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Sammanfattning:             Alkoholkonsumtion och narkotikaanvändning ökar i världen idag och 

leder till konsekvenser för  den  somatiska sjukvården då patienter med 

missbruksproblematik blir mer vanligt förekommande. Personer med 

missbruksproblematik upplever sig ofta som tillhörande en stigmatiserad 

grupp och mötet med vården som något negativt. Syftet med studien var 

att undersöka upplevelser av mötet med vården hos patienter med 

missbruksproblematik. Litteraturstudien baseras på 11 vetenskapliga 

artiklar som analyserades. I resultatet framkom 3 kategorier, negativa 

upplevelser i mötet med vården, barriärer till att söka vård samt positiva 

upplevelser i mötet med vården. Stigmatisering och att bli annorlunda 

behandlad var negativa upplevelser av vården och även barriärer till att 

söka vård. God vård beskrevs främst som att ha en god relation till 

vårdaren och då missbruket sågs som en sjukdom istället för ett personligt 

misslyckande. En ökad kunskap skulle kunna eliminera de fördomar och 

den stigmatiserade syn som existerar gentemot denna patientgrupp. Det 

skulle kunna möjliggöras genom att medicinsk utbildning inom området 

blev obligatorisk för vårdpersonal. Vidare skulle kvantitativ forskning 

kunna bidra med resultat för ökad generaliserbarhet.  
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Abstract Alcohol consumption and drug abuse are increasing around the world 

today. This leads to consequences for somatic health care when 

patients with substance abuse disorders gets more common. People 

living with an addiction often experience themselves as belonging 

to a stigmatized group and their interaction with health care as 

something negative. The purpose of this study was to examine 

experiences of health care among substance abusers. The literature 

study was based on 11 scientific articles that were analyzed. In the 

result 3 categories emerged, negative experiences in the interaction with 

health care, barriers to health care seeking and positive experiences in 

the interaction with health care. To be stigmatized and treated differently 

was negative experiences from health care and even a barrier to health 

care seeking. High quality care was mostly described as having a good 

relation with the health care provider and when the substance abuse was 

seen as a disease, not a personal failure. An increased knowledge could 

eliminate the prejudices and the stigmatization that exists toward this 

group of patients. This could be made by making the education about 

this subject compulsory to health care staff. Furthermore quantitative 

research could contribute with a result to an increased generalization.  
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Inledning 
 

   Man måste alltid vara berusad. Det är allt, det är det det gäller. För att inte 

känna Tidens förfärliga ok som krossar era skuldror och tynger er till jorden, 

måste ni berusa er, oavlåtligt. Men med vad? - Med vin, med poesi eller med 

dygd, alltefter behag. Men berusa er!... (Baudelaire, Prosadikter, 2000, s. 122) 

En vilja att berusa sig och använda sig av berusningsmedel har i alla tider funnits hos 

människan. Alkohol har används av människor i över 10 000 år och för länge sedan ansågs 

det att genom berusning kunna komma i kontakt med gudarna (Agerberg, 2004). 

Berusningsmedel återfinns inom så gott som alla kulturer även om de substanser som används 

kan skiljas åt (Heilig, 2004). Det som är specifikt för människan som art är förmågan till ett 

medvetande som kan ge känslan av ångest. Med hjälp av droger kan denna känsla lindras, 

samtidigt som de ger en åtråvärd ruseffekt. Effekten är olika beroende på drog men alla 

påverkar hjärnan och hur människan upplever sig själv och världen runt omkring (Agerberg, 

2004). Alkohol och narkotikakonsumtionen i världen ökar, något som påverkar sjukvården då 

allt fler läggs in på sjukhus på grund av missbruksrelaterade sjukdomar eller skador 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2008). Personer med 

missbruksproblematik har visat sig använda mer akutsjukvård än personer som inte har ett 

missbruk och de läggs även in på sjukhus oftare. (French, McGeary, Chitwood, & McCoy, 

2000). Trots att patientgruppen är alltmer förekommande i vårdsammanhang visar forskning 

(Sohler, Wong, Cunningham, Cabral, Drainoni, & Cunningham, 2007; Chitwood, Comerford, 

& McCoy, 2002) att missnöjet hos denna patientgrupp är vanligt förekommande och att de 

ofta upplever att de får sämre vård jämfört med personer som inte har missbruksproblem. För 

att sjuksköterskan ska kunna ge god omvårdnad till dessa patienter är det av stor vikt att förstå 

varför detta missnöje existerar och vad det beror på 

Bakgrund 
 

Definition av missbruk och beroende 

Genomgående i arbetet används ordet droger för både alkohol och narkotika. När de olika 

substanserna behöver skiljas åt används alkohol och narkotika. 
 

Missbruk och beroende används ofta synonymt till varandra men faktum är att begreppens 

innebörd skiljer sig åt. I vård och behandlingssammanhang kan denna skillnad ha stor 

betydelse för valet av behandling och för att förstå de symtom som personen upplever 

(Johansson & Wirbing, 2005). Ett beroende startar alltid med kontrollerad användning, det tar 

lång tid och ibland upp till över tio år för att en person ska bli beroende av en drog (Heilig, 

2004). Ett missbruk behöver inte leda till ett beroende, men ett beroende innebär alltid ett 

missbruk (ibid.). Missbruk av alkohol har inte samma innebörd som missbruk av narkotika då 

det finns ett accepterat bruk av alkoholhaltiga drycker, vilket inte finns när det gäller 

narkotika (Johansson & Wirbing, 2005). All användning av narkotiska medel klassas som 

missbruk juridiskt sätt, även om det endast sker enstaka gång. Missbruk är i de allra flesta fall 

ett reversibelt tillstånd (Heilig, 2004). Personer kan gå in och ut ur ett missbruk och ofta är det 

relaterat till någon händelse i livet, till exempel en skilsmässa (Johansson & Wirbing, 2005). 
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Beroende är däremot ett permanent tillstånd, en kroppslig tillvänjning, vilket kräver att 

personen slutar helt med drogen (ibid.). 

 

WHO och American Psychiatric Association har utformat de två mest vedertagna 

definitionerna på begreppen missbruk och beroende (Johansson & Wirbing, 2005). Enligt 

American Psychiatric Association (1998) definieras missbruk som en användning av 

narkotika eller alkohol som leder till signifikant funktionsnedsättning. Minst ett av följande 

kriterier ska vara uppfyllda under en period på 12 månader. 1.) Oförmåga att utföra 

arbetsuppgifter i skola, jobb eller hem relaterat till upprepad droganvändning. 2) Upprepad 

användning av drog vid situationer som kan medföra stor fysisk skada t.ex. Bilkörning. 3) 

Rättsliga påföljder relaterat till upprepad droganvändning 4) Upprepad användning trots 

sociala och mellanmänskliga problem på grund av användningen. 

 

Beroende definieras som en användning av narkotika eller alkohol som leder till signifikant 

funktionsnedsättning (American Psychiatric Association, 1998). Minst tre av följande kriterier 

ska vara uppfyllda under en period på 12 månader. 1) Utveckling av tolerans mot drogen som 

gör att en större mängd måste intas för att uppnå samma effekt som tidigare, eller minskad 

effekt vid intag av samma mängd som tidigare. 2) Abstinens som uppkommer när drogen inte 

intas eller som försvinner när drogen tas. 3) Intag av drogen under en längre tid än vad som 

var meningen från början. Kontrollförlust över intaget. 4) Önskan om att sluta inta drogen 

under en längre tid eller försök till att sluta utan framgång. 5) En stor del av tiden går åt till att 

hitta, konsumera och hämta sig från drogen. 6) Familjelivet, det sociala livet samt arbetet 

försummas och drogen tar allt större plats. 7) Användning av drogen trots vetskap om att 

fysiska och psykiska besvär kan eller har uppstått. 

 

I engelskan används dependence för beroende och abuse eller misuse för missbruk. Addiction 

kan användas för både beroende och missbruk (Nordstedt, 2009 i.s.). 

 

Fakta om drogmissbruk och beroende 

Alkohol är det vanligaste berusningsmedlet i Sverige och i världen (Centralförbundet för 

alkohol- och narkotikaupplysning, 2008). Nittio procent av svenskarna har någon gång druckit 

alkohol och nästan tio procent av befolkningen kan betecknas som missbrukare av alkohol 

(Agerberg, 2004). Under 2000-talet har alkoholkonsumtionen nått rekordhöga siffror. År 2007 

beräknades den totala konsumtionen per invånare i Sverige över 15 år till 9,8 liter ren alkohol 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2008). Undersökningar kring 

narkotikautvecklingen började på allvar under 60-talet då det tunga missbruket ökade 

påtagligt och narkotikan ansågs vara ett stort samhällsproblem. Under 70-talet mättes de 

hittills högsta siffrorna gällande det experimentella bruket, alltså det tillfälliga användandet, 

detta har sedan dess gått upp och ner och 2003 hade sju procent av skolungdomarna prövat 

narkotika. I den vuxna befolkningen steg det tillfälliga användandet av droger från åtta till 

tolv procent mellan åren 1988 och 2000. Denna siffra har dock inte förändrats avsevärt sedan 

dess och det experimentella bruket är inte uppseendeväckande högt idag. Däremot ökar det 

tunga missbruket stadigt. Vid undersökningar gällande tungt missbruk påverkas resultatet av 

hur detta begrepp definieras och i Sverige finns ingen entydig definition. De undersökningar 

som gjorts i Sverige har utgått från definitionen att tungt missbruk av narkotika anses vara när 

användaren injicerat narkotika någon gång under de senaste 12 månaderna eller använt 

narkotika dagligen de senaste fyra veckorna. Sedan 1979 då antalet tunga missbrukare 

uppmättes till 15 000 har utvecklingen gått mot en dramatisk ökning. Under 90-talet var 
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ökningen som störst och mot slutet av detta decennium fanns 26 000 tunga missbrukare i 

Sverige. Bland de tunga missbrukarna är idag cirka en fjärdedel kvinnor. De droger som är 

vanligast bland personer med tung missbruksproblematik är idag centralstimulantia 

(amfetamin och ecstasy), opiater (morfin och heroin) och cannabis (hasch och marijuana). 

Blandmissbruk är inte ovanligt och förutom narkotika använder majoriteten av de tunga 

missbrukarna även alkohol (ibid.). 

 

Drogerna stimulerar hjärnan på olika sätt och vilken effekt som uppnås beror på vilken typ av 

drog som används. Upplevelserna kan till exempel vara ökad självsäkerhet, ökad vakenhet, 

eufori, dämpad ångest, minskad aptit och upprymdhet (Heilig, 2004). Drogerna stimulerar 

belöningssystemet i hjärnan på samma sätt som när vi upplever vällust till exempel i samband 

med mat, dryck och sex. Enda skillnaden är att stor del av drogerna gör det med upp till fem 

gånger så starkt stimuli (Johansson & Wirbing, 2005). Konsekvenserna efter en lång tids 

droganvändning är många och ofta allvarliga. De receptorer som dopaminet fäster vid kallas 

dopamin 2 receptorer (Agerberg, 2004). Vid missbruk minskar antalet Dopamin 2 receptorer i 

hjärnan, vilket tros bero på att hjärnan, när den utsätts för den kraftiga stimulans som drogerna 

ger, försöker hålla balans genom att minska antalet receptorer som det frisatta dopaminet kan 

fästa på. Personer som missbrukat droger under en längre tid blir på grund av detta mindre 

känslig för naturliga glädjeämnen och allting känns grått. Det enda som hjälper är att ta en ny 

dos av drogen (ibid.) När personen som använder drogen blivit beroende sker förändringar i 

hjärnan vilket gör det mycket svårt att sluta då sådana försök ger abstinens (Heilig, 2004). 

Abstinensen beror på att centrala nervsystemet har vant sig vid att ha drogen närvarande och 

utsättning leder till obalans i kroppen (Johansson & Wirbing, 2005). Hur abstinenssymtomen 

ser ut och när de kommer varierar beroende på vilken drog som personen är beroende av. 

Gemensamt för alla droger är dock upplevelsen av oro samtidigt som pulsfrekvensen ökar 

(Heilig, 2004). Abstinens blir mindre uttalad om dosen trappas ned successivt. Vid 

användning av en drog under en längre tid utvecklas även tolerans, det innebär att det krävs 

större mängder av substansen för att åstadkomma samma effekt som innan (ibid.). De 

negativa effekterna av drogen blir starkare samtidigt som de positiva effekterna blir färre. 

Orsaken till toleransutvecklingen är bland annat att receptorerna blir mindre känsliga för 

stimuli och en snabbare drognedbrytning sker (Johansson & Wirbing, 2005). 

 

Förutom tolerans och abstinens ger droger en mängd andra fysiska och psykiska skador. Att 

dessa patienter kommer i kontakt med den somatiska vården kan bero på de problem och 

sjukdomar som kan orsakas av drogmissbruk (Heilig, 2004). Exempel på följder av 

drogmissbruk är skador på lever, matstrupe, bukspottkörteln samt hjärnan. Risk föreligger 

även för kronisk bronkit, luftvägscancer, personlighetsförändring, kronisk trötthet, passivitet, 

psykoser, aggressivitet, paranoia samt avmagring och undernäring på grund av aptitförlust 

(ibid.). De droger som injiceras kan även ge infektioner så som Hepatit C och HIV (Johansson 

& Wirbing, 2005). Studier har visat att upp till 90 procent av alla personer med missbruks- 

och beroendeproblemtik kan vara smittade med Hepatit C virus. Cirka elva procent har HIV 

(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2008). 

 

Varför vissa människor drabbas av missbruk och beroendeproblematik och andra inte har 

ingen ensidig förklaring. Det finns en uppsjö av olika teorier och förklaringsmodeller som alla 

gör försök till att beskriva de bakomliggande orsakerna (Johansson & Wirbing, 2005). 

Faktum är att orsakerna till varför en person hamnar i ett missbruk eller ett beroende är 

mångfaktoriellt vilket betyder att det inte finns en faktor som ensamt förklarar varför 

missbruk och beroende uppstår. Arvet tros ligga bakom 50-60 procent av riskfaktorerna 

(Agerberg, 2004). Personlighetsdrag och psykiska sjukdomar som också är riskfaktorer till 
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utvecklandet av missbruk och beroende är också ofta nedärvda från föräldrar. Förutom de 

genetiska faktorerna spelar miljön en viktig roll för utvecklandet av missbruk och 

beroendeproblematik. Personer i omgivningen, alkohol och narkotikakulturen i samhället och 

socialt stöd är några av de miljöfaktorer som påverkar utvecklingen av ett missbruk (ibid.). 

 

Stigmatisering, diskriminering och utanförskap i samhället 

Personer med missbruksproblematik är en stigmatiserad grupp i samhället (Simmonds & 

Coomber, 2009). Missbruk ses många gånger som ett personligt misslyckande vilket 

resulterar i att personer med missbruksproblematik upplevs mindre värda och därmed mindre 

förtjänta av samhällets resurser. Fördomar som att missbrukare anses vara farliga och 

opålitliga gör att många tar avstånd från dem. Graden av stigmatisering kan dock skilja 

beroende på vilken sorts missbruk individen har. Det finns enligt Simmonds och Coomber 

(2009) en viss hierarki bland personer med missbruksproblematik där hemlösa missbrukare 

som delar nålar anses vara de som är längst ner på den hierarkiska skalan. Dessa anklagas, av 

samhället, men även av andra sorters missbrukare, för att vara mindre ansvarstagande, lata 

och inte bry sig tillräckligt om sig själva. Personer som delar injektionsnålar vid 

droganvändandet anses även vara smutsigare än andra missbrukare. Personer som missbrukar 

steroider anser sig ofta tillhöra en bättre grupp missbrukare eftersom de inte begår lagbrott för 

att komma åt drogen och för att de inte delar nålar med andra (ibid.).  
 

Den syn på missbruk och beroende som beskrivs ovan har enligt Agerberg (2004) börjat 

förändras. Att missbruk och beroende länge varit stigmatiserat och präglat av en ” skyll dig 

själv” mentalitet beror till stor del på att det är först de senaste åren som kunskap om 

drogernas påverkan på kroppen har utretts (Agerberg, 2004). Forskare har upptäckt drogernas 

påverkan på dopaminet i hjärnan vilket har bidragit till att beroendetillståndet fått en 

neurobiologisk grund och experter inom området har fått upp ögonen för att beroende är en 

medicinsk kronisk sjukdom (ibid.). De senare åren har även debatten kring 

beroendeframkallande läkemedel tagit fart, något som har gjort att beroendetillstånd blivit 

mer accepterade (Johansson & Wirbing, 2005). Genom att lägga skulden på drogerna som är 

beroendeframkallande blir individen mindre skuldbelagd. WHO bidrar även till att 

beroendebegreppet blir mer känt genom att definiera alkoholberoende som en sjukdom som 

får större och större del i människans liv. Även om beroende börjar bli mer accepterat har 

ordet missbruk fortfarande en mycket mer negativ klang och anses i större grad hänga ihop 

med en dålig karaktär (Johansson & Wirbing, 2005).  

 

Graden av stigmatisering som personer med missbruksproblematik upplever påverkar i stor 

utsträckning hur de mår både psykiskt och fysiskt (Ahern, Stuber & Galea, 2007). Att leva 

med ett missbruk innebär enligt Wiklund (2008a) en ständig kamp mellan den inre och yttre 

världen. Personer med missbruksproblematik känner ofta behov av att vara så anonyma som 

möjligt för att slippa bli dömda och känna skam (Ahern, et al., 2007).  Många gånger förlorar 

personerna kontakten med familj och vänner då de börjar missbruka och tillslut blir 

umgängeskretsen begränsad till personer med samma problematik. Att känna sig mindre värd 

än andra människor och att känna att personer i omgivningen inte litar på en på grund av 

drogmissbruket är ofta förekommande hos personer med missbruksproblematik (ibid.).  

Ofta upplever dessa personer känslor som meningslöshet, ensamhet och skam (Wiklund, 

2008a). Meningslösheten är ofta relaterad till tidigare händelser i livet som gjort att personen 

känner sig värdelös och oälskad. Känslan av att vara värdelös bidrar till ensamheten då 

personen inte känner sig värd att vara med andra. Ensamhet kan även bero på utanförskap 
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relaterat till missbruket, rädsla för att bli dömd i mötet med andra är inte ovanligt. Skammen 

beror ofta på att personen med beroende har skadat människor i sin omgivning på grund av 

missbruket, de känner ofta ett eget ansvar och skyller på sig själva för att ha hamnat i den 

situation de är i. Ofta är dessa personer är osäkra på sig själva och har svårt att veta hur de ska 

vara i relation till andra vilket kan leda till känslan av kaos. Den beroende personen hamnar i 

en ond cirkel där drogerna kortsiktigt hjälper personen att hantera dessa känslor, samtidigt 

som de i det långa loppet gör dem värre och starkare (Ibid.). Denna paradox beskrivs även av 

Zakrzewski et al. (2004) där beroende människor ofta använde alkohol för att komma undan 

känslor av skam och skuld men där drickandet istället förvärrade dessa känslor. 

 

Missbruksproblematik i mötet med hälso- och sjukvården 

Sjukvårdspersonalens upplevelser och attityder gentemot personer med missbruksproblematik 

har undersökts i flera studier (Kelleher & Cotter, 2009; Henderson, Stacey, & Dohan, 2008; 

Hart, 1999; McLaughlin & Long, 1996). Resultaten tyder på en ganska ambivalent syn på hur 

det är att vårda denna patientgrupp. Hart (1999) beskriver att sjuksköterskan har en personlig 

och en professionell identitet. Tidigare upplevelser av missbruk inom familjen var ett exempel 

på personlig erfarenhet som påverkade mötet. Samtidigt påverkar även den professionella 

identiteten och utgjorde en viktig del. Sjuksköterskans personliga identitet kan kollidera med 

den professionella vilket kan ge känsla av ambivalens i mötet med denna patientgrupp (ibid.). 

 

Enligt McLaughlin och Long (1996) färgas vårdandet av personalens fördomar. Ofta präglas 

personalens attityder av en negativ syn på personer med missbruksproblematik där 

stigmatisering och diskriminering är vanligt förekommande (ibid.). En vanlig fördom bland 

sjukvårdspersonal är att denna patientgrupp endast söker vård för att få tag i droger 

(Henderson, et al., 2008). Många tycker att det är en utmaning att vårda personer med 

missbruks- och beroendeproblematik då de ofta har komplexa behov som det inte alltid finns 

resurser till att tillfredsställa (ibid.). Sjukvårdspersonal i den somatiska vården har även 

uttryckt att de inte har kunskap nog att ta hand om denna patientgrupp och önskar fler och 

klarare riktlinjer inom området (Kelleher & Cotter, 2009). I kontrast till dessa negativa 

upplevelser beskriver många en vilja att hjälpa personer med missbruksproblematik. De vill 

vara empatiska och förstående i vårdandet av denna patientgrupp och känner sig ibland som 

patientens advokat (Hart, 1999). De sjuksköterskor som anser att missbruk är en sjukdom har 

ofta lättare att ge holistisk vård till patienterna med missbruksproblematik än de 

sjuksköterskor som har uppfattningen att patienten får skylla sig själv. De sjuksköterskor som 

saknar det holistiska synsättet upplever ofta mötet med missbrukspatienter som svårare (ibid.). 

 

En studie gjord av Socialstyrelsen (2000) visade att det endast ingick 20- 35 procent 

obligatorisk undervisning i alkohol och drogkunskap i grundutbildningen till sjuksköterska i 

Sverige. Den utbildning som erbjöds var inriktad på ett samhälleligt och 

beteendevetenskapligt perspektiv och undervisning om beroendelära fanns inte. 

Sjuksköterskan har, trots att utbildningsnivån är låg, lagar och riktlinjer att följa vid 

omvårdnaden av dessa patienter. Enligt Hälso- och Sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) ska 

vården bygga på ett förhållningssätt där alla människor har lika värde, lika rätt till vård och 

skall bemötas med värdighet oavsett social ställning och ekonomisk status. I ICN:s etiska 

koder beskrivs att sjuksköterskan ska initiera och stödja åtgärder som bidrar till att underlätta 

för utsatta grupper i samhället, däribland missbrukspatienter (Svensk sjuksköterskeförening, 

2007). I kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska påvisas att sjuksköterskan ska 

arbeta för att tillgodose patientens såväl psykiska, fysiska, sociala, kulturella och andliga 



6 

 

behov (Socialstyrelsen 2005). Vid omvårdnad av personer med missbruksproblematik är 

denna helhetssyn extra viktig då dessa personer ofta lever i komplexa situationer med problem 

av olika karaktär (Husted & Husted, 2005). Sjuksköterskan bör ha ett öppet förhållningssätt 

som bygger på respekt och acceptans vid arbetet med utsatta och sårbara patientgrupper.  

Genom att förstå den enskilda individens sätt att leva blir det enklare att hjälpa personen till 

bättre hälsa. Husted och Husted (2005) beskriver även stöd som en viktig del i vårdandet av 

dessa patienter. Sjuksköterskan bör stödja patienten så att denne kan bli delaktig i sin vård.  

Delaktighet bidrar till att stärka patienten och minska känslan av utsatthet som är vanligt hos 

många missbrukspatienter. Sjuksköterskan har även en viktig roll när det gäller att inge hopp 

till dessa patienter. Hon kan hjälpa dem att hitta strategier för att finna vägen tillbaka (ibid.). 

Wiklund (2008b) påvisar att omvårdnaden av personer med missbruksproblematik bör 

fokusera på patientens styrkor och inte på dess problem. Genom att visa patienten värdighet 

och genom att verka för en god relation mellan sjuksköterska och patient kan känslan av 

meningslöshet omvandlas till känslan av att vara värd något. En god relation mellan 

sjuksköterska och patient där patienten blir accepterad och bekräftad som människa kan även 

minska känslan av ensamhet och skuld. Personer med missbruksproblematik har ofta ett stort 

behov av att prata med någon vilket är viktigt att beakta vid omvårdnad av denna patientgrupp 

(Ibid.).  

 

Då vårdandet av personer med missbruksproblematik ofta är komplext och då dessa personer 

ofta upplever missnöje i mötet med vården är det av stor vikt att öka kunskapen på området. 

En djupare förståelse för dessa patienter samt deras behov är avgörande för att kunna ge vård 

av hög kvalitet som ger goda resultat.  

Syfte 
 

Syftet med litteraturstudien var att undersöka upplevelser av mötet med vården hos patienter 

med missbruksproblematik.  

Metod 

 

Detta vetenskapliga arbete utfördes som en litteraturstudie. En litteraturstudie är ett arbetssätt 

som innebär en strukturerad genomgång och sammanställning av publicerad vetenskaplig text 

inom ett specifikt ämnesområde (Friberg, 2006). En induktiv ansats valdes för att resultatet 

inte skulle färgas av några förutbestämda teoretiska ställningstaganden. 

 

Datainsamling 

Artiklar söktes i databaserna Cinahl, PubMed, Academic Search Elite och PsycINFO. Cinahl 

och Pubmed valdes då de båda är medicin- och omvårdnadsvetenskapliga vilket svarade mot 

det valda ämnet. Academic Search Elite är en tvärvetenskaplig databas som valdes för att se 

om lämpliga artiklar publicerats inom andra vetenskapliga områden än de ovan beskrivna. Då 

missbruk är en sjukdom av psykisk karaktär genomsöktes även PsycINFO. I denna databas 

hittades dock inget av relevans för syftet då de artiklar som påträffades var specifikt inriktade 

på psykiatrisk vård.  
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Vid val av sökord fördes resonemang kring ifall det var mest lämpligt att söka enbart i fritext 

eller att delvis använda MeSH- och Thesaurustermer. Eftersom det finns flera olika 

benämningar på missbruk och beroende samt alkohol och narkotika valdes nästan uteslutande 

att använda MeSH-termer i PubMed och Thesaurus-termer i Cinahl för dessa ord samt 

tillvalet Explode för att träffarna skulle inkludera alla sorters missbruk. Major Topic (MAJR) 

respektive Major Concept (MM) valdes för att träffarna inte skulle bli alltför många då 

Explode valdes som tillval. För att hitta rätt MeSH-termer i Pubmed användes svenska MeSH 

sökverktyg på Karolinska institutets webbplats. I Cinahl användes Cinahl Headings för att 

hitta rätt Thesaurus-termer och i Academic Search Elite användes Subject Terms. 

Sökningarna baserades från början på Substance Related Disorder/Substance Use Disorder, 

Experience och Health Care. Dessa sökningar gav inte tillräckligt med material och sökningen 

breddades därför genom att byta ut Experience till Perception som ansågs vara likvärdigt. 

Andra varianter av Health Care provades också. Dessa var Health Service, Care och 

Treatment. När sökordet Treatment användes handlade träffarna främst om behandlingshem 

för missbrukare vilket inte matchade syftet och inga artiklar valdes. När sökningarna gav få 

träffar gjordes försök med att trunkera orden vilket visade sig ge goda resultat. Sökningar på 

ord som Alcohol Dependency, Alcohol Abuse, Drug Abuse, Illicit Drug och Drug Use 

gjordes även i fritext för att säkerställa att inga artiklar utelämnades genom att välja 

databasernas MeSH- eller Thesaurus-termer. Substance abuse fanns som Thesaurustermer i 

Cinahl och Academic Search Elite och sökningar på detta ord gav relevanta träffar vid två 

tillfällen. Stigma användes som Thesaurus i Cinahl och Stereotype var motsvarande ord i 

PubMed, men då antalet träffar var lågt valdes även att skriva ordet som fritext. Vid ett 

tillfälle användes ordet Qualitative som sökord då antalet träffar var över 1000. Med hjälp av 

denna begränsning kunde antalet träffar reduceras till 23 och samtliga av dessa var kvalitativa. 

I sökordsöversikten i tabell I redovisas de sökord som gav träffar som gick vidare till urval 1.  

 

Tabell I. 

  

 

Inklusionskriterierna vid sökningarna var att de medverkande i studierna skulle vara över 18 

år, ha eller ha haft ett missbruk och att de skulle ha varit i kontakt med somatisk vård. 

Artiklarna skulle ha varit publicerade mellan åren 1999-2009 och vara vetenskapliga. 

Resonemang fördes kring om artiklar där forskarna valt att undersöka missbrukare med en 

samtidig HIV eller Hepatit C diagnos skulle tas med. Detta för att det ansågs kunna bli svårt 

Sökord Cinahl Pubmed Academic Search 

Elite 

Alkohol- och 

Drogmissbruk 

Substance Use Disorder+  

Substance Abuse+  

Alcohol Depe* (Fritext) 

Drug User* 

Substance Related 

Disorder+ 

Illicit Drug*(fritext) 

 

Substance Abuse+ 

Illicit Drug* (fritext) 

Stigma Stigma (både Thesaurus och 

fritext) 

Stereotype (Fritext)  

Upplevelse Experienc* (Fritext) 

Perception (Fritext) 

Lived Experience 

(Fritext) 

Patient Perception 

(Fritext) 

Perception (Fritext) 

Hälso- och 

sjukvård 

Health Care (Fritext) 

Care (Fritext) 

Car* (Fritext) 

Care (Fritext) 

Health Service 

(fritext) 

Health Care (Fritext) 

Health Service 

(Fritext) 

Kvalitativ  Qualitative (fritext)  
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att urskilja om upplevelserna av vården var relaterade till dessa sjukdomar eller missbruket. 

Eftersom en stor andel av personer med  missbruksproblematik har HIV och/eller Hepatit C 

gjordes bedömningen att även denna grupp skulle finnas representerade i resultatet. Därför 

valdes de artiklar där det gick att urskilja att den beskrivna upplevelsen av mötet med vården 

var relaterad till drogmissbruket och inte till HIV eller Hepatit C.  

 

Exklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle vara inriktade på den psykiatriska vården 

eller behandlingsvården, inte handla om missbruk i samband med graviditet och inte heller 

belysa området från personalens perspektiv. Artiklar berörande nikotinmissbruk valdes också 

bort då de inte ansågs svara mot studiens syfte. Artiklarna fick inte heller vara reviewartiklar.  

 

Alla titlar på sökningens träffar lästes och när titeln ansågs svara mot syftet lästes abstraktet. 

Totalt lästes 61 abstrakt och av dessa valdes 25 artiklar ut som gick vidare till urval 1. Efter 

att dessa artiklar lästs valdes 14 stycken bort. Majoriteten av artiklarna valdes bort på grund 

av att de handlade om avgiftning och behandlingshem för missbrukare, något som var svårt att 

utläsa ur abstraktet. För att granska vetenskapligheten hos de övriga 11 artiklarna användes 

mallen av Carlsson och Eiman (2003) för granskning av kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

Vid granskningen föll ytterligare 1 artikel bort då den inte uppfyllde kraven på 

vetenskaplighet. 10 artiklar gick slutligen vidare till urval 2. Sökhistoriken redovisas i tabell 

2, bilaga I:1. De sökningar som inte fick några träffar till första urvalet redovisas inte i 

sökhistoriken. Ytterligare en artikel som matchade syftet hittades genom manuell sökning. 

Denna artikel påträffades i referenslistan till en artikel då information till bakgrunden 

insamlades och gick ej att hitta i den systematiska sökningen på databaserna. Resultatet 

baseras därmed på 11 artiklar, varav 9 kvalitativa och 2 med både kvalitativ och kvantitativ 

data. 6 av artiklarna var grad I och 5 artiklar var grad II. 

 

Databearbetning 

Samtliga artiklar lästes individuellt och diskuterades sedan. En översikt av alla artiklar gjordes 

innehållande syfte, metod och slutsats. Översikten presenteras i tabell 3, Bilaga I:2. Efter 

grundlig genomläsning plockades meningsbärande enheter ut, med upplevelser av mötet med 

vården. Meningarna översattes till svenska och när detta gjorts med samtliga artiklar kodades 

de meningsbärande enheterna utifrån dess innebörd och meningar med samma kodning fördes 

samman till en kategori. Tre kategorier framkom och bildade resultatet. Dessa kategorier var: 

negativa upplevelser i mötet med vården, barriärer till att söka vård samt positiva upplevelser 

i mötet med vården. Då de negativa upplevelserna var många valdes här att göra 

underkategorier. Dessa underkategorier var: dåligt bemötande, brister i medicinförskrivning, 

bristfällig information och okunskap om missbruk.  

Resultat 
 

Negativa upplevelser i mötet med vården var den första kategorin som även omfattande fyra 

underkategorier. Barriärer till att söka vård var nästa kategori och positiva upplevelser i mötet 

med vården var den sista kategorin. 
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Negativa upplevelser i mötet med vården 

I samtliga artiklar redogjorde deltagare för negativa upplevelser i mötet med vården (Beynon, 

Roe, Duffy, & Pickering, 2009; Hudson, Nyamathi, & Sweat, 2008; Lally, Montstream-Quas, 

Tanaka, Tedeschi, & Morrow, 2008; Neale, Tompkins, & Sheard, 2008; Dawson-Rose, 

Shade, Lum, Knight, Parsons, & Purcell, 2005 Weiss, McCoy, Kluger, & Finkelstein, 2004; 

Butters & Erickson, 2003; Habib & Adorjany, 2003; Merrill, Rhodes, Deyo, Marlatt, & 

Bradley, 2002; McLaughlin & McKenna, 2000; Olivia, Rienks, & McDermid, 1999). Det 

upplevdes att den allmänna vården var sämre jämfört med specialistvården (McLaughlin & 

McKenna, 2000). Den allmänna vården upplevdes även sämre jämfört med den privata 

sektorn (Olivia, et al., 1999).  

 

Dåligt bemötande 

Personer med missbruksproblematik beskrev upplevelser av att tillhöra en stigmatiserad grupp 

och att fördomar var vanligt förekommande i vården (Lally, et al., 2008; Neale, et al., 2008; 

Olivia, et al., 1999). Ett exempel på upplevd stigmatisering var att personer med 

missbruksproblematik blev tilldelade ett rött kort då de uppsökte vården vilket gjorde att de 

redan från början skiljdes från mängden (Olivia, et al., 1999). Stigmatiseringen blev 

framförallt tydlig då det märktes en uttalad skillnad i bemötande före och efter det blev känt 

att de hade missbruksproblematik (Beynon, et al., 2009; Neale, et al., 2008; Weiss, et al., 

2004; Habib & Adorjany, 2003; Olivia, et al., 1999). Fördomar kunde göra att patienterna, 

oavsett vad de sökte vård för, fick höra att problemet berodde på drogmissbruket (Butters & 

Erickson, 2003). En kvinna hade erfarit ett fördomsfullt bemötande då personalen sagt till 

henne att hon inte älskade sig själv för att hon använde droger (Neale, et al., 2008).  

 

Ett dåligt bemötande upplevdes även genom att inte bli tagen på allvar, något som var 

förekommande i flera studier (Hudson, et al., 2008; Weiss, et al., 2004; Olivia, et al., 1999). 

Detta beskrev patienterna som en känsla av att personalen trodde att de bara sökte vård för att 

komma över droger och deras egentliga problem togs inte på allvar (Neale, et al., 2008; 

Butters & Erickson, 2003; Olivia, et al., 1999). Vid ett tillfälle vägrade läkaren tro att 

patienten blivit biten av ett djur och istället insisterade på att märket var en herpesinfektion 

(Hudson, et al., 2008). En man beskrev att han efter en cykelolycka blev hemskickad då 

personalen trodde att anledningen till att han inte mådde bra var relaterat till abstinens. Detta 

visade sig vara ett falskt antagande då han några dagar senare uppsökte vård på ett annat 

sjukhus. Mannens ena lungan var då fylld med blod och han opererades akut (Weiss, et al., 

2004). Upplevelser av att stickrädsla inte togs på allvar var förekommande då det antogs att 

personer med missbruksproblematik var vana vid stick (Olivia, et al., 1999). 

 

En känsla av att ständigt vara övervakad då personalen trodde att de skulle stjäla något var 

också förekommande (Olivia, et al., 1999). En patient berättade att han hade känt sig kränkt 

då personalen anklagat honom för att ha gömt droger på toaletten (Beynon, et al., 2009). Det 

förekom att de inte tilläts att ta emot besök och inte heller gå ifrån avdelningen då personalen 

trodde att de då skulle ta droger (Neale, et al., 2008).  

 

En anledning till dåligt bemötande ansågs vara att personalen inte såg missbruket som en 

sjukdom utan istället som ett personligt misslyckande som de fick skylla sig själva för (Neale, 

et al., 2008; Weiss, et al., 2004; Habib & Adorjany, 2003; Olivia, et al., 1999). Enligt Merrill, 

et al., 2002, var bristfällig bedömning och behandling ett resultat av detta. Det ansågs mycket 

önskvärt men svårt att hitta en läkare som såg missbruk som en sjukdom (Weiss, et al., 2004; 
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Olivia, et al., 1999) Personerna med missbruksproblematik upplevde att personalen såg dem 

som svaga människor med dålig karaktär som misslyckats med sina liv (Olivia, et al., 1999). 

Ett exempel på denna ”skyll dig själv” syn beskrevs av en patient som upplevt att personalen 

inte tyckte att hon hade rätt att klaga över smärta eftersom det var hennes eget fel. Hepatit C 

positiva patienter hade även fått känslan av att de fick skylla sig själva som fått sjukdomen 

eftersom de missbrukade droger (Habib & Adorjany, 2003). Känslan av att vara mindre värd 

än andra människor och att bara ta upp resurser var också förekommande (Neale, et al., 2008). 

 
Dåligt bemötande upplevdes även när personalen inte visade intresse (Weiss, et al., 2004; 

Merrill, et al., 2002; Olivia, et al., 1999). Ett exempel på bristande intresse visade sig när en 

diabetiker kom till akutmottagningen med högt blodsocker och personalen inte tog hand om 

henne förrän hon svimmat (Weiss, et al., 2004). Patienter hade även erfarit att undersökningar 

genomfördes på ett slarvigt och förhastat sett (Olivia, et al., 1999). Enligt Hudson, et al. 

(2008) upplevde patienterna ofta att personalen inte hade tid med dem. 

 

 

Brister i medicinförskrivning 

Smärtlindring uppfattades som ett av de mest problematiska områdena i samband med vård 

(Beynon, et al., 2009; Hudson, et al., 2008; Neale, et al., 2008; Merrill, et al., 2002; 

McLaughlin & McKenna, 2000). Patienter upplevde till exempel att trots uppvisande av 

smärta var det svårt att få smärtlindring (Beynon, et al., 2009; Weiss, et al., 2004). 

Upplevelsen av personal som trodde att patienten iscensatte symtom för att få tag i medicin 

var förekommande (Butters & Erickson, 2003; Olivia, et al., 1999). Misstro från läkarnas sida 

gjorde att de i vissa fall endast fick smärtlindring vid fysiska tecken på smärta och inte på 

grund av de subjektiva symtom patienten talade om (Merrill, et al., 2002). Det var i många 

fall patienten själv som tog upp frågan om smärtlindring då initiativ till detta från läkarnas 

sida var få (ibid.). Informanterna i Weiss, et al. (2004) upplevde att läkarna var rädda för att 

förvärra missbruket om de skrev ut smärtstillande. Enligt patienterna gav detta dock motsatt 

effekt då de kände att de var tvungna att ta mer droger för att komma ifrån smärtan (ibid.). I 

motsats till ovanstående beskrevs hur en husläkare nästan fungerade som ”knarklangare” då 

han skrev ut mediciner utan direkta anledningar (McLaughlin & McKenna, 2000). Detta var 

något som upplevdes som negativt då patienten önskat att läkaren istället tagit sig tid att prata 

med honom. Att bara få mediciner ansågs inte hjälpa mot de problem patienten hade. 

 

Samtidigt som patienterna var ärliga gällande sina symtom erkände en del patienter att de 

försökt manipulera personalen för att komma över droger (Merrill, et al., 2002; McLaughlin 

& McKenna, 2000). De uppfattade snabbt när personalen inte hade erfarenhet och kunskap 

inom området vilket de valde att utnyttja (McLaughlin & McKenna, 2000). En kvinna beskrev 

att om hon bara ville så kunde hon lätt komma över mediciner genom att låtsas att hon hade 

svårt att sova eller hade problem med nerverna. Patienter som beskrev att de utnyttjade 

sjukvårdspersonalen kunde samtidigt känna empati för dem (ibid.). Enligt Merrill, et al. 

(2002) uttrycktes en viss känsla av ånger vid denna typ av manipulation från patienterna då de 

var rädda att beteendet kunde påverka deras behandlingsresultat. Patienter med 

missbruksproblematik insåg att de var en svår patientgrupp att vårda och att utmaningen var 

stor för sjukvårdspersonalen (McLaughlin & McKenna, 2000). 
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Bristfällig information 

Personalen ansågs inte ge tillräcklig information om de vårdinsatser som gjordes och varför 

(Neale, et al., 2008). Den informationen som gavs ansågs framföras på ett hårt och icke 

informativt sätt (Hudson, et al., 2008). Informationen åsidosattes även ofta på grund av att 

personalen hela tiden hade bråttom och var på väg någon annanstans, då fanns inte heller 

möjlighet för patienterna att ställa frågor om sådant de undrade över (Ibid.). De patienter med 

missbruksproblematik som diagnostiserades med Hepatit C kände också att informationen var 

bristfällig och att kunskapsbehovet angående deras sjukdom var långt ifrån tillgodosett (Lally, 

et al., 2008). Även då de aktivt försökte få information om Hepatit C var det svårt att få det. 

Det upplevdes även svårt att få några konkreta svar på vad testresultaten visade. En patient 

beskrev att läkaren inte hade tid att ge några konkreta svar på de tester hon tagit. En annan 

hade varit med om att läkaren inte var specialiserad inom infektionssjukdomar vilket 

patienten trodde hade påverkat mängden information som gavs. Den informationsbrist som 

upplevdes visade sig tydligt då många med missbruksproblematik inte visste hur de kunde bli 

smittade med Hepatit C och HIV, många trodde att risken att smittas var liten trots att de 

delade injektionsnålar med andra (Ibid.).  
 

 

Okunskap om missbruk 

Brist på erfarenhet och kunskap hos personalen angående drogmissbruk var ett stort problem 

enligt personer med missbruksproblematik (Lally, et al., 2008; Weiss, et al., 2004; 

McLaughlin & McKenna, 2000; Olivia, et al., 1999). Enligt Weiss, et al. (2004) beskrevs 

denna okunskap som frustrerande och överraskande. Andra tyckte dock att detta krav inte 

kunde ställas på den allmänna hälso- och sjukvården och menade att allmänläkarnas uppgift 

var att inse när de inte besatt den kunskap som behövdes och då identifiera behovet av 

specialistvård (McLaughlin & McKenna, 2000). Enligt Neale, et al. (2008) hade patienter 

upplevt att de inte blev vidareskickade till specialistvård trots att deras allmänläkare inte 

besatt tillräcklig kunskap. En patient hade erfarit att läkaren, som inte trodde sig kunna göra 

något åt hennes problem, inte skickade henne vidare utan bad henne uppsöka 

akutmottagningen om tillståndet förvärrades (ibid.). Andra upplevelser relaterade till 

okunskap var då patienter upplevde att de blev tilldelade personal som inte visste hur de 

skulle hjälpa dem, till exempel en student eller läkare med knapp erfarenhet (Olivia, et al., 

1999). Detta bidrog till känslan av att utsättas för ett experiment och inte vara lika viktig som 

andra patienter (ibid.).  När läkarna hade lite kunskap hände det ibland att de fokuserade på de 

problem de var bekanta med och undvek sådant som hade med missbruk att göra (Merrill, et 

al., 2002). Ett ytterligare tecken på kunskapsbrist var då personalen inte visade någon 

förståelse då patienterna bad om hjälp att komma ur sitt missbruk utan ansåg att de borde 

kunna sluta tvärt på egen hand (Weiss, et al., 2004). Kunskapsbristen skapade en känsla hos 

patienterna av att personalen såg ner på dem (ibid.). 

 

Barriärer till att söka vård 

Olika orsaker till att inte söka vård togs upp i studierna och en av de mest framträdande 

barriärerna var rädslan att bli dömd på förhand och straffad för sitt missbruk (Neale, et al., 

2008; Merrill, et al., 2002; Olivia, et al., 1999). Rädslan att bli fråntagen barnen var en sådan 

barriär (Neale, et al., 2008; Olivia, et al.,1999). Personer med missbruksproblematik delgav 

att om det funnits någon säkerhet mot detta skulle de söka vård oftare (Olivia, et al., 1999). 

Andra barriärer till att söka vård var tidigare negativa upplevelser av möte med vården. Detta 
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hade resulterat i att de saknade förtroende för sjukvården (Hudson, et al., 2008; Dawson-Rose, 

et al., 2005; Butters & Erickson, 2003; Habib & Adorjany, 2003). En kvinna fick varje gång 

hon besökte vården träffa en ny läkare, denna brist på kontinuitet och stabila relationer gjorde 

att hon inte längre sökte vård (Dawson- Rose, et al., 2005). En patient beskrev hur han undvek 

att uppsöka vård där han var känd missbrukare eftersom de behandlade honom sämre än andra 

patienter (Hudson, et al., 2008). Istället gick han till sjukhus han inte besökt tidigare eller som 

inte hade vetskap om missbruket när han behövde vård. I samma studie beskrev patienter med 

missbruksproblematik att de alltid fick vänta betydligt längre än vad som var godtagbart och 

undvek därför att gå dit. När de väl kom fram blev de oftast ändå hemskickade eftersom 

problemen de hade enligt personalen berodde på droger eller abstinens (ibid.).  

 

Personer med missbruksproblematik drog sig även för att söka vård då de var rädda för att få 

positiva resultat på HIV eller Hepatit C tester (Lally, et al., 2008; Neale, et al., 2008; Dawson-

Rose, et al., 2005; Butters & Erickson, 2003). Enligt Butters och Erickson (2003) beskrev en 

kvinna att hon efter ett sådant besked inte skulle se någon anledning att fortsätta leva. Andra 

personer visste inte att de behövde söka vård då de inte hade kunskap om de risker som 

drogmissbruket innebar, exempelvis att smittas av Hepatit C (Lally, et al., 2008). Okunskap 

resulterade även i att personer med diagnostiserad HIV inte sökte vård då de var rädda att 

medicinering skulle interagera med drogmissbruket (Dawson-Rose, et al., 2005).  En annan 

anledning till att inte söka vård var för vissa personer med missbruksproblematik att de valde 

att prioritera sin droganvändning istället för sin hälsa (Lally,et al., 2008). En kvinna beskrev 

att då hon använde droger var allt fokus på att skaffa pengar för att kunna finansiera 

drogmissbruket och hälsan kom i andra hand (ibid.). Enligt Neale et al., (2008) var även 

rädslan för att få abstinens ett hinder för att söka vård. 

 

I två studier framkom att dålig ekonomi var en barriär till att söka vård (Lally, et al., 2008; 

Weiss, et al., 2004). För många var gratiskliniker det enda alternativet men dessa ansågs vara 

av sämre kvalitet än övrig vård (Weiss, et al., 2004). Klinikerna saknade rätt utrustning, 

väntetiderna var långa och personalen behandlade dem sämre (Ibid.).  I Lally, et al. (2008) 

och Neale, et al. (2008) framkom även att en barriär till vård var de långa avstånden till 

sjukhuset. En kvinna beskrev att hon inte hade någon bil och att hon inte kände för att ta 

bussen till sjukhuset när hon var sjuk utan istället hellre stannade hemma (Lally, et al., 2008). 

Andra beskrev att de inte hade råd med transporten till sjukhuset och därför inte kunde ta sig 

till sjukhuset (Neale, et al., 2008). I en del fall ansågs hemlösheten vara en faktor som gjorde 

det svårt att få vård då det krävdes en adress och en telefon för att boka en tid hos en läkare 

(ibid.).  

 

Positiva upplevelser i mötet med vården 

Relationen till personalen var i många fall avgörande för att vården skulle bli av god kvalitet 

(Weiss, et al., 2004; McLaughlin & McKenna, 2000). En bra relation beskrevs av patienterna 

som att känna värdighet genom att personalen visade medmänsklighet, gav uppmärksamhet 

och frågade hur de mådde (Weiss, et al., 2004; Habib & Adorjany, 2003; McLaughlin & 

McKenna, 2000). Respekt ansågs vara en viktig grund för en god relation (Lally, et al., 2008; 

McLaughlin & McKenna, 2000). I Butters och Ericksons (2003) studie hade majoriteten av 

deltagarna inga svårigheter med att söka vård och de flesta hade goda erfarenheter av mötet 

med vården. Den goda relationen byggde på acceptans och viljan att hjälpa (ibid.). Enligt 

Dawson-Rose, et al. (2005) tyckte patienterna att det viktigaste för god vård var inte 

nödvändigtvis att kunskapen var hög och att personalen var experter inom området, utan 
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istället att personalen behandlade dem som någon de brydde sig om. Exempel på gester som 

visade att personalen brydde sig var då de tog sig tid, gav patienterna adekvat information när 

patienterna var mottagliga för det samt öppnade upp för en god personlig relation. Vidare 

tyckte deltagarna att god vård var när personalen var ärlig och rakt på sak när de delgav 

provsvar samt att det gjordes med ett språk de förstod. Patienter beskrev det som mycket 

motiverande att fullfölja sin vård då personalen hade förtroende för att de skulle lyckas och 

visade en vilja att hjälpa dem på vägen (ibid.). I Weiss, et al. (2004) beskrev patienterna 

vikten av att personalen lyssnade på dem och de upplevde god vård när personalen gjorde ”det 

lilla extra” för dem. En före detta heroinanvändare beskrev sitt bästa möte med vården då den 

behandlade läkaren stannade kvar längre än han behövde och pratade med honom. Även 

McLaughlin och McKenna (2000) beskrev patienternas positiva vårdupplevelser som tillfällen 

då personalen lyssnade på dem. En patient uppgav att den bästa vården var då personalen tog 

in vad han sa och hade en lösning på problemet. En annan beskrev att det var personal som 

gett henne känslan av värdighet som fått henne att sluta ta droger. Genom att känna sig 

betydelsefull hade patienten insett att hon var värd mer än att dö på grund av droger (ibid.). 

En relation som byggde på förståelse och sympati beskrevs som önskvärt i flera studier 

(Beynon, et al., 2009; Weiss, et al., 2004; McLaughlin & McKenna, 2000). Patienter upplevde 

en ökad trygghet och känsla av att vara i goda händer då vårdpersonalen såg missbruk som en 

medicinsk åkomma istället för ett personligt misslyckande (Merrill, et al., 2002). Patienter 

med missbruksproblematik önskade framförallt att bli behandlade som människor med en 

sjukdom och inte bli dömda för sitt missbruk (Dawson-Rose, et al., 2005; Weiss, et al., 2004; 

Butters & Erickson, 2003).  

 

I Butters och Erickson (2003) framkom att de personer som tyckte att den egna hälsan var 

deras eget ansvar kände sig mer nöjda med sjukvården. De ansåg att de inte kunde skylla på 

systemet för att deras hälsa var dålig då det var de själva som försatt sig i situationen. En 

kvinna uttryckte det som att eftersom hon inte tog hand om sig själv kunde hon inte kräva att 

någon annan skulle göra det heller.  

Diskussion 

Metoddiskussion 

Litteraturstudie användes som metod vilket anses vara en bra för att få en överblick över den 

forskning som idag finns publicerad inom området. Trots att denna forskning är relativt 

begränsad anses resultatet vara generaliserbart. Detta på grund av att artiklarnas resultat inte 

skiljde sig avsevärt ifrån varandra. Det faktum att sökningar i den tvärvetenskapliga databasen 

Academic Search Elite endast genererade 1 ny artikel tyder på att sökningarna gjordes i de 

rätta databaserna. De flesta artiklar som användes i resultatet hittades i databasen Cinahl. 

Många av dessa återkom i sökningarna i PubMed och Academic Search Elite vilket tyder på 

att flertalet av de artiklar som fanns inom området påträffades. Vid de inledande sökningarna 

användes MeSH- och Thesarustermer så långt det gick vilket ökade chansen att få artiklar 

som matchade syftet. Major Topic respektive Major Concept valdes på ord som innefattade 

missbruk och beroende för att bruset i sökningarna inte skulle bli för stort. Detta kan ses som 

en svaghet då det finns risk för att artiklar har missats på grund av detta tillval. Trots denna 

begränsning var bruset i sökningarna stort vilket kan ses i sökhistoriken där sökningarna 

tillsammans gav 486 träffar men endast 10 var relevanta för syftet. Anledningen till detta var i 

de flesta fall att artiklarna antingen handlade om behandlingsvård, tobaksmissbruk eller om 

psykiska sjukdomar och missbruk. Det var svårt att begränsa sökningarna så att dessa artiklar 
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inte kom med. Vid ett tillfälle valdes att använda Qualitative som sökord för att begränsa ett 

mycket stort antal träffar. Detta kan ses som en svaghet då detta sökord ej användes 

systematiskt i alla databaser. Då resultaten vid en del sökningar var lågt valdes att göra 

sökningar med enbart fritextord. Detta anses stärka resultatet eftersom dessa sökningar 

minskade risken för att missa relevanta artiklar. Enligt Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) 

ökas sensitiviteten genom att använda fritext. Att variationen på sökorden var många berodde 

på att antalet relevanta träffar vid varje sökning var lågt. Det höga antalet sökord tillsammans 

med det höga antalet sökningar tyder på att det inte finns mycket skrivet inom området och att 

de undersökningar som gjorts är presenterade i studien. En artikel hittades manuellt vilket kan 

ses som en svaghet. Denna artikel innehöll dock mycket av relevans för syftet och det ansågs 

därför mest rätt att inkludera den i studien. 

 

Vid val av sökord användes först de ord som ingick i syftet, när dessa ord prövats i alla 

databaser och inte gav fler resultat valdes stigma och stereotype som sökord. Att dessa valdes 

berodde på att de artiklar som hittades vid de första sökningarna visade sig många gånger 

handlade om stigma. Det kan anses som en svaghet att dessa ord använts som sökord då dessa 

sökningar kan ha resulterat i artiklar med mer negativa upplevelser än positiva. Chansen att de 

positiva upplevelserna skulle komma med gavs ändå vid de bredare sökningarna så resultatet 

anses inte vara färgat av sökningarna på dessa sökord. Tidsbegränsningen på 10 år valdes på 

grund av det låga antalet relevanta artiklar. Det relativt långa tidsspannet tros ej ha påverkat 

resultatet då det anses att upplevelser relaterat till vården ej ha ändrats avsevärt de senaste 10 

åren. Granskning av artiklarna gjordes individuellt och sedan gemensamt då oklarheter 

uppstod. Detta ses som en styrka då den gemensamma diskussionen minskade risken för 

tolkningsbias. Vid dataanalysen urskiljdes meningsbärande enheter som beskrev upplevelser 

relaterat till mötet med den somatiska vården från samtliga artiklar. Dessa översattes sedan till 

svenska. Vid översättningen fanns en viss risk för översättningsbias men denna risk 

minimerades då det vid oklarheter diskuterades vilken översättning som var mest korrekt. De 

meningsbärande enheterna jämfördes sedan mellan artiklarna för att hitta likheter och 

skillnader, en metod som ansågs vara mycket effektiv och relevant. Vissa svårigheter med att 

utforma kategorier som motsvarade personernas upplevelser påträffades i dataanalysen. De tre 

huvudkategorierna; negativa upplevelser i mötet med vården, barriärer till att söka vård samt 

positiva upplevelser i mötet med vården var lätta att urskilja. Problem uppstod då 

underkategorier till negativa upplevelser skulle utformas. De negativa upplevelserna kring 

personalens bemötande och upplevelser kring medicinförskrivningen kunde till exempel vara 

relaterade till personalens kunskapsbrister och i så fall kunna hamna under rubriken okunskap 

om missbruk. Beslut togs att behålla befintlig struktur eftersom det annars skulle innebära en 

tolkning av resultatet som inte ansågs korrekt. Det valdes att under rubriken okunskap endast 

ta med sådant där personerna i studien rent konkret tog upp upplevelsen av okunskap, detta 

för att utesluta risk för tolkningsbias.  

 

Resultatdiskussion 

De artiklar som användes var av hög kvalitet vilket stärker tillförlitligheten då sex artiklar var 

Grad I och fem var Grad II. Tre av artiklarna som granskades till grad II låg på gränsen till 

grad I. Det som drog ned poängen var att bortfallet ej presenterades i två av studierna, vilket 

inte var möjligt då urvalet gjordes genom intresseanmälan och därmed inte innehöll några 

bortfall. Urvalet gjordes genom intresseanmälan i ytterligare fyra av studierna, denna 

urvalsmetod anses dock inte påverka resultatet. I sex artiklar fick informanterna ekonomisk 
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kompensation för sitt deltagande vilket kan ses som en svaghet då det kan påverka 

trovärdigheten i deras uttalanden. Etiska aspekter såsom informerat samtycke och 

godkännande från en etisk nämnd togs upp i sju studier vilket ses som en styrka för resultatet. 

Samtliga artiklar var kvalitativa vilket var en styrka då denna metod bäst beskriver 

upplevelser av ett fenomen och därför svarar mot syftet. I två av artiklarna användes 

kvantitativ data för att komplettera eller stärka studiens kvalitativa data. Detta ses som positivt 

då tillförlitligheten ökar. I sju av artiklarna var insamlingsmetoden semistrukturerade 

intervjuer eller strukturerade intervjuer där det i slutet gavs plats för egna reflektioner. 

Semistrukturerade frågor ger informanterna möjlighet att fritt berätta om deras upplevelser 

samtidigt som intervjupersonen kan styra samtalet så att det inte svävar ut och blir irrelevant 

för studien. Det anses därför vara en bra metod för att undersöka personers upplevelser av 

något. I fyra artiklar användes fokusgrupper där ett tiotal personer samtalade i grupp kring 

semistrukturerade frågor. Denna metod kan både göra det svårare och lättare för 

informanterna att delge sina upplevelser beroende på hur gruppdynamiken ser ut samt hur det 

upplevs att prata inför grupp. De flesta artiklar var högst sex år vilket gör att resultatet anses 

vara baserat på aktuell forskning.  

 

Studierna är gjorda i Nordamerika, Europa och Australien vilket kan ses både som en styrka 

och en svaghet. Sjukvårdsystemen och tillgången till vård ser olika ut i de olika länderna 

vilket kan påverka deltagarnas upplevelse av vården. Som exempel fanns dålig ekonomi som 

en barriär till vård vilket är en upplevelse som troligtvis ej förekommer i länder där 

sjukvården är gratis. I USA får till exempel de som inte kan betala för sin vård gå till 

gratiskliniker. I studierna ansågs denna vård vara sämre vilket troligtvis påverkar hur de 

upplever mötet med vården. I övrigt visar resultaten av studierna på liknande upplevelser 

oavsett land och världsdel vilket tyder på att oavsett hur sjukvården är uppbyggd upplever 

personerna ungefär samma problem i mötet med vården. Att ingen artikel är från Sverige kan 

dock ses som en svaghet. Det bör även noteras att deltagarna i samtliga studier var tunga 

missbrukare och i de flesta fall var de eller hade varit intravenösa missbrukare. Många av 

deltagarna var även hemlösa vilket enligt Simmonds och Coomber (2009) var den grupp 

missbrukare som var mest stigmatiserad. Ju mer stigmatisering och fördomar som upplevs 

desto större är risken för att upplevelsen av mötet med vården ska bli negativ. Därför kan 

resultatet i föreliggande studie ha påverkats av deltagarnas typ av missbruk och de 

överhängande negativa upplevelserna som framkom går därför inte att generalisera till alla 

sorters missbrukare. Ingen artikel var inriktad på enbart alkoholmissbruk, utan då 

alkoholproblematik tas upp redovisas ytterligare någon form av missbruk vilket kan ses som 

en svaghet då resultatet kanske inte är applicerbart på patienter med endast alkoholmissbruk. 

Antalet män respektive kvinnor var i de kvalitativa studierna ungefär lika många, sammanlagt 

deltog cirka 300 av varje kön i undersökningarna. I en av artiklarna presenteras en avstickare 

med kvantitativ data, där över 700 kvinnor fyllde i ett formulär, detta för att styrka de 

kvalitativa data som artikeln presenterade vilket medför en snedfördelning i genusbalansen. 

Denna snedfördelning anses inte påverka resultatet eftersom det är de kvalitativa data som 

analyserats i föreliggande studie. I tre artiklar presenteras endast undersökningar gjorda på 

kvinnliga missbrukare, eftersom dessa artiklars resultat inte skiljer sig nämnvärt från de med 

övervägande män eller med en jämn könsfördelning tros alla artiklar vara lika relevanta för 

resultatet. Vad som dock visade sig vara specifikt för artiklar som endast inkluderar kvinnor 

var rädsla att bli av med sina barn. 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att negativa upplevelser av mötet med vården är vanligt 

förekommande. Endast en artikel skiljde sig från de övriga. I Butters och Erickson (2003) 

hade de flesta deltagarna upplevt god vård och majoriteten hade inga problem med att söka 
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vård. Att denna studie skiljer sig från de övriga kan givetvis ha flera förklaringar och det går 

endast att spekulera i vad det kan bero på.  En anledning kan vara att endast ett fåtal av 

kvinnorna i studien var hemlösa vilket enligt Neale, et al. (2008) utgjorde en barriär till att 

söka vård. En annan anledning till att kvinnorna i studien var nöjda med den vård de fick kan 

ha att göra med att de i stor utsträckning ansåg sig ha ett eget ansvar för sin hälsa och därför 

krävde mindre från vården (Butters & Erickson, 2003). Kvinnorna kan ha haft lägre 

förväntningar på vården vilket i sin tur ledde till att de upplevde sina behov tillfredställda. 

Den skulle även kunna vara så att kvinnorna i studien inte tyckte att de var värda lika bra vård 

som andra patienter och att det i så fall skulle vara ett resultat av den stigmatisering av 

personer med missbruksproblematik som råder i samhället idag. Enligt Ahern, et al., (2007) 

var känslan av att vara mindre värd än andra vanligt förekommande hos denna patientgrupp.   

 

Resultatet visar att personer med missbruksproblematik upplevde att personalen inte hade 

tillräcklig kunskap om missbruk vilket resulterade i en otillräcklig vård. (Neale, et al., 2008; 

Weiss, et al., 2004; McLaughlin & McKenna, 2000; Olivia, et al., 1999). Denna upplevelse av 

okunskap bekräftas av Kelleher & Cotter (2009) som beskriver att upplevelsen även fanns hos 

personalen som önskade mer utbildning inom området. Att kunskapsnivån är låg stärks av den 

undersökning som Socialstyrelsen (2000) gjort där det visade sig att alkohol- och 

drogkunskap var något som fick väldigt lite utrymme i grundutbildningen till sjuksköterska. 

Den utbildning som erbjöds var dessutom oftast frivillig (Socialstyrelsen, 2000). Personalens 

okunskap om och syn på missbruk påverkar mötet med patienterna och deras upplevelse av 

detta. Johansson och Wirbing (2005) beskriver att synen på missbruk förändras från en ”skyll 

dig själv” mentalitet till en mer sjukdomsinriktad syn i takt med att med forskning utförs på 

området. Detta tyder på att om personalen vet om vad som ligger bakom missbruk och hur 

hjärnan påverkas vid beroende, är chansen större att personalen inte ser missbruket som ett 

personligt misslyckande. I resultatet framkom att synen på missbruk var en faktor som i hög 

grad påverkade kvaliteten på vården (Dawson-Rose, et al., 2005; Weiss, et al., 2004; Butters 

& Erickson, 2003). När personalen har en sjukdomsinriktad syn på missbruket kände sig 

patienterna tryggare (Weiss, et al., 2004; Merrill, et al., 2002; Olivia, et al., 1999). Detta 

stärks av Hart (1999) som redogör för att sjuksköterskornas syn på missbruk är avgörande för 

hur relationen mellan patient och sjuksköterska blir. De sjuksköterskor som ser missbruk som 

en sjukdom har ofta lättare att ge holistisk vård till patienterna med missbruksproblematik och 

de sjuksköterskor som har uppfattningen att patienten får skylla sig själv upplevde ofta mötet 

med missbrukspatienter som svårare (Hart, 1999). Johansson och Wirbing (2005) beskriver att 

beroende är mer accepterat än missbruk då beroende i större utsträckning anses vara ett en 

medicinsk sjukdom. Detta skulle betyda att de patienter som fått diagnosen beroende skulle 

bli bättre behandlade av vården. Problemet är dock att det i samtliga artiklar i föreliggande 

studie inte görs någon distinkt skillnad mellan beroende och missbruk, vilket kan medföra att 

personernas problem inte ses som en sjukdom utan övervägande som ett personligt 

misslyckande.  

 

Genom ökad kunskap inom området kan risken minskas för att mötet mellan patient och 

sjuksköterska påverkas av fördomar. I föreliggande studie framkom att fördomar var ett stort 

problem i mötet med vården (Lally, et al., 2008; Neale, et al., 2008; Olivia, et al., 1999). 

Fördomarna kan relateras till den syn personalen har på missbruk. Om personal ser 

missbruket som en sjukdom elimineras eller minskas risken för fördomar. Även okunskap kan 

vara en anledning till att fördomar förekommer. Då personalen inte söker eller tar till sig den 

kunskap som finns om hur en människa hamnar i missbruk, vilka faktorer som påverkar och 

vad som händer i hjärnan vid ett beroende, är det svårt att förändra de fördomsfulla tankarna 

kring missbruk. I ICN’s etiska kod för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterskeförening, 2007) 
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beskrivs att det ligger i sjuksköterskans profession att med hjälp av evidensbaserad kunskap, 

fortlöpande utveckla omvårdnaden så att den blir mer effektiv. Det är därmed personalens 

uppgift att ta till sig kunskap och på så sätt eliminera risken för ett fördomsfullt bemötande. 

 

I resultatet beskrev personer med missbruksproblematik upplevelser och önskningar om hur 

god vård skulle vara och det handlade nästan uteslutande om att ha en god relation med 

personalen (Dawson-Rose, et al., 2005; Weiss, et al., 2004; Butters & Erickson, 2003; Habib 

& Adorjany, 2003; McLaughlin & McKenna, 2000). En god relation inkluderade tillit 

(Dawson-Rose, et al., 2005), respekt och acceptans (Butters & Erickson, 2003; McLaughlin & 

McKenna, 2000), värdighet och medmänsklighet (Weiss, et al., 2004; Habib & Adorjany, 

2003; McLaughlin & McKenna, 2000). Att bli väl bemött och få god vård visade sig vara 

viktigare än att bli tilldelad personal med hög kompetens (Dawson-Rose, et al., 2005). Viktigt 

att poängtera är dock att en god relation inte kan skapas utan att sjuksköterskan har kunskap 

om missbruk. Genom kunskap kan hon förstå varför patienterna agerar som de gör och får 

verktyg för att kunna hantera den ofta svåra och komplexa situation som det kan vara att 

vårda dessa patienter. Enligt Wiklund (2008b) är interaktionen mellan patient och 

sjuksköterska den viktigaste faktorn i omvårdnaden. En god relation kan stärka patienten att ta 

sig upp ur missbruket. En relation mellan sjuksköterska och patient som ger patienten känsla 

av värdighet kan minska upplevelser av ensamhet, skuld och meningslöshet. För att kunna 

etablera en god patientkontakt är det viktigt att som sjuksköterska vara lyhörd och lyssna på 

patienten. Patienten har ofta ett behov av att ventilera problem och tankar vilket är viktigt för 

sjuksköterskan att känna till (ibid.). Detta var något som patienterna ansåg viktigt då de 

önskade personal som lyssnade på dem (Weiss, et al., 2004; McLaughlin & McKenna, 2000). 

Personal som lyssnade uppskattades mycket mer än att få mediciner utskrivna (McLaughlin & 

McKenna, 2000). Att en god relation kan stärka individen bekräftas av Malmsten (2007) som 

beskriver att en relation som bygger på sympati och respekt bidrar till en förmåga att ta ansvar 

och bli delaktig i sin vård. Då relationen är av stor vikt har sjuksköterskan en speciellt viktig 

roll när det gäller att ge dessa patienter en positiv vårdupplevelse. Detta på grund av att det är 

hon som ofta har mest tid tillsammans med patienten. Genom att våga vara närvarande i mötet 

kan sjuksköterskan minska utsattheten som många i denna patientgrupp känner och samtidigt 

stärka deras känsla av värdighet. I ICN:s etiska kod beskrivs att sjuksköterskan har en 

skyldighet att initiera och stödja åtgärder för att hjälpa svaga befolkningsgrupper i samhället 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Detta är något som ytterligare stärker hur viktig 

sjuksköterskans roll är i arbetet med dessa patienter. I kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska beskrivs sjuksköterskans ansvar över att se till att vården bedrivs 

med respekt för patientens autonomi, integritet och värdighet. Hon skall även visa en 

öppenhet och tillgodose önskemål som patienten har angående sin vård (Socialstyrelsen, 

2005). 

 

I resultatet framkom att medicinförskrivningen var ett mycket problematiskt område i mötet 

med vården (Beynon, et al., 2009; Hudson, et al., 2008; Neale, et al., 2008; Merrill, et al., 

2002; McLaughlin & McKenna, 2000). Precis som fördomar och synen på missbruk kan även 

detta tolkas som ett resultat av okunskap om missbruk. Enligt patienterna vågade läkarna till 

exempel inte skriva ut smärtstillande då de var rädda att detta skulle bidra till att förvärra 

missbruket (Weiss, et al., 2004). Denna rädsla beskrevs istället ha motsats effekt då utebliven 

smärtlindring enbart bidrog till att patienterna tog mer droger (ibid.). Okunskap verkar dock 

inte vara den enda anledningen till att denna problematik uppstår. Intressanta erkännande från 

patienterna gjordes där de medgav att de försökt att utnyttja personalen för att få tag på droger 

(Merrill, et al., 2002; McLaughlin & McKenna, 2000), vilket gör det hela till ett mer 

komplext problem. Patienterna beskriver sig själva som en mycket svår patientgrupp och 
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känner sympati för den svåra situation som personalen utsätts för i mötet med dem 

(McLaughlin & McKenna, 2000). Detta tyder på att den misstro som Henderson et al. (2008) 

beskriver i sin studie där personalen beskrev att patienterna endast sökte vård för att få droger, 

inte behöver vara baserat på okunskap utan kan även ha att göra med tidigare erfarenheter av 

manipulation. Viktigt att notera är dock att ett manipulativt beteende kan vara relaterat till 

tidigare erfarenheter av att inte ha fått adekvat smärtlindring. Detta beskrivs av McCaffery, 

Grimm, Pasero, Ferrell och Uman (2005) som understryker att det är av stor vikt att 

personalen ger patienten smärtstillande då nekande annars kan få patienten att utveckla ett 

manipulativt beteende för att få tag på droger. Patienten lär sig att iscensätta symtom för att 

komma åt det hon eller han vill ha. När de vet hur de ska göra blir det enklare att använda 

tekniken även när de egentligen inte behöver drogerna. Om patienten redan i ett tidigt skede 

får adekvat smärtlindring minskar risken för manipulation. Det är viktigt att personalen ser till 

individen och inte låter sina fördomar och erfarenheter påverka mötet med patienten. Enligt 

McCaffery, et al. (2005) är patienterna i de allra flesta fall inte ute efter att få tag i droger utan 

är i verkligt behov av smärtlindring. Sjuksköterskan bör ha tillräcklig kunskap för att se 

tecken på när en person har ett beroende och i dessa fall ta hjälp av personal med mer kunskap 

för att patienten ska få rätt smärtlindring (ibid.). I kompetensbeskrivningen för legitimerad 

sjuksköterska beskrivs vikten av att tillvarata sina arbetskamraters kompetens i situationer när 

ens egna inte räcker till (Socialstyrelsen, 2005). För att minska risk för manipulation föreslår 

McCaffery (2005) att personalen på ett respektfullt sätt ska försöka hitta lösningar 

tillsammans med patienten. 

 

I föreliggande studie framkom att personer med missbruksproblematik inte fick den 

information de behövde om sina sjukdomar (Lally et al., 2008).  Genom att ge patienten 

adekvat information om deras tillstånd och de risker de utsätts för ökar inte bara patienternas 

kunskaper utan det har även positiva effekter på vårdrelationen. Kunskap och information en 

viktig del för att känna delaktighet (Malmsten, 2007), vilket även har stor betydelse för att 

minska känslan av utsatthet (Husted och Husted, 2005). I kompetensbeskrivningen för 

legitimerad sjuksköterska står att hon ska informera patienter med hänsyn till innehåll, 

tidpunkt och form samt förvissa sig om att den information som getts har förståtts av patienten 

(Socialstyrelsen, 2005). Vikten av individanpassad information framkom även i resultatet där 

sättet som informationen framfördes på var avgörande för mottagandet av den (Dawson, et al. 

2005). 

 

I resultatet beskrevs flera barriärer till att söka vård (Neale, et al., 2008; Merrill, et al., 2002; 

Olivia, et al., 1999).  Kunskapsbrist som ledde till att de inte visste att de var en riskgrupp 

utgjorde en av dessa (Lally, et al., 2008). Ett exempel på kunskapsbrist som förekom och som 

gjorde att patienterna inte sökte vård var rädslan att eventuell medicinering skulle interagera 

med drogerna. Ytterligare exempel där kunskapsbrist fungerade som en barriär till att söka 

vård var när personer med missbruksproblematik inte hade förstått att de löpte större risk att 

drabbas utav sjukdomar såsom HIV och Hepatit (ibid.). För att dessa patienter inte ska 

undvika vården är det av stor vikt att personalen informerar och undervisar patienterna vid de 

tillfällen de ändå möter vården. En annan barriär till att söka vård var rädslan för att få 

positiva HIV och Hepatit testresultat (Lally, et al., 2008; Neale, et al., 2008; Dawson-Rose, et 

al., 2005; Butters & Erickson, 2003). En patient delgav att om hon fick ett positivt HIV svar 

skulle hon ta livet av sig (Butters & Erickson, 2003). Genom information skulle denna barriär 

kunna övervinnas enklare, då kunskap om sjukdom och medicinering skulle kunna förändra 

denna syn.  
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Sammanfattningsvis är sjuksköterskans kompetens och kunskap inom området avgörande för 

att kunna skapa en god kommunikation och relation med patienten. Genom kunskap kan 

synen på missbruk bli mer sjukdomsinriktad, fördomar minskas och administreringen av 

farmaka bli mer adekvat. Genom kunskap kan sjuksköterskan bättre informera patienterna om 

deras tillstånd samt förstå deras informationsbehov. I längden kan en välinformerad patient 

lättare känna delaktighet i sin vård, något som minskar den utsatthet personer med 

missbruksproblematik känner.  

Konklusion 
 

Litteraturstudien presenterar hur personer med missbruksproblematik upplever mötet med 

vården och varför de ibland väljer att avstå vård. Negativa upplevelser i mötet med vården 

innefattade främst upplevelsen av att bli behandlad sämre av personalen på grund av 

missbruket, då problem och symtom inte blev tagna på allvar. De upplevde även att 

personalen såg dem som svaga människor som misslyckats med sina liv och själva försatt sig i 

sin livssituation. Missbruket sågs inte som en sjukdom, vilket patienterna hade önskat. Brister 

i medicinutskrivningen var ett problem i samband med smärtlindring då en misstro fanns hos 

personalen. Patienterna upplevde att de inte fick den smärtlindring de behövde, varför de 

ibland överdrev och manipulerade personalen för att få tillräcklig smärtlindring. Bristfällig 

information försvårade beslutstagande angående deras vård. Okunskap hos personalen 

angående missbruk orsakade att patienterna inte fick adekvat vård. Känsla av att vara ett 

experiment eller mindre värd än andra beskrevs vid situationer då de blev tilldelade vårdare 

utan erfarenhet eller studenter. Barriärer till att söka vård var relaterat till tidigare upplevelser 

av att bli diskriminerad och annorlunda behandlad i vårdsammanhang, rädsla för att delges en 

HIV-diagnos eller att bli ifråntagen barnen. Positiva upplevelser i mötet med vården handlade 

om att ha en god relation med personalen. Faktorer essentiella för en god relation var visad 

respekt, sympati och engagemang. De var även viktigt att personalen hade en tro på att de 

kunde lyckas. Resultatet visade att patienter med missbruksproblematik ville precis som alla 

andra bli sedda som människor och inte dömda för sina problem.  

Implikation 
 

Kunskapsbristen som råder bland sjukvårdspersonal inom ämnet missbruksproblematik 

orsakar de fördomar och det oönskade bemötande sjukvårdspersonalen ger personerna med 

missbruksproblematik Detta i sin tur ger då upphov till att förtroendet för vården går förlorat 

och orsakar negativa upplevelser och barriärer som beskrivits i föreliggande studie. En ökad 

kunskap hos sjukvårdspersonalen kan bidra till minskade fördomar och brister i 

omhändertagandet av denna patientgrupp. I Socialstyrelsens undersökning påvisades att 

utbildningen i drogkunskap främst är samhälleligt inriktad. För att åstadkomma förändring 

krävs kunskap om drogernas effekter på hjärnan och varför missbruket bör ses som en 

sjukdom. Mer kunskap om missbruk och beroende bör därför integreras i grundutbildningen 

till sjuksköterska för att erbjuda bättre och säkrare vård för dessa patienter. Utbildningen bör 

även i högre grad vara obligatorisk då den utbildning som erbjuds idag till största del är 

frivillig.  

För att omvårdnaden av patienter med missbruksproblematik ska förbättras internationellt bör 

forskning med fokus på vad som stärker en positiv samarbetsallians med vården. Vidare 

behövs svensk forskning inom området då sådan var svår att hitta. Detta för att kartlägga 
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eventuella skillnader mellan forskning i andra delar av världen och samtidigt förbättra den 

svenska vården av dessa patienter. Den forskning som finns inom området idag är gjord med 

kvalitativ metod och framtida forskning skulle med fördel kunna kompletteras med 

kvantitativa ansatser för att öka representativiteten och generaliserbarheten. Denna typ av 

forskning kan bidra till att utarbeta rutiner och riktlinjer för att hjälpa dessa patienter ur sitt 

missbruk. Framtida forskning bör även fokusera på att jämföra hur personer med olika typer 

av missbruk upplever vården. Detta för att kunna individanpassa vården bättre och för att få 

bättre kunskap om skillnader i upplevelser mellan personer med olika typer av 

missbruksproblem.  
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1 kvinna 

Deltagarna missbrukade  opiater, crack 

och/eller heroin. Deltagarna var inte 

hemlösa men bodde i tillfälliga boenden. 

Sjukhusvård var ofta av dålig 

kvalitet då de behandlades 

annorlunda än personer utan ett 

missbruk. Personalen litade inte 

på dem och trodde inte på de 

symtom som uppvisades. 

Smärtlindring var ett 

problemområde.  

God vård var när personalen 

visade medlidande och 

sensitivitet men detta var 

sällsynt.  

Grad I 

2003 

Canada 

Butters, J., 

Erickson, P. G. 

Meeting the 

health care 

needs of 

female crack 

users: A 

Canadian 

example. 

Att undersöka hur 

kvinnor med 

crackmissbruk 

upplever sin hälsa 

och mötet med 

sjukvården. 

Kvalitativt/ kvantitativ. Strukturerade 

frågor om hälsa och sjukvård (Kvantitativ). 

Intervjuaren ställde sedan följdfrågor där 

kvinnorna kunde utveckla och styra 

intervjun efter eget tycke(Kvalitativ). 

Intervjuerna varade ca 1 h och utfördes av 

en socialarbetare eller sjuksköterska som 

jobbat med kvinnorna tidigare för att de 

skulle känna trygghet i att det som 

berättades inte fördes vidare. 

 

N= 30 (Ålder= 22-52) 

Deltagarna hade tungt missbruk av crack 

som de fick tillgång till genom främst 

prostitution. Deltagarna var hemlösa eller 

bodde i tillfälligt boende. 

Generellt sett var kvinnorna 

nöjda med den vård de fick. 

Många lade ansvaret över 

hälsan på sig själva. Barriärer 

till vård var rädslan att över att 

bli dömd som drogmissbrukare 

och tidigare upplevelser av dålig 

vård. Många hemlösa saknade 

också ett ”Health card” som 

behövs för att få vård i Canada. 

Grad II 



 

 

 

Publikation

sår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2005, USA Dawson-Rose. 

C; Shade. S.B; 

Lum. P.J; 

Knight. K.R; 

Parsons. J.T; 

Purcell D.W 

 

Health care 

experiences of 

HIV positive 

injection drug 

users. 

 

Att undersöka hur 

HIV positiva 

drogmissbrukare 

upplever mötet 

med vården, vad 

som hindrar dem 

från att söka vård 

samt vad som får 

dem att fullfölja 

behandling. 

Kvalitativ studie med semistrukturerade 

intervjuer som berörde områdena: att leva 

med HIV, droganvändning, relationer, 

sexuella möten och övrigt. Intervjuerna 

bandades och materialet översattes sedan 

ordagrant och en innehållsanalys utfördes. 

Efter att meningsbärande enheter tagits ut 

och kodning av dessa enheter gjorts kunde 

teman bildas. 

 

N= 161 

50 % män 

47 % kvinnor 

3 % transsexuella 

Deltagarna var intravenösa missbrukare 

och samtidigt HIV diagnos. 46 % var 

hemlösa eller bodde på härbärgen. 

Barriärer till vård var att behöva 

uppleva förutfattade meningar 

om HIV och droganvändning 

och att genom att söka vård vara 

tvungen att ta tag i sjukdomen. 

Negativa erfarenheter från HIV 

diagnostisering samt tidigare 

negativa upplevelser av mötet 

med vården utgjorde också 

barriärer.  Även svårigheter att 

hitta i sjukvårdssystemet 

upplevdes som ett hinder för 

vård. Saker som underlättade att 

söka vård var då de blev 

behandlade som någon de 

brydde sig om och inte blev 

bemötta av fördomar. De ville 

bli vårdade av någon som 

lyssnade och som förstod samt 

var uppriktiga. 

Grad II 

2003 

Australien 

Habib, S. E., 

Adorjany, L. V. 

Hepatitis C 

and injecting 

drug use: The 

realities of 

stigmatisation 

and 

discrimination 

Att undersöka hur 

och inom vilka 

områden som 

stigmatisering och 

diskriminering är 

störst bland 

intravenösa 

drogmissbrukare 

med Hepatit C. 

Kvalitativ/ Kvantitativ. 

Två olika frågeformulär besvarades. Ett 

som handlade om personens drogmissbruk, 

kunskap om Hepatit C och dennes sexuella 

umgänge (kvantitativ). Det andra 

formuläret handlade om upplevelsen av 

diskriminering och stigmatisering relaterat 

till drogmissbruket och Hepatit C 

(kvalitativ) 

N= 274 (ålder= 17-64 år) 

141 män 

127 kvinnor 

5 transexuella 

Deltagarna var intravenösa missbrukare 

(främst heroin) där majoriteten hade 

Hepatit C. 

Över hälften hade upplevt 

diskriminering på grund av sitt 

missbruk, fler kvinnor än män 

kände sig diskriminerade på 

grund av Hepatit C infektionen. 

Hälften kände sig 

diskriminerade inom hälso- och 

sjukvård och 26 % av 

allmänheten.  Fler kände sig 

diskriminerade relaterat till 

drogmissbruket än relaterat till 

Hepatit C diagnosen.  

Grad II 



 

 

 

Publikation

sår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

USA 

Hudson, A. L., 

Nyamathi, A., 

Sweat, J.  

Homeless 

youths’ 

interpersonal 

perspective of 

health care 

providers. 

Att undersöka 

unga hemlösa 

missbrukares 

upplevelser av 

relationen till 

hälso- och 

sjukvårdspersonal

. 

Kvalitativ med semistrukturerade 

intervjuer i fokusgrupper vid 6 olika 

tillfällen. Intervjuerna bandades och 

transkriberades.  Analys av materialet 

gjordes med konstant komparativ metod 

(jämför framkomna koder med tidigare för 

att hitta likheter och skillnader). 

Intervjuerna fortsatte till materialet ansågs 

mättat och inga nya kategorier framkom. 

Deltagarna fyllde även i ett formulär med 

demografiska frågor så som ålder, kön och 

etnicitet. 

 

N= 54 (ålder=18-25 år) 

37 män 

17 kvinnor 

Deltagare hade ett pågående drogmissbruk 

och var hemlösa. 

Patienterna upplevde att 

sjukvårdspersonalen var 

auktoritär och mötena var 

baserade på 

envägskommunikation. De 

tyckte att personalen visade för 

lite respekt och empati och 

önskade personal som hade 

erfarenhet av drogmissbruk. 

Grad I 

2008 

USA 

Lally, M. A., 

Montstream-

Quas, S.A, 

Tanaka, S., 

Tedeschi, S. K., 

Morrow, K. M. 

A Qualitative 

Study Among 

Women in 

Rhode Island: 

Attitudes 

Toward 

Testing, 

Treatment, 

and 

Vaccination 

for Hepatitis 

and HIV. 

Att undersöka vad 

som får 

drogmissbrukande 

kvinnor att testa 

sig eller inte testa 

sig mot HIV och 

Hepatit, söka vård 

för behandlingar 

och att vaccinera 

sig. 

Kvalitativ studie med semi-strukturerade 

frågor där deltagarna uppmuntrades att 

utveckla sina svar. Intervjuerna bandades 

och transkriberades verbatim. Materialet 

strukturerades med hjälp av NVivi. 

Kategorier utvecklades av två forskare 

individuellt och diskuterades sedan med 95 

% samstämmighet. 

 

N= 20(medelålder= 33) 

Majoriteten hade inget permanent boende. 

8 hade Hepatit C, ingen hade HIV. 15 hade 

delat nålar vid intravenöst missbruk. 

 

Drogmissbrukande kvinnor 

upplever många barriärer för att 

testa sig och få behandling för 

HIV och Hepatit C. Stigma 

relaterat till drogmissbruk, 

transportproblem, lite kunskap 

om sjukdomarna, rädsla för 

positiva resultat var de hinder 

som ansågs vara störst. Många 

valde även att prioritera droger. 

Det som fick dem att söka vård 

var främst att de var måna om 

sin hälsa och ville må bra. 

Grad I 



 

 

 

Publikation

sår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2000 

Irland 

McLaughlin, D. 

F., 

McKenna, H., 

Leslie, H. 

The 

perceptions 

and 

aspirations 

illicit drug 

users hold 

toward health 

care staff and 

the care they 

receive. 

Att undersöka 

drogmissbrukares 

upplevelse av 

vården. 

Kvalitativ metod med 7 fokusgrupper. 

Intervjuerna innehöll färdigkonstruerade 

öppna frågor om deras upplevelse av 

vården. När frågorna var slut fick 

deltagarna prata om vad de tyckte var 

viktigt. Intervjun avslutades när ingen hade 

mer att säga. Deltagarna fick även fylla i 

ett kort formulär med demografiska frågor. 

 

N= 20 (ålder= 18-56) 

13 män 

7 kvinnor 

Alla deltagare missbrukade eller hade 

missbrukat droger. 

Deltagarna i studien upplevde 

att specialistvården var bättre än 

den allmänna vården då de 

behandlades med mer respekt 

och tillit där. De tyckte att 

personalen inom 

allmänsjukvården hade för lite 

kunskap om missbruk och 

önskade att de kunde bli 

skickade till specialister oftare. 

Deltagarna kände empati med 

personalen. De visste att de inte 

var en lätt patientgrupp att vårda 

då de ofta manipulerade 

personalen för att komma över 

droger.  

Grad I 

2002 

USA 

Merrill, J. O., 

Rhodes, L. A., 

Deyo, R. A., 

Marlatt, G. A., 

Bradley, K. A 

Mutual 

mistrust in the 

medical care 

of drug users. 

Att ta reda på 

vilka problem 

som uppstår i 

interaktion mellan 

läkare och 

drogmissbrukare. 

Kvalitativ studie med etnografisk metod 

för att hitta teman och hypoteser. 

Forskarna gjorde dels djupgående 

intervjuer med patienterna och läkarna, 

och dels observationer av desamma.  

Intervjuerna bandades och observationerna 

spelades in i den mån det var möjligt. 

Intervjuerna översattes ordagrant och 

lästes flera gånger innan de kodades och 

teman bildades.  

N(läkarna)=29 

21 män 

8 kvinnor 

N(patienterna) = 19 (ålder= 32-70) 

12 män 

7 kvinnor 

Deltagarna var intravenösa missbrukare 

eller crackanvändare och hade missbrukat 

droger i genomsnitt 13 år. 

Läkarna saknar ofta tillräckliga 

kunskaper om att vårda 

missbrukare. Detta har resulterat 

i att både patienter och läkare 

känner osäkerhet, rädsla och oro 

inför mötet, något som påverkar 

relationen mellan dem. För att 

relationen ska bli bättre krävs en 

bättre utbildning för läkare 

angående denna patientgrupp. 

Grad I 



 

 

 

Publikation

sår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2008 

UK 

Neale, J., 

Tompkins, C., 

Sheard, L. 

Barriers to 

accessing 

generic health 

and social care 

services: a 

qualitative 

study of 

injecting drug 

users. 

 Att undersöka 

vilka hinder som 

förekommer för 

missbrukare för 

att söka vård. 

Kvalitativ metod. Semistrukturerade 

intervjuer som varade mellan 20-90 

minuter. Frågorna fokuserade främst på 

missbruk, tidigare vårdupplevelser, 

uppleva hinder till att söka vård och 

faktorer som underlättare för dem att söka 

vård. Intervjuerna bandades och översattes 

ordagrant. Materialet undersöktes av tre 

forskare och enheter som motsvarade de 

olika områdena kodades och teman 

bildades.  

 

N= 75 (ålder= 19-48) 

52 män 

23 kvinnor 

Deltagarna var intravenösa missbrukare. 

Intravenösa missbrukare 

upplever många barriärer till att 

söka vård. Materiella faktorer 

som till exempel att inte ha 

tillgång till telefon samt rädsla 

att bli dömd för missbruket var 

inte ovanligt. Rädsla att barnen 

ska fråntas dem när missbruket 

kommer fram utgjorde också en 

barriär. Patienterna upplevde att 

personalen behandlade dem 

annorlunda än de andra 

patienterna och fördomar var 

inte ovanligt. 

Grad I 

1999  

USA 

Oliva, G., 

Rienks, J., 

McDermid, M. 

What high risk 

women are 

telling us 

about. Access 

to primary and 

reproductive 

health care 

and HIV 

prevention 

services. 

Att undersöka vad 

som hindrar 

kvinnor med ökad 

risk för HIV från 

att söka vård. 

Kvalitativ/kvantitativ metod. Kvalitativ 

data samlades in genom intervjuer i 6 

fokusgrupper. Mötena varade i 2 timmar 

och bandades och översattes ordagrant. 

Resultat funna i fokusgrupper styrktes av 

kvantitativa data från två frågeformulär 

med 45 respektive 166. Analys av det 

kvalitativa materialet gjordes genom att ta 

ut meningsbärande enheter och 

kategorisera dessa.  

 

N(kvantitativ data)= 63 

N(Kvalitativ data)= 723  

71 % av kvinnorna var intravenösa 

drogmissbrukare, 57 % hade en partner 

som missbrukade droger och 40 % var 

prostituerade.  

Kvinnorna med 

missbruksproblematik upplevde 

att vården var av dålig kvalitet. 

Det ansågs svårt att hitta en 

läkare som såg missbruk som en 

sjukdom. Rädsla att bli 

fråntagen barnen var också en 

barriär. De upplevde också att 

personalen trodde att de fejkade 

sjukdom för att få tillgång till 

droger. De tyckte att personalen 

borde få bättre utbildning om 

missbruk. De kände sig 

stigmatiserade och märkta.  

Grad II 



 

 

 

Publikation

sår 

Land 

Författare Titel Syfte Metod  

Urval 

Slutsats Vetenskaplig 

kvalitet 

2004 

USA 

Weiss, L., 

McCoy, K., 

Kluger, M., 

Finkelstein, R. 

Access to and 

use of health 

care: 

perceptions 

and 

experiences 

among people 

who use 

heroin and 

cocaine. 

 

Att undersöka hur 

drogmissbrukare 

upplever mötet 

med vården för att 

få en förståelse 

för vad som 

hindrar eller får 

dem att söka vård.  

 

 

Kvalitativ metod med intervjuer där öppna 

semistrukturerade frågor användes i 4 

fokusgrupper. Frågorna fokuserade på 

hälsa, vård och missbruk. Intervjuerna 

varade 40-90 min och bandades.  

Intervjuaren förde samtidigt anteckningar . 

Det gjordes även 6 intervjuer med personal 

samt ytterligare 15 intervjuer med 

missbrukarna för att samla in extra data. 

Dessa intervjuer byggde på det material 

som samlats in från fokusgrupperna. 

Materialet översattes och undersöktes 

noggrant med fokus på de bästa 

upplevelserna av vården, de sämsta 

upplevelserna av vården samt generella 

upplevelser av densamma.  

 

N= 71 

58%  män 

42% kvinnor 

Deltagarna missbrukade kokain och 

heroin.  

Personer med 

missbruksproblematik hade 

upplevt många negativa 

upplevelser i mötet med vården. 

Känslan av att personalen inte 

brydde sig var förekommande. 

Patienterna upplevde även att 

fick sämre vård om personalen 

visste att de var missbrukare. 

Oavsett vad patienten sökte för 

relaterade personalen i många 

fall symtomen till missbruket. 

Det var även svårt att få adekvat 

smärtlindring.  

Positiva upplevelser av vården 

var då relationen till personalen 

var god.  Det uppskattades när 

personalen lyssnade, visade 

sympati samt gav dem 

uppmärksamhet. Att personalen 

såg missbruket som en sjukdom 

ansågs viktigt. 

Hälso- och sjukvårdens ignorans 

och fördomar mot denna grupp 

utgör en stor barriär för dem att 

söka vård. 

Grad II 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 


