen till syfte att bli 

bättre på att vårda missbrukare i Australien. 

Äldre vårdpersonal hade bättre självförtroende i att vårda 

missbrukare än yngre. Vårdpersonal var mer positivt 

inställda till alkoholister än drogmissbrukare. 

 



 
 

Författare, Årtal, Land Deltagare/(bortfall) Analysmetod Veten- 

skaplig 

kvalitet Studiens syfte Typ av studie Metod Datainsamling Huvudresultat 

Kelleher & Cotter (2009) Irland 

 

66 st(79 st) Statistisk analys Grad I 

Att fastställa sjuksköterskors kunskap och attityd 

gällande patienter som missbrukar droger. 

 

 

Kvantitativ metod. 

Frågeformulär skickades ut till akut-motagningar 

till tre olika sjukhus på Irland. 

Resultatet visade att sjuksköterskor hade tillfredsställande 

kunskaper och attityd mot drogmissbrukande patienter. 

 

Lovi & Barr (2009) Australien 

 

6 st Phenomenologisk analys Grad I 

Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att 

vårda patienter med missbruksproblematik. 

 

 

 

Kvalitativ metod. Djupintervjuer en åt gången. Sjuksköterskor ska bistå sina patienter och alltid ha ett 

professionellt förhållningssätt. De rekommenderar att den 

allmänna utbildningen för sjuksköterskor ska inkludera 

missbruksvård. 

 

McLauglin et al. (2006) Storbritannien 

 

35 st Innehållsanalys Grad I 

Att undersöka upplevelser och uppfattning hos 

vårdpersonal gentemot missbrukare i Nordirland. 

 

 

 

Kvalitativ metod. Tre individuella intervjuer samt 

sex fokusgrupps-intervjuer genomfördes i 

Nordirland. 

Attityderna var negativa till missbrukare bland deltagarna. 

De var väldigt ovana vid droger, då det knappt förekom 

innan 1994. Vårdpersonalen ansåg att missbrukarna var 

manipulativa och inte lyssnade. 

 

McNiel & Guirguis-Younger (2011) Kanada 

 

50 NVivo kvalitativ analys Grad II 

Att kartlägga utmaningar för palliativ service till 

hemlösa missbrukare. 

 

Kvalitativ metod. Intervjuer i fem olika städer i 

Kanada. 

Missbrukare som är hemlösa känner sig åsidosatta av 

myndigheter sedan lång tid tillbaka. Deras tillit till vården 

och sociala inrättningar är dålig. 

 

Monks et al.(2012) Storbritannien 

 

32 sjuksköterskor och 12 patienter NVivo kvalitativ analys Grad I 

Att belysa hur sjuksköterskor vårdar patienter med 

missbruk samt att undersöka missbrukarens 

erfarenhet. 

 

 

Kvalitativ metod. Semistrukturerade intervjuer på 

sjukhus i Storbritannien. 

Sjuksköterskorna hade en negativ bild av drogmissbrukare. 

Sjuksköterskorna saknar utbildning i ämnet drogmissbruk, 

vilket kan påverka attityderna till det sämre. 

Sjuksköterskor som arbetat längre har en mer positiv 

attityd. 

 

 



 
 

Författare, Årtal, Land Deltagare/(bortfall) Analysmetod 

 

Veten- 

skaplig 

kvalitet Studiens syfte 

 

Typ av studie Metod Datainsamling Huvudresultat 

Neville & Roan (2014) USA 

 

24 Constant comparative analysis Grad I 

Att kartlägga sjuksköterskors uppfattning om 

vården till inneliggande patienter som är drog eller 

alkoholmissbrukare. 

 

Kvalitativ metod. Intervjuer med sjuksköterskor 

på fem avdelningar i nordöstra USA.   

Sjuksköterskorna hade en negativ bild av missbrukarna. 

Behov av utbildning, svårt att smärtbedöma, etiska 

dilemman förekom ofta. 

 

Natan et al. (2009) Israel 135 st (65) st Beskrivande statistik, Pearson correlation,  

Regressions analys. 

Grad I 

Att synliggöra vilka attityder och normer 

sjuksköterskor kan ha som vårdar patienter som 

missbrukar droger. 

 

Kvantitativ metod. 

Frågeformulär skickades ut till tre sjukhus i Israel, 

till sjuksköterskor som vårdade drogmissbrukare. 

 

Sjuksköterskorna hade en hög ambition att ge en adekvat 

vård, men hade en stereotyp negativ bild av 

drogmissbrukare. 

 

Nielsen et al. (2013) USA 

 

70 st  Test-retest. Grad II 

Att fastställa sjuksköterskors terapeutiska 

engagemang gällande patienter som missbrukar 

droger. 

 

Kvalitativ metod. Focus grupp intervjuer. Sjuksköterskorna hade en konstruktiv attityd och ett 

förhållandevis högt engagemang till den 

drogmissbrukande patienten. De kände en hög grad av 

ansvar gentemot patienterna. 

 

Olsen (1997) USA 

 

51 st Validering av två expert-sjuksköterskor Grad II 

Att belysa patientens ansvar i relationen mellan 

sjuksköterska och patient, samt hur det påverkar 

sjuksköterskans attityd. 

 

Kvalitativ metod. Intervjuer med 

sjuksköterskestudenter i USA. 

Patienterna förtjänar den bästa vården och det är av vikt att 

sjuksköterskan att sig om människan bakom patienten 

 

Taggart (2009) Kanada 223 st Statistisk analys, 

Pearson`s correlations, Multiple regression analysis,  

Grad II 

Att belysa sjuksköterskornas attityder angående 

rådgivning och utbildning till patienter med 

drogmissbruk på en akut mottagning 

 

Kvantitativ metod. Författarna skickade ut 

frågeformulär till akutmottagningar i Kanada 

Sjuksköterskor anser att det är av stor vikt att ge adekvat 

rådgivning, en god vård relation gör rådgivningen mer 

effektiv 

 

 


