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Sammanfattning  
Bakgrund: Missbruk och beroendeproblem är ett folkhälsoproblem i dagens samhälle och 

orsakar fysisk, psykisk och sociala skador i stor utsträckning som påföljd vilket innebär att 

personer med missbruk eller beroende diagnostik vårdas inom olika områden inom Hälso- 

och sjukvården. Problemformulering: Missbruk och beroende är förfarande stigmatiserat 

vilket medför att det kan skapa hinder och ytterligare lidande för personer med denna 

problematik att uppsöka Hälso-och sjukvården Syfte: var att belysa hur patienter med 

missbruk och beroendeproblematik upplever vårdpersonals attityder i bemötandet inom 

Hälso-och sjukvården. Resultat: Patienter med missbruk och beroendeproblematik vill bli 

bemötta med ett människovärde för att etablera en vårdrelation. En rädsla för att söka till 

Hälso-och sjukvården på grund av stigmatisering av vårdpersonal beskrivs som hinder samt 

en brist på vårdpersonalens kunskap och utbildning. Metod: En litteraturöversikt med 22 

vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa. Slutsats: Det behövs mer 

utbildning och kunskap för att vårdpersonal skall kunna bemöta människor med ett 

substansmissbruk eller beroende för att personerna skall känna att det har ett människovärde 

när de uppsöker sjukvården. 

Nyckelord: alkoholism, hälsa, litteraturöversikt, narkotikamissbrukare, social stigma, vård  

Abstract  

Background: Abuse and addiction problems are a public health problem in today's society 

and causes physical, mental and social damage largely as a penalty, which means that people 

with substance abuse or dependence diagnosis cared for in different areas of health care. 

Problem: Abuse and dependence are proceeding censures which means that it can create 

barriers and further suffering for people with this problem to seek health care system Aim: 

was to illustrate how patients with addiction and dependency problems experienced health 

professionals' attitudes in facing the health care system. Results: Patients with abuse and 

addiction would be treated with human dignity for establishing a care relationship. A fear of 

searching for health-care services because of stigmatization of health care workers is 

described as obstacles and a lack of nursing staff knowledge and training. Method: A 

literature review of 22 scientific articles, both qualitative and quantitative. Conclusion: We 

need more education and knowledge to enable medical professionals to respond to people 

with substance abuse or dependence for people to feel that it has a dignity when they seek 

health care. 
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1 Inledning 

Östby, Norin och Andersson (2009) skriver att det inte är någon självklarhet i dagens 

samhälle för en person med psykiska problem att betraktas med värdighet. En stor majoritet 

tycker att det är bortkastat med resurser, tid och pengar att låta dem ta del av samhället. Det 

finns en uppfattning om att dessa människor inte kommer att tillföra samhället något. Det 

finns därför en stor rädsla för personer som inte lever upp till samhällets normer. Personer 

med psykiska problem som kan ha avvikande beteendemönster har det svårast att integreras i 

samhället. Det förekommer ett stort behov att motverka attityder och fördomar gentemot 

personer med psykisk ohälsa, då ett bemötande kan vara livsavgörande.  

"Vi ska aldrig ge upp. Det kan vara vid just det samtalet vi hade idag som patienten började 

tänka om och lägga av med sitt missbruk" Gunnel Fahlgren (Östby et al., 2009, s.103).  

2 Bakgrund 

2.1 Teoretisk referensram 

Eriksson (1994) skriver att vårdvetenskapen har en humanistisk människosyn som lägger vikt 

på människans okränkbarhet och värdighet. Människan är enligt vårdvetenskapen 

flerdimensionell och skall mötas som kropp, själ och ande. Eriksson (2002) belyser att kärnan 

för att skapa en vårdrelation är att ge kärlek och visa medkänsla. Kärleksmotivet i 

vårdvetenskapen beskrivs som Caritas motiv och är det djupaste etiska motivet i vård och 

omsorg som innebär att vårdpersonal skall lindra lidande, skydda liv och hälsa, visa respekt 

genomet den unika människan, och ge patienten rätt till att känna sin totala värdighet och 

förhindra att medmänniskan utsätts för kränkning.  

Eriksson (1997) belyser tre viktiga utgångspunkter som hon anser all vårdpersonal skall 

tillämpa i vården. Vilka är ansa, leka och lära som också är en del i Caritas motiv. Ansa 

innebär att hjälpa patienten att upprätta och bevara en upplevelse av sig själv som en levande 

helhet, att patienten får bli accepterad och respekterad som den är. Lärandet handlar om 

utveckling, inlärning och undervisning av patienten. I leken ingår det övning, prövning, lust, 

skapande och allvar. Att tillexempel pröva olika behandlingar. Enligt Eriksson (1994) 

beskrivs att lidandet finns i tre former i vårdvetenskapen, vilka är livslidande, 

sjukdomslidande och vårdlidande. Sjukdomslidande är en konsekvens av en sjukdom. 

Vårdlidande är ett lidande som är orsakat av Hälso- och sjukvården. När människan utsätts för 
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kränkning av sin värdighet. Livslidande finns i individens egna liv och är bundet till 

människans livshistoria och livssituation. 

2.2 Översyn  

Enligt Statens offentliga utredning (SOU, 2011:35) är den vanligaste beroendeframkallande 

substansen alkohol, antalet alkoholrelaterad sjukdomar fortsätter att stiga. År 2011 beräknas 

det vara omkring 330 000 som uppfyllt kriterier för alkoholberoende under de senaste 12 

månaderna och 450000 bedömdes ha ett alkoholmissbruk. Statens beredning för medicinsk 

utvärdering (2001) beskriver att alkoholberoende och alkoholmissbruk är ett av de största 

folkhälsoproblemen. Socialstyrelsen (2014) skriver att det är det cirka 2000 personer som dör 

av alkoholmissbruk och 400 stycken av narkotikamissbruk i Sverige varje år. Fries (2007) 

skriver att det beräknas vara 26000 tunga narkotikamissbrukare i Sverige. Enligt SBU (2001) 

är de vanligaste illegala narkotiska preparen i Sverige Cannabis, Heroin, Amfetamin och 

Kokain. Enligt Statens Offentliga Utredning (SOU, 2011:35) beskrivs det att tillgängligheten 

av narkotiska preparat har ökat och det finns inga tecken på att det kommer minska. 

2.3 Definition av missbruk och beroende 

Inom hälso- och sjukvården finns det enligt diagnostik verktyget DSM IV två 

substansrelaterade psykiatriska diagnoser vilka är missbruk och beroende Allgulander (2008,s 

165-166.) 

2.3.1 Missbruk 

Missbruk enligt (DSM IV) under en tolvmånadersperiod skall minst ett av kriterierna nedan 

vara uppfyllda under hela perioden enligt Heilig (2011, s. 31): 

1. På grund av upprepat bruk av droganvändning så kan inte individen fullgöra sina 

skyldigheter i hemmet, på arbetet eller i skolan.  

2. Upprepande bruk av substanser i situationer där individen utgör en risk för fysisk fara. 

Exempelvis rattonykterhet. 

3. Upprepande problem med rättvisan då individen påträffats påverkad 

4. Fortsatt bruk trots pågående eller återkommande sociala problem 
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2.3.2 Beroende  

Beroende enligt (DSM IV) under en tolvmånadersperiod skall minst tre av kriterierna nedan 

vara uppfyllda under hela perioden enligt (Heilig, 2011, s. 29): 

1. Tolerans- anpassning av långvarigt brukandet av substansen då effekten av viss dos avtar. 

(ett behov av påtaglig större mängd) för att kunna få samma effekt.  

2. Abstinens- karaktäristiska abstinenssymtom som uppkommer efter avbruten tillförsel av 

den specifika drogen.  

3. Intaget av substansen är högre eller längre under en period än vad som var tänkt. 

4. Det finns en varaktig önskan eller försök som har misslyckats att få kontrollen eller 

begränsa bruket.  

5. Mycket tid tas upp av att införskaffa substansen, återhämta sig från den eller bruka den.  

6. Viktiga aktiviteter som yrkesmässiga, sociala aktiviteter, fritidsintresse förminskas eller ges 

upp på grund av bruket av substansen,  

7. Fortsatt bruk av drogen trots vetskap om att den orsakat eller förvärrat psykisk eller fysisk 

skadeeffekter  

2.4. Vårdpersonals attityder om missbruk och beroende 

Skärsäter (2014, s.172-183) beskriver att substansmissbruk och beroende ofta är förknippat 

med skuld, skam, förtvivlan och hopplöshets känslor vilket skapar en negativ spiral och ett 

lidande för människan, sjuksköterskan har en betydande roll för dessa individer att de inte 

skall få ytterligare skuld och skamkänslor under vårdtiden då det finns en förhöjd risk att de 

ökar sitt drogande för att undvika dessa känslor. Björkman, Angelman och Jönsson (2008) 

studie visar på att det finns mest negativa attityder gällande narkotikamissbruk, 

alkoholmissbruk och schizofreni hos vårdpersonalen. Dessa personer upplevs som farlig, 

oförutsägbara och krävande. Mcluaughlin et al., (2006) beskriver i deras artikel att 

vårdpersonal inte kände någon empati alls och ville inte vårda personer med substansmissbruk 

och beroende då dom ansåg att de var självförvållade tillstånd och att personerna får skylla sig 

själv. Både Ford (2011) och Neville och Roan (2014) skriver att vårdpersonalen upplever att 

personer med substansmissbruk eller beroende är manipulativa, krävande, oansvariga och 

våldsamma. En rädsla för sin egen säkerhet gör det svårt att kunna etablera en vårdrelation. 
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Kalebka, Bruijns och van Hoving (2013) framför i sin studie som belyser läkares inställning 

gällande substansberoende och missbruk att majoriteten av läkare som jobbade inom 

akutsjukvård ansåg att alkoholism och narkotikamissbruk är en sjukdom där återhämtning och 

tillfrisknande är möjlig. Att det är viktigt att ha en optimistisk syn och ett helhetsperspektiv i 

behandlingen av personer som har missbruksrealterande skador. Konstruktiv och positiv 

attityd mot missbruk och missbruk är viktigt att ha och det krävs ingen arg konfrontation i 

bemötandet. Läkarna som hade en negativ inställning till att vårda personer med missbruk var 

relaterade till läkarnas individuella tolerans till ett missbruksbeteende.  

I en studie av Wadell och Skärsäter (2007) framkom att sjuksköterskor ofta väljer att inte ta 

upp frågor kring alkoholmissbruk på grund av en rädsla att kränka personen eller skada 

vårdrelationen då en osäkerhet om hur dom skall gå vidare om problemet fanns. Holloway, 

Brian och Webster (2012); Kelleher och Cotter (2009) skriver att vårdpersonal upplever att de 

har bristande kompetens att bemöta peoner som lider av alkoholmissbruk och 

alkoholberoende vilket kan skapa allvarliga konsekvenser för vårdkvalitén då dessa personer 

får en otillfredsställd vård. Det betonas i studien att läroplanen för sjuksköterskor bör justeras 

där missbruk och beroendeproblematik framhävas då behovet för detta ändamål behövs. 

McLaughlin et al., (2006) beskriver i studien att vårdpersonalen svarade att de inte skulle ta 

emot utbildning ifall dom fick erbjudande om att utbilda sig mer om substansmissbruk på 

grund av att de hade bland annat inrotade negativa åsikter om personer med 

substansmissbruk.  

2.5 Vårdande 

Socialstyrelsen (2007) skriver att substans beroende eller missbruk orsakar fysisk, psykisk 

och sociala skador i stor utsträckning som påföljd vilket innebär att dessa personer har olika 

vårdbehov inom hälso- och sjukvården. Det är viktigt att ha en humanistisk människosyn där 

människans värdighet skall skyddas i behandlingen av missbrukare. Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2 § beskriver bland annat att vården skall ges med respekt för 

människans värdighet och alla människor skall behandlas på likadana villkor. Allguander 

(2008, s.176) tar upp att det pågår en ständig debatt om missbruk i det svenska samhället, om 

det är ett socialt eller ett medicinskt ansvar. Då missbruk involverar både medicinska och 

sociala komplikationer är det viktigt att vårdpersonalen tar hänsyn till psykosociala faktorer 

för att kunna individ anpassa vården efter individens förmåga och behov. De är av stor vikt att 

redan inom primärvården ha regelbundna kontroller, ge information och ha motiverade samtal 
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till dem som uppvisar tecken på alkohol eller drogmissbruk innan det utvecklas till ett 

beroende. 

2.6 Problemformulering 

Missbruk och beroendeproblem är ett folkhälsoproblem i dagens samhälle och vårdbehovet 

anses vara stort då det medför stora påfrestningar både på den fysiska och psykiska hälsan 

samt medför sociala konsekvenser både på samhälls- och individnivå. Trots detta är det ett 

ämne som fortfarande är stigmatiserat och tabubelagt och kan leda till att vårdpersonalens 

personliga åsikter påverkar det professionella förhållningsättet och skapa ytterligare ett 

psykiskt lidande för dessa patienter Författaren vill i denna studie belysa upplevelserna av 

faktorer i vårdpersonalens attityder som har betydelse i bemötandet för att kunna etablera en 

vårdande relation och hur de påverka omvårdnaden för patienter med missbruk eller 

beroendeproblematik.  

3 Syfte 

Syftet är att belysa hur patienter med missbruk och beroendeproblematik upplever 

vårdpersonals attityder i bemötandet inom Hälso-och sjukvården. 

4 Metod 

Författaren har i detta examensarbete valt att göra en litteraturöversikt i enlighet med Friberg 

(2006, s.115) som beskriver att en litteraturöversikt handlar om att få en kännedom över ett 

kunskapsläge genom att utforska ett begränsat området. En litteraturöversikt visar på vad som 

tidigare har studerats inom området samt ger ett underlag om av vad som behövs mer 

forskning om, viket är betydelsefull ute i verksamheten.  

4.1 Datainsamling/urval 

Friberg (2006, s. 47-50) beskriver att en litteratursökning består av två faser som bygger på 

varandra. I den inledande fasen skapas grunden till sökningen genom att få en översyn över 

området som skall studeras. Den inledande fasen började med en överblickande fritext 

sökningar i Cinahl, PubMed, Web of Sience och PsycInfo. Sökningen resulterade i MeSH-

termer i databasen Pubmed och Headings i databasen Chinahl som passade med 

litteraturöversiktens syfte. Sökningarna gav även en omfattad bild av att det fanns ett stort 

utbud av vetenskapliga artiklar i ämnet. Vilket utgjorde en stabil grund med de 

informationsbärande orden i litteraturöversiktens titel - I mötet med personer/patienter 

(meeting patients) substansberoende (substance abuse) och missbruksproblematik (addiction 
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problems). Friberg (2006, s 47-50) skriver att fas två den egentliga litteratursökningen innebär 

systematisk sökning av vetenskapliga. I fas två så togs användningsbara MeSH termer från 

Pumed och Headings från Chinahl ut som redovisas i (tabell 1) som kombinerades med 

varandra tillsammans med Booleska sökoperatören AND och OR. Utfallet av sökningarna 

presenteras i (tabell 2). 

Artiklarna valdes ut genom att läsa titeln och abstrakt. Artiklarna jämfördes även med 

inklusions- och exklusionskriterierna. Inklusionskriterierna i detta arbete är att samtliga 

artiklar skall vara vetenskapliga skrivna med engelsk text, ha en kvalitativ eller kvantitativ 

metod som svarar på syftet, ha fulltext och abstrakt. Deltagarna i studierna skulle vara vuxna 

människor (över 18 år) med missbruk och beroende problematik som är substansrelaterade till 

alkohol och droger som haft eller har kontakt med Hälso- och sjukvården. Artiklarna skulle 

även ha ett patientperspektiv då studierna skulle belysa patienternas upplevelse av 

vårdpersonal attityder inom Hälso- och sjukvården. För att få aktuell forskningsläge 

inkluderade artiklarna som var publicerade från den 1 januari 2004 till den 31 december 2014. 

Litteraturöversikter, artiklar som icke innefattade substansrelaterade missbruk eller beroende 

handlade om barn eller var mer än 10 år gamla exkluderades. Enligt Friberg (2006, s.116) kan 

både kvalitativa och kvantitativa artiklar ingå i en litteraturöversikt. 

Tabell 1. Översikt av sökord, gjord 2015-05-24. 

Cinahl Headings PubMed MeSH 

MH "Substance Abuse" OR 

"Drug Users"(Fritext) 

"Drug users"[Mesh] 

(MH "Alcoholism" OR Alcohol Dependency 

(Fritext) 

"Drug addicts"[Mesh] 

 "Disease" [Mesh] OR "Disorders"[Fritext] 

 "Social stigma" [Mesh] 

 "Health"[Mesh] 

 "Nursing"[Mesh] 

  

  

 

 



 

7 
 

Tabell. 2. Översikt av de sökord som användes vid respektive sökning, gjord 2015-05-24. 

Databas  Sökord Avgränsningar Antal 

träffar 

Antal 

förkastade 

Inkluderade till 

resultat 

Cinahl (MH "Substance 

Abuse") AND 

("Attitudes AND 

Care" (fritext)). 

2004-2014 77 32* 

42** 

Christiani et al. 

(2008). 

Cinahl (MH "Substance 

Abuse ") OR ("Drug 

Users" (fritext)) AND 

(”Stigma" AND 

"Care" (fritext)). 

2004-2014 47 27* 

19** 

McPhee et al.  

(2013). 

Cinahl (MH "Alcoholism") 

OR ("Alcohol 

Dependency" 

(fritext)). 

2004-2014 29 8* 

18** 

Thurang et al.  

(2010). 

Thurang et al.  

(2014). 

Vandermause 

et al.  

(2008). 

PubMed ("Drug Users" 

(Mesh)) AND 

("Barriers AND 

Nursing"(Fritext)). 

2004-2014 19 3* 

15** 

Blay et al.  

(2005). 

PubMed ("Substance- related" 

(Fritext)) AND 

("Disease"(Mesh)) 

OR 

("Disorder"(fritext)) 

AND ("Health" 

(Mesh) "Care" 

(fritext)). 

2004-2014 199 147* 

47** 

Keyes et al. 

(2010). 

Kurtz et al.  

(2005). 

Dyson. (2007). 

Ahern et al. 

(2006). 

Neale et al.  

(2008). 

PubMed ("Drug 

Users"(Mesh)) AND 

("Health 

Service"(fritext)) 

AND ("Interviews as 

Topic" (fritext)). 

2004-2014 74 50* 

22** 

Szott. (2014). 

Beynon et al. 

(2008). 

PubMed ("Substance related 

AND 

"Hospitalization" 

AND " Motivation" 

(fritext)). 

2004-2014 116 80* 

35** 

Pollin et al.  

(2006). 

PubMed ("Drug Users" (Mesh) 

AND  

"Social Stigma" 

(Mesh) AND 

"Nursing" (Mesh)). 

2004-2014 9 8*** McCreaddie. 

(2010). 
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PsycInfo ("Substance Abusers" 

AND  

" Nursing" AND 

"Hospital" (fritext)).  

2004-2014 9 8*** Morgan. 

(2006). 

PsycInfo ("Drug Addiction" 

AND "Stigma" AND 

" Care" (fritext)). 

2004-2014 106 70* 

35** 

Luoma et al. 

(2007).  

PsycInfo ("Alcohol 

Dependency" AND " 

Treatment" AND 

"Care" (fritext)). 

2004-2014 33 22* 

10** 

Yeh et al. 

(2009). 

PsycInfo ("Alcohol Problems" 

AND "Care" AND 

"Treatment" AND 

"Qualitative" 

(fritext)).  

2004-2014 143 120* 

20** 

Jakobsson et 

al. (2004). 

Jakobsson et 

al. (2008). 

Taggart. 

(2007). 

Web of 

Science 

("Drug addiction" 

AND "Stigma" AND 

"Care" (fritext)). 

2004-2014 57 30* 

26** 

Earnshaw et al. 

(2013). 

*antal exkluderade efter lästa titlar **antal exkluderade efter lästa abstrakt *** antal exkluderade på 

grund av låg vetenskaplig kvalitet. 

4.3 Bearbetning och analys 

Författaren hittade 30 relevanta vetenskapliga artiklar genom datainsamlingen i sökbaserna 

som överensstämde med litteraturöversiktens syfte utifrån abstrakt eller titel. Efter 

genomgång av abstrakten till artiklar där titlar som motsvarade syftet och en genomgång av 

de artiklar som hade abstrakt som relaterat till syftet exkluderades 8 artiklar. I de kvarvarande 

inkluderande abstrakten som motsvarade syftet lästes hela studien igenom. En artikel som inte 

fanns i fulltext beställdes från Mittuniversitets bibliotek Samtliga 22 studier hade 

inlusionskriterier som motsvarade litteraturstudiens syfte som gick vidare till 

kvalitetsgranskningen. För att få fram kvalitén på de inkluderade 22 artiklarna har studiernas 

kvalité bedömda ur ett helhetsperspektiv utifrån Friberg (2006, s 119-120) kvalitativa och 

kvantitativa kvalitetsgranskningsmallar som innefattar beskrivande frågeställningar (se bilaga 

1). Utifrån svarsalternativen på frågorna som var jakande eller nekande var det möjligt att 

göra bedömningens ifall artiklarna hade högt, medelgod eller låg kvalité. Det var viktigt att 

alla artiklar skulle ha ett etiskt resonemang, tydlig metod, problemformulering och ett 

övergripligt resultat som diskuterats. Det var 21 artiklar som bedömdes ha hög kvalité och en 

artikel bedömdes ha medelgod kvalité då den både hade patient och sjuksköterskeperspektiv. 

Då patientperspektivet kunde urskiljas så valdes den att inkludera. Ingen artikel exkluderades 

efter kvalitetsgranskande.  
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Analysprocessen är inspirerad av Friberg (2006, s. 110-112) fem stegs modell (2006, s.110-

112). I det första steget lästes de 22 inkluderades artiklar flera gånger med fokusering på 

artiklarnas resultat för att få ett helhetsperspektiv över artiklarnas innehåll. I steg två togs 

nyckel fynd ut från studierna, samt citat som författaren fann från studiernas resultat. Vilket 

skrevs ned i ett enskilt dokument för att kunna bearbeta data ytterligare och få en djupare 

inblick i textens innehåll och exkludera data som inte kändes relevant. I steg tre gjordes en 

översikt över studiernas resultat för att tydliggöra innehållet i studien genom en artikelmatris 

(se bilaga 1). I steg fyra togs likheter och skillnader ut ifrån studiernas resultat för att bilda 

nya kategorier. I det femte steget gjordes en beskrivning av de nya kategorierna som 

skapades: Upplevelsen av att bemötas med ett människovärde inom sjukvården. Upplevelsen 

av utanförskapet i vården. Upplevelsen av att bemötas med brist på individuell kompetens. 

Exempel på den genomförda analysprocessen presenteras i (tabell 3).  

Tabell. 3. Exempel på genomförda analysprocess 2015-05-24. 

Artikel  Huvudfynd Kategori Subkategori 

Jacobsson et. al (2008) 

The role of gendered 

conceptions in treatment 

seeking for alcohol 

problems 

Alkoholmissbrukare 

tyckte att det kändes bra 

att erkänna sina 

missbruksproblem om de 

betraktas som människor 

med värdighet. 

Upplevelsen av att 

bemötas med ett 

människovärde i vården 

Betraktas med värdighet 

Neale et. al (2008) 

Barriers to accessing 

generic health and social 

care services: qualiative 

study of injecting drug 

users 

Narkomanerna upplevde 

skuld och skam känslor 

då de fått höra av 

vårdpersonal att de får 

skylla sig själva då 

missbruk ansågs 

självförvållat. 

Upplevelsen av 

utanförskapet i vården 

Skuld och skam 

Morgan (2006). 

How to Play the Game: 

Hospitalized Substance 

Abusers’Strategies for 

Obtaining Pain Relief 

Blandmissbrukare ansåg 

att det inte fick adekvat 

smärtlindring på grund 

av 

 personalens reaktioner 

på att de var missbrukare 

Upplevelsen av att 

bemötas med brist på 

individuell kompetens 

Vårdpersonals 

kunskapsbrister 

  

4.4 Etiska överväganden 

Detta examensarbete är skrivet enligt Polit och Beck (2012) beskrivning att författaren skall 

ha ett objektivt och neutralt förhållningssätt till materialet som både analyseras och granskas. 

Enligt Codex (2010) får originalmaterialet inte förfalskas eller förvrängas, kopiering och stöld 



 

10 
 

av vetenskaplig forskning är inte godkänt. I föreliggande arbete har författaren bara valt ut 

artiklar som har ett tydligt etiskt resonemang och korrekt referera ur de utvalda källorna. 

Förvanskning av studiernas innehåll har inte skett. I slutet av arbetet presenteras en 

artikelmatris se bilaga (2). 

5 Resultat 

5.1 Upplevelsen av att bemötas med ett människovärde i vården 

I Jacobsson, Hensing och Spak (2008) kvalitativa studie med öppna intervjuer uttryckte 

personerna med alkoholberoende att det kändes bra att erkänna sina missbruksproblem om de 

betraktas som människor med värdighet. Ett positivt bemötande av vårdpersonal eliminerade 

skuld och skamkänslor och gav en ökad självkänsla. Thurang, Palmstierna och Bengtsson 

(2010) undersökte i deras kvalitativa studie omvårdnadsfaktorer för personer med 

alkoholberoende. Personerna i studien tycker att när vårdpersonal visade ömsesidighet, 

respekt och närvaro möjliggjorde det för dem att våga lämna över ansvar till vården och se sitt 

eget ansvar till rehabilitering. Thurang, Palmstierna och Bengtsson (2014) beskriver att 

personer med alkoholberoende ansåg att det var viktigt att möta vårdpersonal som får dem att 

känna sig delaktig i sin egen behandling och planera denna tillsammans. Detta ledde till att 

personerna blev engagerade och motiverade till fortsatt behandling. Beynon, Roe, Duffy och 

Pickering (2009) och Christiani, Hudson, Nyamathi, Mutere och Sweat (2008) beskriver att 

personerna i deras studier som hade alkohol och drogmissbruk kände sig sedda då 

vårdpersonal visade intresse och tog sig tid till att samla in information för att få en förståelse 

kring personernas livssituation utifrån deras perspektiv. Personerna i studien tog upp att de 

uppskattar vårdpersonal som behandlade dem med respekt och utan fördomar och bemötte 

deras allmänna och primära behov. 

"They´ll actually listen to you and discuss options with you as far as your health 

is concerned"…(Christiani et al, 2008. s159.). 

Pollini, O'Tole, Ford och Bigelow (2006) påvisar i sin kvantitativa studie att majoriteten av 

363 personer med alkohol eller drogmissbruk ansåg att vårdpersonal som hade motiverande 

attityd och gav personer med missbruk samma vårdkvalité och god omvårdnad som alla andra 

vilket ingav ett förtroende. Vilket påverkade möjligheterna för personerna att vilja etablera en 

vårdrelation. Vandermause och Wood (2009) och Yeh, Che och Wu (2009) belyser också i 

deras studier att personer med alkoholberoende upplevde att de blev tagna på allvar när 
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vårdpersonal bekräftade deras lidande då vårdpersonalen såg en människa bakom missbruket. 

Enligt Jacobsson et al. (2008) beskriver personerna med alkoholberoende att vårdpersonal 

som visade omtänksamhet kunde sätta viss press på personerna utan att de avslog att söka 

behandling. En person i studien beskriver att första mötet kunde vara helt avgörande för 

hennes beslut att inställa sig för vidare behandling ifall hon upplevde trygghet i mötet. 

Thurang, Fagerberg, Palmstierna, och Bengtsson-Tops (2010) fann i sin studie att personer 

med substansmissbruk såg positivt på vårdpersonal som inte försökte läxa upp dem utan som 

resonerade kring medicinskt fakta och behandling på ett ärligt sätt. Vilket var en förutsättning 

för att personerna i studien skulle tillgodose sig information. Vandermause och Wood (2009) 

beskriver att personerna med substansberoende uppskattar när vårdpersonal försöker få fram 

de bästa egenskaperna hos dem, vilket de upplevde att vårdpersonal som använder sig av 

humor i mötet fick. Detta bidrog till att personerna känna sig avslappnade, bekväma och 

lyssnade på i stället för att bli defensiven. Jacobsson, Hensing och Spak (2004) påvisade att 

personerna upplevde att vårdpersonal som inger stöd hopp och uppmuntran ökade 

motivationen och gav styrka till att börja förändra sin livsstil. Thurang, Fagerberg, 

Palmstierna, och Bengtsson-Tops (2014) och Jakobsson et al. (2008) beskriver även att 

alkoholmissbrukare ansåg att vårdpersonal som fokuserar på att personcentrerad vård och tar 

hänsyn till psykosociala aspekter åstadkommer bättre stöd och vägledning till att genomgå 

livsstilsförändring.  

5.2 Upplevelsen av utanförskapet i vården 

Fyra studier beskriver att rädsla för stigmatisering var övergripande hinder för att personer 

med missbruksproblematik, de blir avskräckta och vågar inte eller avvaktar med att aktivt 

söka till Hälso- sjukvårdstjänster i någon form. Detta eftersom personerna i studierna vid 

upprepade tillfällen tidigare upplevt att de blivit bemötta med fördomar av vårdpersonal och 

fått stämpeln som missbrukare. Vilket även medförde att personerna förnekade existens av 

sina alkohol- och drogproblem för vården fast dom var medvetna om dem (Ahern, Stuber & 

Galea, 2006; Kurtz, Surrat, Kiley, & Inciardi 2005; Dayson, 2007; & Keyes et al., 2010). 

Deltagarna i Luoma et al. (2007) Vandermause och Wood (2009) studier ansåg att 

vårdpersonalen behandlade dem annorlunda efter dem fått reda på att personerna hade 

missbruksproblematik. Personerna i studien tyckte att vårdpersonalen blivit mer 

avståndstagande i mötet och upplevt att dem skrivits hem i förtid och inte fått adekvat 

eftervård på grund av negativa attityder om missbruket. I Mc Phee, Brown och Martin (2013) 

studie beskriver en narkoman att hon berättat för vårdpersonal att hon hade stickrädsla vid en 
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somatisk rutin provtagning. Hon blev då bemött med nonchalans vilket påverkad hennes 

självbild och skapade problematik i att upprätthålla återhämtningen från tidigare missbruk. 

Personerna i Neale, Tompkins och Sheard (2008) och Scott (2014) studier som hade 

missbruksproblematik upplever att i mötet med vården blir de ofta bemötta med personliga 

frågor, missförstådda och att vårdpersonalen har en sträng framtoning vilket fick de att känna 

att dem var förlorade och skuld och skam känslor. Detta medförde bannat att dessa personer 

lämna sjukhuset i förtid mot vårdpersonals inrådan. Taggart, McLaughlin, Quinn och 

McFarlane (2007) beskriver att personer med missbruksproblematik upplever att vårdpersonal 

lägger allt för mycket fokus på att muntligt moralisera personerna missbruk vilket skapar 

hinder i omvårdnaden då symtomen de sökte för ignoreras och adekvat vård uteblir. Detta 

påpekas även i Vandermause och Wood (2009) och Neale, Tompkins och Sheard (2008) 

studier där personerna med missbruk upplever att vårdpersonalen agerar som att det är bättre 

och mer vetande än dem. Morgan (2006) beskriver att personerna med missbruk kunde avläsa 

ifall dem skulle bli behandlad med respekt eller inte utifrån vårdpersonalens verbala och icke-

verbala uttryck. Earnshaw, Smith, och Copenhaver (2012) och Neale, Tompkins och Sheard 

(2008) beskriver att personerna i deras studier med missbruk oftast stött på vårdpersonal som 

viskat otrevliga saker om dem till sina vårdkollegor eller sagt det rakt ut till personer.  

 

"The doctor actually said to me, ‘You have inflicted it on yourself and you 

shouldn´t e here, because you are wasting not only our time, but [the time of] 

whatever family you have got´. (29-years-old woman) (Neale, Tompkins och 

Sheard, 2008. s. 150). 

I Neale, Tompkins och Sheard (2008) studie beskriver personerna med missbruk att på grund 

av vårdpersonalen stigmatisering och misstänksamhet har de nekats att ta emot närstående. 

Personerna i studien har fått försäkrat sig om att besökarna inte skall stökiga eller vara 

påverkade. Detta förhindrar deras behov av moraliskt stöd. Beynon, Roe, Duffy och Pickering 

(2009) belyser i sin studie att personerna i studien som har missbruksproblematik har blivit 

konfronterade att de skulle gömt narkotika på toaletter på orimliga grunder vilket föranlät till 

polisiära insatser. Earnshaw, Smith, och Copenhaver (2012) och Morgan (2006) beskriver i 

deras studier att framträdande känslor hos personer med missbruksproblemati som blivit utsatt 

för vårdpersonals negativa attityder var höga nivåer av stress, ångest och frustration. Vilket 
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resulterade i argumentationer, hotbeteenden och att dessa personer avvek från sjukhuset och 

tog återfall. 

McCreaddie et al. (2010), Blay, Glover, Bothe, och Lamont (2012), Mc Phee, Brown och 

Martin (2013) och Earnshaw, Smith och Copenhaver (2012) tar även upp i deras studier att 

personer med missbruk upplever att de inte får vård på lika villkor som personer med enbart 

en somatisk sjukdom. På grund av vårdpersonals negativa attityder att vårda missbrukare fick 

dessa personer kämpa för att upprätthålla känslor av att ha ett egenvärde. Ahern et al. (2006), 

Beynon et al. (2009) och Earnshaw et al. (2012) belyser att konsekvenserna som följde av 

stigmatisering av missbrukare inom vården för personerna med missbruksproblematik är att 

de får sämre emotionellt välbefinnande och psykiska hälsa, deras förmåga till återhämtning 

från alkohol och narkotika missbruk hotas.  

5.3 Upplevelsen av att bemötas med bris på individuell kompetens 

Vandermause och Wood (2009) och Beynon et al. (2009) tar upp i deras studie att på grund av 

vårdpersonalens diskriminerande attityder mot personer med missbruk skapar det 

missförstånd i kommunikationen och att personal kunde bemöta deras frågeställningar med 

ignorans. Dessa personer valde därför att vänta till deras symtom var väldigt svåra innan dom 

uppsökte sjukvården. Vilket sågs som brister i vårdpersonalens kompetens. I en studie av 

Thurang et al. (2009) beskrivs det att personerna med missbruk uttryckte att dem upplevt att 

vårdpersonal visat rädsla i bemötandet på grund av deras missbruk vilket sågs som stora 

brister och hinder i omvårdnaden. Personerna uttryckte att vårdpersonal har ett behov av 

kunskap och en ökad förståelse vad det innebär att ha ett missbruk och beroende samt hur 

behandling och bemötande skall vara. Personerna tyckte på så sätt att vårdpersonalen hade 

stora brister gällande kunskapen och diskriminerade attityd. Vilket även McCreaddie et al. 

(2010) belyser i sin studie att vårdpersonal bör få en ökad kunskap och utbildning om 

drogmissbruk för att underlätta den terapeutiska relationen.  

I fyra studier framkommer det att personerna med missbruksproblematik upplever att de inte 

får vård på samma villkor som personer med enbart en somatisk sjukdom. Personerna beskrev 

att de fick vänta längre på att få läkemedel i jämförelse med andra patienter utan missbruk. 

Personerna upplevde även att på grund av deras missbruk fick de inte adekvat smärtlindring 

för akut eller kronisk smärta. Utan de fick övertyga personalen om deras behov av 

smärtlindring. Uppskattning av smärta på VAS-skala kunde exempelvis sättas ner av 

vårdpersonal. Personerna upplevde att vårdpersonalen inte hade någon respekt för 
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människovärdet och stora kunskapsbrister i att bemöta personer med missbruk som har 

smärtproblematik (McCreaddie et al., 2010; Mc Pheen et al., 2013; Earnshaw et al., 2008; 

Morgan, 2006; och Yeh et al., 2009) beskriver att sjukvårdskliniker behöver utbilda personal 

hur de förhåller sig till smärtlindring hos personer med missbruk och att personalen bör bli 

mera medvetna om att inte lägga sina egna personliga värderingar i arbetet för att inte 

stigmatisera och förhåller sig respektfullt. Personerna i studien anser även att vårdpersonal bör 

bli bättre att konsulterar exempelvis psykiatrisjuksköterskor för att få rådgivning i olika frågor 

ifall dem inte har kunskapen om för att ge ett bra bemötande. 

"Out ´ you´re lying´… `you´re trying to con everybody for more drugs." 

(Morgan,,2006. s 37) 

Smith, och Copenhaver (2012); Morgan (2008); Blay et al, (2012) konstaterat i deras studier 

att personer med missbruk upplever att vårdpersonal har stora brister i att förmedla 

information på ett adekvat sett utan att låta nedlåtande, vilket finns behov till förbättring. 

Enligt Vandermause och Wood (2009) studie beskrivs det att det krävs en personlig vilja att 

förändra sin livssituation för att kunna komma ur ett missbruk. Det är viktigt att all 

vårdpersonal är medveten om detta för att kunna underlätta denna process genom att ha en 

uppmuntrande attityd om framtidstron för personer med missbruk. Mc Phee, Brown och 

Martin (2013) beskriver att fientlig attityd och miljöer har en negativ påverkan på personer 

med missbruks självkänsla och förmåga att upprätthålla återhämtning, detta bör vårdpersonal 

ha i åtanke som intervention. 

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Denna litteraturöversikt har belysa hur patienter med missbruk och beroendeproblematik 

upplever vårdpersonals attityder i bemötandet inom Hälso-och sjukvården. Skärsäter (2014, 

s.172-183) beskriver att substansmissbruk och beroende ofta är förknippat med skuld, skam, 

förtvivlan och hopplöshets känslor vilket skapar en negativ spiral och ett lidande för 

människan, sjuksköterskan har en betydande roll för dessa individer. Detta för att de inte skall 

få ytterligare skuld och skamkänslor under vårdtiden då det finns en förhöjd risk att de ökar 

sitt drogande för att undvika dessa känslor. Detta styrks även i Jacobsson, Hensing och Spak 

(2008) studie att ett positivt bemötande av vårdpersonal eliminerade skuld och skamkänslor 

och gav en ökad självkänsla. Personerna uttrycker att det kändes bra att erkänna sina 
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missbruksproblem om de betraktas som människor med värdighet. Utifrån 

litteraturöversiktens resultat stöds slutsatser att personer med beroende eller missbruk 

möjligtvis kan få det lättare till att acceptera sin sjukdom och återfå kontroll över livet då det 

visat sig att ett positivt bemötande ökade självkänslan vilket även underlättar i 

återhämtningsprocessen och till livsstilsförändring då ett sjudomslidande minskar. I Enlighet 

med Eriksson (1994) teori är ett sjukdomslidande en konsekvens av en sjukdom. 

I Vandermause och Wood (2009) och Yeh, Che och Wu (2009) studier framgår det att 

personer med alkoholberoende upplevde att de blev tagna på allvar när vårdpersonal 

bekräftade deras lidande då vårdpersonalen såg en människa bakom missbruket. Enligt 

litteraturöversiktens resultat kan det ses att det är viktigt att vårdpersonalen i sin 

professionalitet har ett stödjande förhållningsätt, visar intresse att vilja förstå och bemöta 

personens behov utifrån dennes livssituation och arbetar för en välkommande trygg atmosfär 

för att kunna skapa en relation. Pollini et al. (2006) påvisar även att vårdpersonal som hade 

motiverande attityd och gav personer med missbruk samma vårdkvalité och god omvårdnad 

som alla andra ingav ett förtroende. Detta kan sammanställas med Eriksson (2002) 

beskrivning av kärleksmotivet Caritas som benämns som kärnan för att skapa en vårdrelation 

som bland annat innebär att vårdpersonal skall lindra lidande, skydda liv och hälsa, visa 

respekt genomet den unika människan, ge patienten rätt till att känna sin totala värdighet och 

förhindra att medmänniskan utsätts för kränkning. 

I Thurang et al. (2010) studie beskrivs det att personer med missbruksproblematik såg positivt 

på vårdpersonal som inte försökte läxa upp dem utan som resonerade kring medicinskt fakta 

och behandling på ett ärligt sätt. Resultatet i denna litteraturöversikt påvisade att när 

vårdpersonal visade ömsesidighet, respekt och närvaro möjliggjorde det för personern att våga 

lämna över ansvar till vården och se sitt eget ansvar till rehabilitering Thurang, Palmstierna 

och Bengtsson (2014) beskriver att personerna tyckte att det var viktigt att möta vårdpersonal 

som får dem att känna sig delaktig i sin egen behandling och planera denna tillsammans. En 

studie av Wandermause och Wood (2009) betonar att det krävs en personlig vilja att förändra 

sin livssituation för att kunna komma ur ett missbruk. Detta kan ställas jämföras med Eriksson 

(1997) begrepp Ansa, leka och lära, där Ansa innebär att hjälpa personen att upprätta och 

bevara en upplevelse av sig själv som en levande helhet, att personen får bli accepterad och 

respekterad som den är. Lärandet handlar om utveckling, inlärning och undervisning av 

peronen. I leken ingår det övning, prövning, lust, skapande och allvar. Utifrån 

litteraturöversiktens resultat kan Ansa ses när personen med beroende eller 
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missbruksproblematik känner sig respekterade genom att få bekräftelse och blir sedd av 

vårdpersonalen. Lärandet i mötet framgår när vårdpersonalen motiverar och synliggör 

personens resurser och främjar personens eget ansvar till engagemang och vägleder i 

återhämtningsprocessen för att nå hälsa. Leken kan ses när personal låter personen få känna 

sig delaktig i sin egen behandling och planera denna tillsammans samt inge framtidstro genom 

hopp som är ett viktigt redskap i att finna inre motivation till att vilja kämpa för att uppnå en 

livsstilsförändring. 

Litteraturöversikten resultatet påvisar att negativa attityder och fördomar var vanligt 

förekommande gentemot personer med missbruk eller beroende problematik, detta kan skapa 

allvarliga konsekvenser för vårkvalitén. Vilket kan ställas i relation till Ahern, et al. (2006); 

Kurtz et al. (2005); Dayson, (2007); och Keyes et al., (2010) som beskrev att rädsla för 

stigmatisering baserat på tidigare erfarenhet av dåligt bemötande var övergripande hinder för 

att personer med missbruksproblematik inte vågade eller avvaktade med att aktivt söka till 

Hälso- sjukvårdstjänster. I denna litteraturöversikts resultat beskriver att vårdpersonalens 

negativa attityder hade stor inverkan på personer med missbruksproblematiks hälsa då ett 

flertal studier bland annat beskrev att dessa personer fick sämre självbild, upplevde inget 

egenvärde, fick höga nivåer av ångest och stress samt kände sig frustrerade och förlorade över 

stigmatisering. Personer med missbruksproblematik blev också utsatta för moralisering i både 

den verbala och icke verbala kommunikationen under omvårdnaden. Exempelvis då en 

personer studir fått erfara vårdpersonals egna personliga åsikter att missbruk eller beroende 

anses självförvållat och att denna patientgrupp inte skall belasta Hälso- och sjukvårdens 

resurser för sina åkommor. Andra exempel av muntlig moralisera framkommer när anhöriga 

skall komma på besök. Både skuld och krav ställs då på personen med missbruksproblematik 

direkt på grund av deras missbruk. Vilket föranläts till att anhöriga som främjande hälsoresurs 

nekas eller uteblir viket medför att patienternas psykosociala behov inte tillgodoses. 

Deltagarna i Luoma et al. (2007) Vandermause och Wood (2009) studier ansåg att 

vårdpersonalen behandlade dem annorlunda efter dem fått reda på att personerna hade 

missbruksproblematik. Utifrån denna beskrivning från litteraturöversiktens resultat påvisas de 

att vårdpersonalen inte förhåller sig till vårdetik i professionen när personer med 

missbruksproblematik stämplas som missbrukare. Människan ses då inte som unik eftersom 

avsaknaden av värdighet och det djupaste etiska motivet Caritas som beskriv enligt Ericsson 

(1997) uteblir. Vårdpersonalens egna fördomar som när ut i vårdmiljö medför hinder som 

leder till upplevelsen av utanförskapet i vården då personerna får bemötas med brist på 
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individuell kompetens. Personerna med missbruks reaktion på stigmatisering kunde enligt 

Earnshaw, Smith, och Copenhaver (2012) och Morgan (2006) skapa argumentationer, 

hotbeteenden och att dessa personer avvek från sjukhuset och tog ett återfall. Utifrån 

ovanstående fynd från litteraturstudiens resultat kan vårdpersonals negativa attityder och 

stigmatisering av personer med missbruk och beroendeproblematik förknippas med Erikssons 

(1994) beskrivning av ett vårdlidande, där vårdlidande beskrivs som ett lidande som är 

orsakat av hälso- och sjukvården. När människan utsätts för kränkning av sin värdighet.  

Studier belyser att personer med missbruk och beroendeproblematik inte upplever att de får 

lika vård på likadana villkor som personer med enbart somatisk sjukdom (McCreaddie et al. 

(2010), Blay et al., (2012), Mc Phee, et al., (2013) och Earnshaw, Smith och Copenhaver 

(2012). McCreaddie et al. (2010) , Mc Phee, et al. (2013); Earnshaw et al. (2008) och Morgan 

(2006) beskriver bland annat att personerna med missbruk upplevde att vårdpersonalen inte 

hade någon respekt för människovärdet och stora kunskapsbrister i att bemöta personer med 

missbruk som har smärtproblematik. I förhållande till detta följer inte vårdpersonalen Hälso- 

och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 2 § som bland annat beskriver att vården skall ges med 

respekt för människans värdighet och alla människor skall behandlas på likadana villkor. 

Holloway, Brian et al. (2012) (2012); Kelleher och Cotter (2009) belyser i studien att 

läroplanen för sjuksköterskor bör justeras så att mer kompetens om missbruk och 

beroendeproblematik ingår i utbildningen då behovet för detta ändamål behövs. 

6.2 Metoddiskussion 

En litteraturöversikt gjordes då det passade för att besvara syftet till studien. Det fanns dock 

en tanke på att till en början göra en intervjustudie med patienter som har missbruk eller 

beroendeproblematik, på grund av personlig tidsbrist så ändrades det till en litteraturöversikt 

för att uppnå tidsramen. En styrka med denna litteraturöversikt är att kunskapen som kommer 

från litteraturöversikt kan tillämpas ute i verksamhet inom olika Hälso- och sjukvårdstjänster i 

Sverige. Viket styrks då fyra artiklar är från Sverige, och de andra 18 artiklarna som är från 

USA, England, Australien, Taiwan och Irland hade likvärdiga resultat oavsett land. 

Fyra olika databaser PubMed (MedLine), Cinahl (EBSCO), PsychInfo, och Web of Science 

användes i litteratursökningen av vetenskapliga artiklar för att hitta väsentlig litteratur till 

resultatet. Litteratursökningen underlättade med relevanta MeSH-termer och Headings som 

togs ut vilket ses som en styrka då dessa termer såg som korrekta för ämnesområde. En 

avgränsning som gjordes var att de inkluderade artiklarna inte skulle vara mera än tio år 
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gamla därför kan även relevanta artiklar till detta arbete ha exkluderats då det påvisats från 

analysen att i de äldre artiklarnas resultat från 2004 har det funnit likheter med nyare artiklar 

från 2014. Vilket kan ha varit en svaghet då upplevelser inte verkade vara relaterade till tid 

och ännu äldre artiklar kunde ha används.  

I analysen togs likheter och skillnader ut ifrån studiernas resultat som sammanställdes och 

redovisades senare utifrån patienternas upplevelser i tre kategorier vilket gör det 

lättöverskådligt att se vad som författaren hittade i artiklarna. En artikel hade dock både 

patient och sjuksköterskeperspektiv (Routines and rituals: a grounded theory of the pain 

management of drug users in acute care settings) eftersom patientperspektivet i denna artikel 

var relevant och kunde urskiljas så inkluderades denna artikel. Både kvalitativa och 

kvantitativa artiklar användes i denna litteraturöversikt enlighet med Friberg (2006, s.16) 

vilket kan ses som en styrka då en bredare bild om forskningsläget framkommit. Citaten som 

valts ut från studiernas resultat är patienternas egna ord vilket skapar en djupare förståelse för 

deras situation. Samtliga artiklar är skrivna på engelska därför kan den finnas risk för 

feltolkning då det inte är författaren modersmål, texten är dock inte medvetet förvrängd. En 

artikel fanns inte i fulltext (Experiences of alcohol dependence: a qualitative study) efter läst 

abstraktet beställde den från Mittuniversitetets bibliotek. Samtliga artiklar är granskade enligt 

Fribergs (2006, s.119-120) kvalité granskningsmallar (bilaga3) som varit lättövergripliga 

vilket ses som en styrka då kvalité av artiklarna kunnat fastställas på ett trovärdigt sätt. 

Eftersom författaren har skrivit litteraturöversikten ensam har stöd tagits av handledaren för 

att resonera och diskutera kring valda artiklarnas kvalité för att säkerställa granskningen. 

6.3 Förslag för vidare forskning 

Det framkommer i studien att vårdpersonal har ett behov av mer kunskap och utbildning inom 

missbruk och beroende. Det skulle vara intressant att få kännedom om hur verksamheter inom 

Hälso- och sjukvården skulle kunna öka vårdpersonalens kompetens inom området.  

6.4 Etikdiskussion 

Samtliga vetenskapliga artiklar har haft ett etiskt resonemang. Noggrant korrekt referat till 

litteratur finns genomgående i hela litteraturöversikten. Det har inte uppstått etiska svårigheter 

under arbetets gång.  
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7 Slutsats 

Studien har bidragit till en ökad kunskap om olika upplevelser angående hur patienter med 

missbruk och beroende upplever mötet med vården. Litteraturöversikten visar att 

stigmatisering och negativa attityder skapar ytterligare ett lidande hos människan. Däremot 

främjade positiva attityder vårkvalitén och etableringen av en förtroendefull vårdrelation. I 

studien konstaterades att det behövs mer utbildning och kunskap för att vårdpersonal skall 

kunna bemöta människor med ett missbruk eller beroende för att dessa personer skall känna 

att det har ett människovärde när de uppsöker Hälso- och sjukvården  
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Kvalité granskningsmall Friberg (2006, s 119-120) 

Kvalitativa studier: 

Finns ett beskrivet problem? Hur beskrivs detta och hur har författaren begränsat det? 

Beskrivs teoretiska utgångspunkter? Är dessa beskrivna? 

Är det i bakgrunden beskrivet någon vårdvetenskaplig bild/förankring? Hur beskrivs den? 

Finns ett syfte? Är det tydligt beskrivet? 

Beskrivs metoden? 

Hur beskrivs de personer som deltar i studien? 

Hur är de insamlade data bearbetad? 

På vilket sätt kopplas metod och de teoretiska utgångspunkterna ihop? 

Vad säger resultatet? 

Hur är resultatet tolkat enligt författarna? 

Vad är det för argument som kommer fram? 

Finns det ett resonemang kring etiken? 

Beskrivs en diskussion kring metoden? Hur går den diskussionen? 

Finns en återkoppling till det teoretiska antagandet? 

  

Kvantitativa studier: 

Finns ett beskrivet problem? Hur beskrivs detta och hur har författaren begränsat det? 

Beskrivs teoretiska utgångsprunkter? Är är dessa beslrivna? 

Är det i bakrgrunden beskrivet någon vårdvetenskaplig bild/förankring? Hur beskrivs den? 

Finns ett syfte? Är det tydligt beskrivet? 

Hur är den insamlade datan bearbetad? 

På vilket sätt kopplas metod och de teoretiska utgångspunkterna ihop? 

Hur är urvalet gjort? Vilka kriterier? 

Hur är den insamlade datan bearbetad? 

Vilka typer av statistiska metoder har använts? Vilka är adekvata? 

På vilket sätt kopplas metod och de teoretiska utgångspunkterna ihop? 

Vad säger resultatet? 

Vad är det för argument som kommer fram? 

Finns det ett resonemang kring etiken? 
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Beskrivs en diskussion kring metoden? Hur går den diskussionen? t.ex kring hur 

generaliserbar studien är 

Finns en återkoppling till det teoretiska antagandet? 
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Artikelmatris  

Titel Problem och syfte Metod Resultat Kvalité 

Titel: Remaking 
hospital space: the 
health care 
practices of 
injection drugs 
users in New York 
city 
Författare: Szott 
Tidskrift: 
International 
Journal of Drug 
Policy 
Årtal: 2014 

Problemet: är att 
narkomaner upplever 
medicinsk makt och 
social kontroll inom 
Hälso- och sjukvården. 
Syftet: är att redogöra 
hur disciplinär makt 
och social kontroll inom 
vården kan skapa 
hinder i interaktionen 
med 
injektionsmissbrukare. 

Kvalitativa metod, 
djup intervjuer med 
28 personer i New 
York City som 
regelbundet injicerar 
droger. 

Deltagarna i studien 
valde att lämna 
sjukhuset mot 
läkarens inrådan och 
tog bara emot den 
vård som dom själv 
ville ha när dom 
upplevde disciplinär 
makt och social 
kontroll i 
interaktionen med 
vårdgivare.  

Hög 

Titel: The role of 
gendered 
conceptions in 
treatment seeking 
for alcohol 
problems 
Författare: A. 
Jacobsson et al. 
Tidskrift: 
Scandinavian Jornal 
of Caring Science 
Årtal: 2008 

Problem: är att 
alkoholproblematik 
förknippas med 
stigmatisering. 
Syftet: är att undersöka 
hinder och främjande 
faktorer för kvinnor och 
män som söker 
behandling för 
alkoholproblem  
 
 
  
  

Kvalitativa metod, 
öppna Intervjuer med 
fem kvinnor och sju 
män, en månader 
efter att det inlett sin 
behandling för 
alkoholproblematik 

Studien visar att  
skuld, skam, oro och 
förlust av identitet 
ses som hinder. 
Trycket av någon 
professionell att ta 
emot hjälp samt 
tron på egen 
förmåga ses som 
främjande faktorer. 
  
  

Hög 

Titel: Stigma and 
prospections of 
recovery in 
Scotland: a 
qualitative study of 
injection drug users 
attending 
methadone 
traetment. 
Författare: I. Mc 
Phee et al. 
Tidskrift: Drugs and 
alcohole today 
Årtal: 2013 

Problem: personer som 
är med i 
metadonprogram 
upplever hinder att bli 
drogfri. Syfte: är att 
undersöka hur 
opiatmissbrukare som 
går på 
metadonbehandlings 
program upplever 
stigmatisering inom 
vården.  
  

Kvalitativa metod, 
semistrukturerande 
intervjuer med 14 
låginkomstagade 
narkotika missbrukare 
som ser sig själva som 
problematiska 
missbrukare.  

Resultatet visade att 
deltagarna upplevde 
diskriminering inom 
Hälso- och 
sjukvården 
framförallt då 
vårdpersonal fick 
kännedom att dom 
hade eller haft ett 
missbruk. Vilket 
skapad skam och 
väcker ytterligare 
utmaningar till att 
nå framgång i 
återhämtning.  
  

Hög 

Titel: Barriers to 
accessing generic 
health and social 
care services: 

Problem: 
Narkotikamissbrukare 
har komplexa behov 
och löper högre risk för 

Kvalitativ metod, 
semistrukturerade 
intervjuer med 75 
injektionsmissbrukare 

Vissa deltagare var 
nöjda med den hjälp 
dom fått från Hälso- 
och sjukvården. Det 

Hög 
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qualiative study of 
injecting drug users 
Författare J. Neale 
et al. 
Tidskrift: Health 
and social care in 
the community. 
År: 2008 

sjuklighet och ökad 
dödlighet. Det finns 
hinder i vården som 
skapar negativa 
effekter för 
återhämtning.  
Syfte: är att belysa 
hindren för tillgång av 
generiska vård för 
narkotikamissbrukare. 

från tre olika 
sprututbytesprogram i 
West Yorkshire om 
hinder för behandling 
av 
 sprutnarkomaner. 

fanns dock barriär 
som i bemötandet 
där dömande och 
fientliga attityderna 
från vårdpersonal 
gjort att deltagarna 
upplevt att dom inte 
är värdiga att ta 
emot vård från 
sjukhuset. 
 
 

Titel: Attitudes of 
homeless and 
druge-using youht 
regarding barriers 
and facilitators in 
deliverty of quality 
and culturally 
sencitive haelth 
care 
Författare: A. 
Christiani et al. 
Tidskrift: Journal of 
child and 
adolescent 
psychiatric nursing 
År: 2008 

Problemet: är att 
missbrukare som är 
hemlösa har en ökad 
risk för negativa 
hälsokonsekvenser. 
Syftet: är att undersöka 
hinder och kvalitet på 
vårdtjänster ur hemlösa 
droganvändares 
perspektiv.  
 

Kvalitativ studie, 
semistrukturerande 
intervjuer med 54 
hemlösa aktiva 
droganvändare i 
åldern 18-24 år.  

Deltagarna ansåg att 
bli behandlad med 
respekt var den 
viktigaste aspekten 
för att få ett bra 
intryck av 
vårdkvalitén. 
Strukturella, 
finansiella och 
personliga tillgångar 
begränsade 
deltagarnas 
användning av 
vårdtjänster. 
  
  
  

Hög 

Titel: See My 
Suffering: Women 
With Alcohol Use 
Disorders 
and Their Primary 
Care Experiences  
Författare: R. 
Vandermause et al. 
Tidskrift: Mental 
Health Nursing 
Årtal: 2009 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 

Problemet är att trots 
ekonomisk satsning på 
kvinnor med 
alkoholberoende har 
det visat sig att denna 
patientgrupp upplever 
att dom ignoreras och 
blir missförstådda i 
vården. Syftet: är att 
beskriva kvinnor med 
alkoholberoende 
upplevelser av 
primärvården 
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Kvalitativ studie, 
semistrukturerade 
intervjuer med tio 
missbrukare över 50 
år med dokumenterat 
narkotikamissbruk 
kontinuerligt i 30 år.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Resultatet visade på 
en stor skillnad i 
bemötandet dom 
får, vissa kvinnor 
upplevde att mötet 
ökade deras lidande 
och andra tyckte att 
mötet lättade 
utifrån personalen 
inställning.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

Hög 
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Titel: An 
investigation of 
stigma in 
individuals 
receiving 
treatment for 
substance abuse 
Författare: JB.  
Luoma et al. 
Tidskrift: Addictive 
Behaviors 
Årtal:2007  

Problem: Narkomaner 
upplever stigmatisering 
när dom går i 
behandling och i 
samhället 
Syfte: är att beskriva 
effekten av 
diskriminering av 
missbrukare som ingår i 
behandling. 

Kvantitativ studie där 
197 patienter från 15 
öppenvårdsenheter 
fick beskriva deras 
 erfarenheter genom 
frågeenkäter. Frågor 
som stigma samt 
andra åtgärder av 
droganvändning och 
funktion.  

Resultatet visade att 
behandlingsystemet 
diskriminerar 
missbrukare. 
Deltagarna i studien 
beskrev att dom 
blev sämre och 
orättvist behandlad 
när vårdpersonal 
fick kännedom att 
dom var 
missbrukare. Därför 
valde vissa deltagare 
att inte berätta om 
sitt missbruk. På 
grund av rädsla för 
att bli diskriminerad.  
  
  
  
  
  

Hög 
 
 

Titel:  
Experiences of 
Everyday Life in 
Men with Alcohol 
Dependency—A 
Qualitative Study 
Författare: A-M. 
Thurang et al.  
Tidskrift:  
Mental Health 
Nursing 
Årtal: 2014 

Problemet: är att det 
finns brister i 
kunskaper hos manliga 
patienter som har 
alkoholberoende 
Syfte: är att få en 
förståelse hur det är att 
leva med ett 
alkoholberoende och 
hur vårdpersonal kan 
hjälpa. 

Kvalitativ studie, en 
fenomenologisk-
hermeneutisk metod 
användes. Intervju 
med 15 manliga 
deltagare hur det är 
att leva med 
alkoholmissbruk. 

Studien visar att det 
innebär stora 
begränsningar i 
vardagen att leva 
med ett 
alkoholberoende. 
Det är viktigt att 
vårdpersonal tillåter 
att männen får vara 
delaktig i sin egen 
behandling och 
planera denna 
tillsammans för att 
männen skall bli 
engagerade och 
motiverade. 

Hög 

Titel: Knowing How 
to Play the Game: 
Hospitalized 
Substance 
Abusers’Strategies 
for Obtaining Pain 
Relief 
Författare: 
Morgan 
Tidskrift: American 
Society for Pain 
ManagemeNursing.  
Årtal: 2006 

Problemet: är att 
blandmissbrukare 
upplever att de inte får 
adekvat smärtlindring 
för akut eller kronisk 
smärta.  
Syftet: är att undersöka 
hinder för att få 
adekvat smärtlindring 
och patienternas 
interaktion med 
vårdpersonal.  
  

Kvalitativ studie, 
intervju med grundad 
teori metod. Det 
ingick 18 deltagare 
med blandmissbruk i 
studien. Samtliga 
deltagare var inlagd 
på kirurgisk avdelning. 
 
 
  
  
  

Resultatet visade att 
deltagarna blev 
utsatt för 
stigmatisering av 
vårdpersonal. Vilket 
deltagarna ansåg 
vara på grund av 
vårdpersonals brist 
på utbildning 
gällande missbruk 
och smärtlindring.  
 

Hög 
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Titel: An ongoing 
process: A 
qualitative study of 
how the 
alcohol-dependent 
free themselves of 
addiction through 
progressive 
abstinence 
Författare: M-Y. 
Yeh et al. 
Tidskrift:  
BMC Psychiatry  
Årtal 
2009 

Problem: Personer som 
behandlas för 
alkoholism har problem 
att nå framgång att 
sluta dricka trots 
behandlingar gånger 
fler. Syfte: är att 
undersöka 
återhämtning från ett 
alkoholberoende.  

Kvalitativ studie, 
semi-strukturerade 
intervjuer med 32 
personer som har ett 
alkoholberoende.  
  
  

Resultatet visade att 
deltagarna beskrev 
att det är en livslång 
process att komma 
ifrån ett 
alkoholberoende. 
Det är viktigt att få 
ett professionellt 
stöd, en inre 
motivation och 
utbyta erfarenheter 
med andra i likadan 
situation 

Hög 
 
 
 
 
 
 

Titel: Routines and 
rituals: a grounded 
theory of the pain 
management of 
drug users in acute 
care settings 
Författare: 
M. McCreaddie et 
al. 
Tidskrift:  
Journal of Clinical 
Nursing, 
Årtal: 2010 
  

Problemet: 
Drogmissbruk är ett 
globalt problem. 
Drogmissbrukare 
uttrycker missnöje över 
smärtlindring. 
Syftet: är att beskriva 
drogmissbrukspatienter 
och sjuksköterskors 
uppfattningar om den 
terapeutiska relationen 
samt hinder angående 
smärtlindring vid akut 
vård 
  
  
  
  
  

Kvalitativ studie, med 
kvalitativ 
konstruktivistisk 
grundad teori. 
Intervjuer med 11 
missbrukare och 22 
sjuksköterskor 
  
  
  
  
  
  
  
  

Resultatet visar att 
både patienter och 
sjuksköterskor för 
en kamp mot 
moralisk relativism. 
Sjuksköterskor har 
behov av att skaffa 
sig utbildning av 
substansrelaterade 
sjukdomar för att 
kunna ge god 
omvårdnad. 
  

Medel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel: Self reported 
health status, and 
health service 
contact, of illicit 
drug 
users aged 50 and 
over: a qualitative 
interview study in 
Merseyside, 
United Kingdom 
Författare: C. 
Beynon et al. 
Tidskrift: BioMed 
Central 
Årtal 2009 

Problem: mycket fokus 
läggs fortfarande på att 
droganvändning är ett 
ungdoms beteende 
därför glöms fokus på  
äldre missbrukare bort 
Syfte: var att belysa 
äldre missbrukares 
hälsa och kontakt med 
sjukvården.  

Kvalitativ studie, 
semistrukturerade 
intervjuer med 10 
missbrukare över 50 
år med dokumenterat 
narkotikamissbruk 
kontinuerligt i 30 år.  

Resultatet visade att 
deltagarna hade 
stora problem med 
båden den fysiska 
och psykiska hälsan 
och tyckte att den 
somatiska och 
psykiatriska vården 
inte var 
tillfredställande.  
  
  
  
  
  
  

Hög 
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Titel: Drug 
Addiction Stigma 
in the Context of 
Methadone 
Maintenance 
Therapy: An 
Investigation 
into Understudied 
Sources of Stigma 
Författare: 
V. Earnshaw et al.  
Tidskrift: 
International 
Journal Mental 
Health Addiction 
Årtal: 2013 

Problem: Personer 
som får 
metadonbehandling 
ses oftast inte som 
"drogfria" i samhället.  
Syfte: är att få en 
förståelse om hur 
sigma upplevs av 
personer som går i 
metadon 
underhållsbehandling. 

Kvalitativa studie,  
Individuella kognitiva 
intervjuer 
genomfördes med 12 
patienter som fick  
metadonbehandling.  

Resultatet visar att 
patienter som deltar i 
metadonprogram 
upplever stigma från 
sjukvården, familjen, 
arbetsgivare, 
apotekspersonal. Stigma 
hindrar 
återhämtningsprocessen 
då den psykiska hälsan 
påfrestas. 

Hög 

Titel: Stigma, 
discrimination and 
the health of illicit 
drug users 
Författare: 
J. Ahern et al. 
Tidskrift: Drug and 
Alcohol 
Dependence 88  
Årtal: 2006 

Problem. 
Stigmatisering skapar 
barriärer för 
drogmissbrukare att 
söka vård  
Syftet: är att se hur 
stigmatisering 
påverkar 
drogmissbrukare 
hälsa och hur 
stressprocessen 
påverkas.  
  
  
  
  

Kvantitativ studie, 
där  
1008 olagliga 
narkotikamissbrukare 
intervjuats via 
strukturerad in 
person intervjuer 
genom enkäter 
 om stigmatisering  
 

Resultatet visade att risk 
för kronisk stress kan bli 
en konsekvens av att 
drogmissbrukare utsätts 
för stigmatisering. Det 
har påvisats att både 
den fysiska och psykiska 
hälsan försämras av 
stigmatisering. 

Hög 

Titel:  
Developing a 
willingnes to 
change: 
treatment- 
seeking processes 
for people with 
alcohol problems 
Författare: 
A. Jakobsson et al. 
Tidskrift: The 
Swedish Society of 
Medicine and the 
SRA 
År: 2004 

Problem: Inte förens 
missbruk föranlät till 
medicinska och social 
konsekvenser söker 
patienter frivilligt till 
behandling.  
Syfte: med studien 
var att undersöka 
främjande och 
hindrande faktorer 
för personer med 
alkoholproblem söker 
vård. 
  
  

Kvalitativ studie, 
öppna kvalitativa 
intervjuer med 
grundad teori metod 
genomfördes med 
fem kvinnor och sju 
män efter en månad 
behandling mot sina 
alkoholproblem. 
  

Resultatet visade att 
motivering av 
professionella kan skapa 
en egen inre motivation 
att förändra sitt 
beteende hos 
deltagarna vilket var en 
viktigt främjande faktor i 
de psykosociala 
processen. Hinder i 
processen var att överge 
sociala relationer, 
värderingar för att avstå 
alkoholen. 

Hög 

Titel: Stigma and 
Treatment for 
Alcohol Disorders 

Problem: Tros att 
behandlings 
effektiviteten för 
alkoholrelaterade 

Kvantitativ studie, 
epidemiologisk 
kvantitativ metod, 

Resultatet visar att 
stigma från vården 
bidrog till stor del att 
personer med 

Hög 
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in the United 
States 
Författare: 
K-M. Keyes et al. 
Tidskrift: 
American Journal 
of Epidemiology 
År: 2010 

problem har ökat är 
det få som söker 
frivilligt till  
Formell behandling 
under sin livstid. 
Syfte: testade om 
upplevd 
stigmatisering av 
alkoholism var 
associerad med en 
lägre sannolikhet för 
att ta emot 
alkoholrelaterade 
tjänster 

undersökning av 
34,653 vuxna 
  
  
  

alkoholsjukdomar valde 
att aktivt inte söka vård.  

Titel: Does this 
patient really 
want treatment? 
Factors associated 
with 
baseline and 
evolving readiness 
for change among 
hospitalized 
Substance using 
adults interested 
in treatment.  
Författare:  
R.A. Pollini et al. 
Tidskrift:  
Årtal: 2006 

Problem: Lite är 
uppmärksammat om 
det uppstår en 
förändring i 
motivationen hos 
substansmissbrukare 
under en akut ändelse 
åsamkat av 
missbruket. 
Syfte: är att beskriva 
motivationen hos 
patienter som har 
aktivt alkohol eller 
drogmissbruk som är 
inlagda frivilligt för 
behandling.  
  

Kvantitativ 
kohortstudie, 363 
vuxna deltog. 
Samtliga patienter 
var inlagd på ett 
sjukhus med aktiv 
alkohol eller 
drogproblem och 
hade ett intresse av 
missbruksbehandling
.  
 

Resultatet visade att 80 
procent av deltagarna 
tyckte att medicinska 
komplikationer var 
faktorer som främjade 
motivation att lägga in 
sig frivilligt för 
behandling. Psykisk 
ohälsa och familjeskäl 
var också skäl. 
Deltagarna upplevde att 
det är viktigt med 
personal som är 
motiverande. 
  
  
  

Hög 

Titel:  
Experiences of 
alcohol 
dependence: a 
qualitative study 
Författare: 
Dyson 
Tidskrift:  
Journal of Family 
Health care  
Årtal: 2007 

Problem: Trots att 
alkoholkonsumtion 
hos Britters ökar är 
förståelse för 
alkoholberoende 
begränsad. Syftet: är 
att beskriva patienter 
med alkoholberoende 
erfarenheterna av 
perioder med 
avhållsamhet och 
återhämtning 
  

Kvalitativ studie, 
djupintervjuer med 
åtta deltagare som är 
medlemmar i AA. En 
narrativ grundad 
teori metod 
användes 

Problem: deltagarna var 
rädda för diskriminering 
och hade blivit utsatt för 
diskriminering av 
vårdpersonal. Vilket 
hämmade deltagarna att 
erkänna alkoholproblem 
fast dom var medvetna 
om det.  
  
  

Hög 

Titel Women’s 
experiences of 
caring when in 
treatment for 
alcohol 
Dependency 
Författare:  

Problem: Vårdgivare 
kan ha svårigheter att 
vårda kvinnor med 
alkoholproblem. 
Syfte med studien var 
att belysa betydelsen 
av omsorg i 

Kvalitativ studie, 
djupintervjuer med 
10 kvinnor som har 
alkoholberoende. En 
fenomenologisk - 
 hermeneutisk metod 
användes.  

Resultatet visar att 
kvinnorna i studien 
upplevde att dem fick 
god omvårdnad när 
deras behov av vård och 
lidande togs på allvar, 
vilket ökade 

Hög 
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A. Thurang, et al. 
Tidskrift: 
Scandinavian 
Journal of Caring 
Sciences 
År: 2010 
  
  

 formell vård för 
kvinnor med 
alkoholberoende,  
  

självkänslan. 
Professionalism där 
vänlighet och värdighet 
inkluderas var viktigt vid 
bemötande. 
  
  
  
  
 
 

Titel: Barriers to 
Health and Social 
Services for 
Street-Based Sex 
Workers  
Författare 
S. Kurtz et al. 
Tidskrift:  
Journal of Health 
Care for the Poor 
and Underserved 
Årtal: 2005 
  

Problem: 
Kvinnor som 
prostituerar och 
missbrukar skapar 
behov av en mängd 
olika hälso- och 
sociala tjänster 
Syfte: att undersöka 
service och 
vårdbehov samt 
hinder för 
tillgången bland 
missbrukande kvinnor 
som prostituerar i 
Miami.  
 

Kvantitativ studie, 
med en grundet teori 
metod. 586 kvinnor 
som prostituera och 
missbrukar droger 
ingick i studien och 
fick svara på en enkät 
med frågor som 
hälsa, droger, 
hälsorisker, historia 
och behandling.  
. 

Resultatet visade att 
kvinnorna hade fysisk, 
psykiska vårdbehov 
både på lång och kort 
sikt. Många kvinnor 
hade ett behov av att bli 
avgiftade. Kvinnorna 
upplevde att de inte 
blev förstådda inom 
Hälso- och sjukvården. 
Deltagarna ansåg att det 
var viktigt att vårdgivare 
var förståelse för deras 
problem och verkligen 
intresserad av att ge 
hjälp 

Hög 

Titel: Substance 
users’ perspective 
of pain 
management in 
the acute care 
environment 
Författare: 
N. Blay et al. 
Tidskrift:  
Årtal: 2005 
 
 

Problem: 
Missbrukare upplever 
att dom inte får 
tillfredsställd Syftet: 
med denna studie var 
att undersökas hinder 
för optimal 
smärtlindring ur ett 
missbruks perspektiv 

Kvantitativ och 
Kvalitativ studie, 
intervju med 27 
deltagare som 
missbrukar narkotika. 
Mixed metod 
användes.  

Resultatet beskriver att 
deltagarna upplevde att 
vårdpersonal hade en 
negativ inställning till 
missbrukare och 
bristande kompetens att 
bedöma smärta.  

Hög 
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Titel: Listening to 
people with 
intellectual 
disabilities who 
misuse alcohol 
and drugs 
Författare: 
L. Taggart et al. 
Tidskrift: Health 
and Social Care in 
the Community 
Årtal: 2007 

Problemet är att det 
finns brist på 
forskning om 
personer som har 
intellektuella 
funktionsnedsättning 
som missbrukare 
alkohol eller droger.  
Syftet med denna 
studie var att 
undersöka hur denna 
patient grupp 
behandlas av vården.  
 
 

Kvalitativ metod, 
semistrukturerande 
intervjuer med 10 
personer med lindrig 
till måttlig 
intellektuella 
funktionsnedsättning 
som missbrukar 
alkohol och droger.  
 
 

Deltagarna uttryckte ett 
missnöje att 
vårdpersonal inte hade 
motiverande attityder 
och att det behövs mer 
specialtjänster för 
konsultation för att få 
adekvat vård. 
 

Hög 

 

 

 

 


