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Sammanfattning Patienter med missbruksproblem upptar mycket av hälso- och 

sjukvårdens platser och resurser. Det är därmed viktigt att 
säkerställa att dessa patienter får god vård och belysa vilka 
faktorer som kan inverka på omvårdnaden. Syftet var att belysa 
sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 
missbruksproblem samt att beskriva hur mötet mellan 
sjuksköterskor och dessa patienter ser ut. Det användes 17 
vetenskapliga artiklar som grund för detta arbete varav 11 var 
kvantitativa och sex var kvalitativa. Det framkom att 
sjuksköterskor ofta uppvisade negativa attityder gentemot patienter 
med missbruksproblematik och detta inverkade på omvårdnaden 
av patienterna. Det förekom även stigmatisering, stereotypisering 
och moralisering av patienter med missbruksproblem vilket ledde 
till att dessa patienter många gånger fick sämre vård. 
Sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska präglas av etiskt 
förhållningsätt och en humanistisk människosyn vilket försummas 
om negativa attityder gentemot patienter med missbruksproblem 
får inverka på vården. Mer kvalitativ forskning gällande 
sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 
missbruksproblem efterfrågas. Dessutom krävs det mer 
undervisning i sjuksköterskans grundutbildning och mer 
yrkesrelaterad utbildning på sjuksköterskans arbetsplats gällande 
omvårdnaden av patienter med missbruksproblem.
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Abstract Patients with substance abuse problems occupy much of the beds 

and resources of the health care. Therefore, it is important to 
ensure that these patients receive proper care and highlight the 
factors that may affect that care. The purpose of this literature 
study was to illuminate nurses’ attitudes towards patients with 
substance abuse problems and describe the character of the 
meetings between nurses and these patients. As the basis for this 
paper, 17 research articles were used, of them 11 articles were 
quantitative and six were qualitative. It was found that nurses often 
exhibited negative attitudes towards patients with substance abuse 
problems and that this had an impact on the nursing care of these 
patients. Stigmatization, stereotyping and moralization of these 
patients were also detected and this often led to substandard care. 
Nursing care is characterized by an ethical approach and a 
humanistic view that is overlooked if the negative attitudes of 
nurses towards patients with substance abuse problems are allowed 
to affect care. More qualitative research on nurses’ attitudes 
towards patients with substance abuse problems is prompted. 
Furthermore, it is required more education in the undergraduate 
nursing schools and more occupational education at nurses’ 
workplace about nursing care of patients with substance abuse 
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Inledning 

Enligt World Health Organization [WHO] (2010) missbrukar 15,3 miljoner människor runt 
om i världen droger och 76,3 miljoner människor har alkoholproblem. År 2005 estimerades 
det i Sverige finnas 100 000 personer med allvarligt alkohol- och/eller narkotikamissbruk 
(Betänkande av utredningen om en vårdöverenskommelse om missbrukarvården, 2005). 
Socialstyrelsen (2007) uppskattade att det år 2003 fanns mellan 15 000 och 20 000 
narkotikamissbrukare som var i kontakt med socialtjänsten och/eller hälso- och sjukvården. 
Enligt Socialstyrelsen (2010) kostade missbrukarvården för vuxna år 2009 cirka 6 
miljarder kronor. 
 
Missbruk ställer höga krav på kompetens och utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal 
som direkt eller indirekt kommer i kontakt med personer med missbruksproblem 
(Socialstyrelsen, 2007). Ämnen som missbruk och beroende behandlas inte tillräckligt i 
sjuksköterskans grundutbildning (McCaffery & Ferrell, 1997, Socialstyrelsen, 2007). 
Enligt Lovi och Barr (2009) är det viktigt att alla sjuksköterskor får utbildning gällande 
alkohol- och drogmissbruk och att detta sker tidigt under grundutbildningen.  
 
I en svensk studie (Palm, 2004) undersöktes vårdpersonalens attityder till patienter med 
missbruksproblem. Majoriteten av vårdpersonalen i studien menade att patienter med 
missbruksproblem själva var ansvariga för såväl missbruket som för 
återhämtningsprocessen. Emellertid ansåg vårdpersonalen inte att patienter med 
missbruksproblem var viljesvaga. Vårdpersonalen betraktade missbruket som en sjukdom 
och ansåg att missbruket var ett socialt problem, vilket innebär att samhället har problem 
som återspeglas hos individer (ibid.).    
 
I Sverige strider nyttjandet av narkotika mot lagen och allt icke-medicinskt bruk av 
narkotika anses därmed vara missbruk (Socialstyrelsen, 2007). McCaffery och Ferrell 
(1997) påpekade att missbrukets följder enligt lagen inte får inverka på sjuksköterskans syn 
på patienter med missbruk och att sjuksköterskan bör fokusera på omvårdnaden av dessa 
patienter.  
 
 

Bakgrund 

Missbruk definieras enligt Nationalencyklopedin (NE, 2010) med att en individ på ett 
okontrollerat eller överdrivet vis brukar narkotika, alkohol eller andra substanser som ger 
berusningseffekt. Enligt Slutbetänkande från LVM-utredningen (2004) föreslås att ordet 
missbrukare inte ska användas i Lag om vård av missbrukare i vissa fall [LVM] (SFS 
1988:870) och andra lagtexter. Detta på grund av att ordet missbrukare är limiterande. 
Istället kan begreppet ersättas med person med missbruksproblem.  
 
Beroende (Thulin, 2010) menas vara ett starkare tillstånd då missbruk enbart innebär 
överdriven användning av en substans trots sociala och legala problem. Vid beroende 
tillkommer toleransutveckling och abstinenssymtom. Beroende behöver trots detta inte 
vara förknippat med missbruk, exempelvis då en person är beroende av koffein och detta 
inte hindrar individen i det sociala livet. Thulin (2010) skiljer på olika typer av beroende: 
psykiskt, fysiskt- och socialt beroende. Psykiskt beroende innebär att individens 
belöningssystem aktiveras med hjälp av exempelvis alkohol, opioider och 
centralstimulantia. Detta leder i sin tur till att lustkänslor uppstår och att ångestdämpning 
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sker. När effekten avtar uppstår istället starkare ångest samt rastlöshet. Fysiskt beroende 
handlar om att individen behöver kontinuerligt intag av substansen för att eliminera 
abstinenssymtom. Socialt beroende innebär att individen och dennes sociala nätverk nyttjar 
de beroendeframkallande substanserna tillsammans och substansen är den förenande 
faktorn i gruppen. Socialt beroende kan leda till psykiskt såväl som fysiskt beroende. 
Beroendet har även en ärftlig faktor (ibid.).  
 
Rydberg och Malmquist (2010) framhåller att alkoholism är ett samlingsnamn för 
alkoholmissbruk, alkoholberoende och alkoholskador. Alkoholmissbruket sker i den grad 
att hälsan skadas fysiskt och/eller psykiskt och det finns även här en genetisk disposition 
för utveckling av alkoholism. Emellertid är risken större då det föreligger en svår livskris 
eller psykisk störning hos individen.  
 
Med läkemedelsmissbruk menas missbruk av läkemedel, främst i form av bensodiazepiner 
och analgetika (Tunving & Malmquist, 2010). Narkotikaberoende, även kallat narkomani 
(Thulin, 2010) innebär att bruket av narkotika påverkar individens fysiska, psykiska och 
sociala hälsa. Om en substans används ur ett icke-medicinskt syfte anses detta vara 
missbruk då all icke-medicinsk användning ur ett juridiskt perspektiv är olagligt. 
Narkomani kan delas in i iatrogen narkomani och epidemisk narkomani. Iatrogen 
narkomani innebär narkotikamissbruk till följd av läkarens läkemedelsåtgärder. Epidemisk 
narkomani innebär att individen genom att införskaffa sig narkotika på den illegala 
marknaden själv har förorsakat sitt missbruk (ibid.). 
 
Socialstyrelsen (2007) tar upp olika klassifikationssystem som används inom hälso- och 
sjukvården för missbruk och beroende. Dessa klassifikationssystem är Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, 4th. Edition (DSM-IV) och International Statistical 
Classification of Diseases and Related Health Problems – Tenth Revision (ICD-10). Enligt 
dessa klassifikationssystem ska ett antal kriterier uppfyllas för bestämning av beroende 
eller missbrukstillstånd. För DSM-IV ska minst ett av fyra kriterier vara uppfyllda under 
ett sammanhängande år om patienten ska få diagnosen missbruk. Kriterierna för missbruk 
enligt DSM-IV är (ibid.): 
- Nyttjande av alkohol eller droger vid ett flertal tillfällen och detta i sin tur inkräktar på 

personens åtaganden, exempelvis på arbetet. 
- Nyttjande av alkohol eller droger vid ett flertal tillfällen samt vid tillfällen där personen 

utsätter sig själv och sin omgivning för faror, exempelvis vid bilkörning. 
- Nyttjandet av alkohol eller droger leder till att personen vid ett flertal tillfällen kommer 

i kontakt med rättsväsendet. 
- Personen slutar inte att använda alkohol eller droger trots att personen kontinuerligt 

råkar ut för problem. 
 

Enligt DSM-IV (Socialstyrelsen, 2007) måste minst tre av sju kriterier vara uppfyllda 
under ett sammanhängande år och enligt ICD-10 måste tre av sex kriterier vara uppfyllda 
för att personen ska klassificeras som beroende, kriterierna är: 
- Toleransnivån ökar (ICD-10) och personen måste därmed öka dosen för ruseffekt 

(DSM-IV). 
- Personen upplever abstinenssymtom (DSM-IV och ICD 10). 
- Personen följer inte rekommenderad dos eller intar preparatet under längre tid än 

rekommenderat (DSM-IV). 
- Personen vill sluta eller minska intaget men kan inte (DSM-IV) och personen kan inte 

kontrollera intaget (ICD-10). 
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- Personen ägnar större del av sin tid till att införskaffa, använda eller återhämta sig från 
alkohol eller droger (DSM-IV). 

- Det sociala livet, personens arbete eller personens tidigare intressen åsidosätts (DSM-
IV) och personen prioriterar att bruka droger (ICD-10). 

- Personen får men, psykiskt och fysiskt, på grund av nyttjandet men upphör inte (DSM-
IV och ICD 10). 

- Personen upplever en intensiv längtan att få nyttja drogen (ICD-10) 
 
I missbruk och beroende återfinns ett tvångsmässigt beteende hos den missbrukande 
individen (Socialstyrelsen, 2007). Detta medför att tillstånden ibland betecknas sjukdomar. 
Enligt Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007) är det 
viktigt att ta hänsyn till alla faktorer som påverkar den enskilda individen till att utveckla 
dessa sjukdomar. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (Socialstyrelsen, 2005) står det 
att sjuksköterskan ska ha ett etiskt förhållningssätt med en helhetssyn på patienten. Detta 
innebär att sjuksköterskan ska ”Utgå från en värdegrund som vilar på en humanistisk 
människosyn” samt att ”Visa omsorg om och respekt för patientens autonomi, integritet 
och värdighet” (s. 10). Genom att mildra den negativa innebörden i begreppen missbruk 
och beroende får samhället mer kapacitet till att kunna bistå individen med 
missbruksproblem (Socialstyrelsen, 2007). Det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal 
uppmärksammar människor med missbruksproblem men inte fäster någon moralisk vikt 
vid deras tillstånd (McCaffery & Ferrell, 1997; Socialstyrelsen, 2007). McCaffery och 
Ferrell (1997) menar att ”addiction is a bad disease, but addicts are not bad people.” (s. 
185). 
 
Ordet attityd kommer enligt Rosén (2010) från senlatinets aptitu’do som kan översättas 
med lämplighet, eller från franskans attitude som betyder hållning. Svenska synonymer till 
ordet attityd kan vara inställning eller förhållningssätt. Lovi och Barr (2009) menade att 
begreppet stigmatisering innebär att en individ åtskiljs från normen och grupperas in i ett 
fack. En form av negativ stereotypisering uppstår. Vidare uppgav Lovi och Barr (2009) att 
flera studier påvisade att människor med beroendeproblematik är en grupp som utsätts för 
stigmatisering av hälso- och sjukvårdspersonal. Sjuksköterskor inom kommunen samt 
sjuksköterskor på avdelningar för personer med acquired immune deficiency syndrome 
(AIDS)-diagnos hade en positiv attityd gentemot personer med beroende. Sjuksköterskor 
på akutmottagningar och i synnerhet på infektionsmottagningar och på 
operationsavdelningar hade den mest negativa attityden mot personer med beroende. 
Negativa attityder gentemot personer med missbruksproblem påverkade behandlingen av 
individerna och kvaliteten på vården (ibid.). Kontinuerlig kontakt främjade emellertid 
sjuksköterskans förståelse för dessa patienter och deras missbruksproblem (Happell, Carta 
& Pinikahana, 2002). 
 
Sjuksköterskors negativa attityder härstammade enligt Lovi och Barr (2009) från att 
sjuksköterskorna ansåg att personerna med missbruksproblem själva hade förvållat sin 
sjukdom. Vidare ansåg dessa sjuksköterskor att hälso- och sjukvården inte hade någon 
skyldighet till att hjälpa dessa individer att komma till rätta med och bli av med 
missbruksproblemet. Enligt Gerace, Hughes och Spunt (1995) kände dock många 
sjuksköterskor frustration över bristande stöd från hälso- och sjukvårdsorganisationen. 
Sjuksköterskorna ville gärna hjälpa patienterna men kände att organisationen inte tog sitt 
ansvar. Vid mötet med patienter med missbruksproblematik uppmärksammade 
sjuksköterskor en del omständigheter där deras kunskaper var otillräckliga. Bland dessa var 
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att upptäcka och utvärdera missbruksproblem, tala med patienterna gällande deras 
missbruk och att smärtlindra patienter med beroende (Gerace, et al., 1995).  
 
Gällande utbildning och kompetensutveckling anser Socialstyrelsen (2007) att 
sjuksköterskor och andra yrkesgrupper som kommer i kontakt med personer med 
missbruks- och beroendeproblem behöver ökad kompetens. Socialstyrelsen (2007) anser 
att det inom olika grundutbildningar finns svagheter. Dessa svagheter gäller i synnerhet: 
- Kvantiteten av kunskap som är relaterat till missbruk och beroende är för låg.  
- Innehållet, det vill säga den kunskap som ges, är bristfällig. 
- Grundutbildningen går inte att verklighetsförankra och förbereder inte studenterna för 

att möta personer med missbruks- och beroendeproblematik. 
 
En bidragande faktor till att patienter med missbruksproblematik inte alltid får adekvat 
vård var enligt Happell, et al. (2002) personalbrist och inadekvat träning i omvårdnaden av 
dessa patienter. Gerace, et al. (1995) och Happell, et al. (2002) anser att sjuksköterskor bör 
erbjudas klinisk träning och utbildning gällande patienter med missbruksproblematik. Med 
utbildning och klinisk träning ansåg sjuksköterskor sig vara mer optimistiska gällande 
behandling av missbruk. Sjuksköterskorna kom även till insikt med att missbruk var en 
behandlingsbar sjukdom (Gerace, et al., 1995; Pinikahana, Happell & Carta, 2002). 
Sjuksköterskorna kände sig efter utbildning och klinisk träning mindre dömande och såg 
inte längre missbrukaren utan personen bakom sjukdomen. 
 
Ida Jean Orlandos omvårdnadsteori, Den reflektiva omvårdnadsprocessen, behandlar 
sjuksköterska-patient-interaktionen där tanken är att sjuksköterskans beteende påverkar 
patienten och tvärtom (Kennedy Sheldon & Ellington, 2008; Schmieding, 1995). I teorin 
finns det tre ”huvudbegrepp”: patientens beteende, sjuksköterskans reaktion och 
sjuksköterskans omvårdnadshandling. Sjuksköterskans reaktion på patientens beteende kan 
vara observerbar eller icke-observerbar. Den icke-observerbara aspekten består av 
iakttagelser, tankar och känslor som sjuksköterskan upplever utifrån patientens beteende. 
Den observerbara delen består av sjuksköterskans omvårdnadshandling. Om en 
omvårdnadshandling enbart sker utifrån sjuksköterskans egna förutfattade meningar kallas 
detta för den automatiska personliga reaktionen och denna kan lättare medföra negativa 
konsekvenser i omvårdnadsarbetet. Om sjuksköterskan däremot för en dialog med 
patienten om reaktioner, iakttagelser, tankar och känslor kallas detta istället för den 
reflektiva omvårdnadsprocessen. Den reflektiva omvårdnadsprocessen gynnar relationen 
mellan sjuksköterskan och patienten vilket i sin tur leder till positiva följder av 
omvårdnadsarbetet (ibid.). 
 
Enligt Lovi och Barr (2009) hjälpte utbildning angående beroende och missbruk 
sjuksköterskor till bättre attityder gentemot patienter med missbruk vilket i sin tur ledde till 
bättre omvårdnad av dessa patienter. Sjuksköterskor stigmatiserade patienter med 
missbruksproblem och detta grundade sig i begränsad kunskap om ämnet (ibid.). Med 
grund i detta och att sjuksköterskor i enlighet med Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 
1982:763) enligt § 2 ska ge ”vård på lika villkor för hela befolkningen” är det därmed 
relevant att veta vad sjuksköterskor har för attityder gentemot patienter med 
missbruksproblem och hur mötet mellan sjuksköterskor och dessa patienter ser ut. 
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Syfte 

Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder gentemot patienter med missbruksproblem 
samt att beskriva hur mötet mellan sjuksköterskor och dessa patienter ser ut. 
 
 

Metod 

Ansatsen som präglat litteraturstudien var induktiv. Litteraturstudien utformades enligt 
Fribergs (2006) metod. Vetenskapliga artiklar av kvantitativ och kvalitativ karaktär valdes 
ut och kvalitetsgranskades sedan enligt Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. 
 
 

Datainsamling 

Inledande sökning gjordes i Cinahl för att undersöka om relevant material fanns. Cinahl 
valdes i och med att detta är en omvårdnadsinriktad databas. Sökorden som i första hand 
valdes var: sjuksköterskans attityd och missbruk. Eftersom artiklar gällande området fanns 
att tillgå fördjupades sökningen med följande sökord: drogmissbruk, sjuksköterskor, 
missbrukare, sjuksköterska-patient relation, förhållningssätt, beroende och sjuksköterskans 
kunskap. Andra sökord prövades men gav inga nya eller relevanta träffar. Sökning gjordes 
även i databaserna PubMed, PsycINFO och Academic Search Elite. De termer som söktes i 
PubMed var: sjuksköterskans attityd, missbruk, sjuksköterskor, känslor, beroende och 
substans. Sökorden som användes vid sökning i PsycINFO var: drogmissbruk, 
sjuksköterskor, sjuksköterska-patient relation, attityder och drogberoende. Vid sökning i 
Academic Search Elite söktes artiklar med följande termer: missbruk, drogmissbruk, 
sjuksköterskor, attityder, hälso- och sjukvård och stigmatisering. Sökning skedde både i 
fritext och med databasernas egna begrepp för orden. 
 
Eftersom intresset låg i att hitta nya forskningsrön begränsades sökningarna i databaserna 
med så kallade limits gällande årtal. I alla databaser valdes publiceringar gjorda inom 
årtalen 2000-2010. I Cinahl begränsades sökningarna även till research articles då dessa 
artiklar klassificeras som vetenskapliga inom forskningen och ska användas då en 
litteraturstudie skrivs. I PubMed kunde inte sökningarna begränsas i samma omfattning. 
Begränsningarna innefattade engelska och svenska artiklar samt abstract. Abstract valdes 
för att kunna utskilja vetenskapliga artiklar från icke-vetenskapliga artiklar. I Academic 
Search Elite kunde inte sökningarna begränsas med research articles och därför valdes 
begränsningen scholarly (peer reviewed) journals, (tabell 1, bilaga I). 
 
Efter den egentliga litteratursökningen gjordes ytterligare sökningar för att få fram fler 
relevanta artiklar. Sökningarna gjordes i Cinahl och nya sökord som då användes var: 
rädsla, opioider, vård, injektion och olagligt drogbruk. Sammanlagt lästes 103 abstract och 
34 vetenskapliga artiklar valdes ut i urval 1, för att sedan skrivas ut och granskas. 
 
Inklusionskriterier:  
- Artiklar publicerade inom årtalen 2000-2010. 
- Research articles. 
- Artiklar skrivna på engelska eller svenska. 
- Artiklar som behandlade alkohol- och drogmissbruk. 
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Exklusionskriterier: 
- Reviewartiklar 
- Artiklar publicerade innan år 2000 
- Artiklar som behandlade missbruk i samband med AIDS och humant immunbristvirus 

(HIV) 
- Artiklar som behandlade andra missbruk än alkohol- och drogmissbruk, till exempel 

tobaksmissbruk, matmissbruk och sexmissbruk 
 
 

Databearbetning 

Artiklarna kvalitetsgranskades med bedömningsmallar där en bedömningsmall behandlade 
kvantitativa artiklar och en bedömningsmall behandlade kvalitativa artiklar (Carlsson & 
Eiman, 2003). Databearbetning skedde enligt tillvägagångssätt i Friberg (2006). Artiklarna 
lästes igenom i sin helhet och granskades först enskilt och sedan tillsammans för att uppnå 
konsensus och 17 artiklar valdes att ingå i urval 2. Resultaten i artiklarna lästes igenom där 
relevant information ströks under och översattes till svenska. Olika färger användes för att 
urskilja olika kategorier och underkategorier som framkom. Kategorierna framkom då 
liknande sakförhållanden behandlades i flera artiklar. Underkategorier bildades när det 
inom en kategori fanns olika tyngdpunkter eller när skillnader skulle belysas. 
Huvudinnehållet som skrevs avgjorde kategoriernas namn. Nedan redogörs för överblick 
gällande dessa.  
 
Sjuksköterskors attityder gentemot patienter med missbruksproblem 
- Positiva attityder 
- Negativa attityder 
 
Sjuksköterskors möten med patienter med missbruksproblem 
 
Sjuksköterskors rädslor gällande smärtlindring av patienter 
- Rädsla för manipulation 
- Rädsla för att skapa ett beroende 
 
Sjuksköterskors attityder till utbildning om missbruksproblem   
 
En artikelöversikt skrevs gällande artiklarnas syfte, titel, metod, urval, slutsats och 
vetenskapliga kvalitet (tabell 2, bilaga II) 
 
 

Resultat  
 
 

Sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 
missbruksproblem 
 

Skinner, Feather, Freeman och Roche (2007) belyste att när sjuksköterskor uppvisade 
välvilja och hade en altruistisk livssyn sammanföll detta med att sjuksköterskor visade 
patienter sympati och medkänsla. Sjuksköterskor som uppvisade en konservativ syn 
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gällande missbruk hade oftare negativa känslor förknippade till patienter med 
missbruksproblem, såsom ilska och besvikelse (ibid.). 
 
 
Positiva attityder 

En del sjuksköterskor uppvisade positiva attityder gentemot patienter med 
missbruksproblem (Happell & Taylor, 2001; Skinner, et. al., 2007) och menade att dessa 
patienter hade rätt till god omvårdnad av hög kvalitet (Natan, Beyil & Neta, 2009; Skinner, 
et al., 2007). Missbruk ansågs även av somliga sjuksköterskor i studien, som utfördes av 
Kelleher och Cotter (2009), vara en behandlingsbar sjukdom samt att personer med 
missbruk inte ansågs vara obehagliga att arbeta med. 
 
  
Negativa attityder 

Negativa attityder gentemot patienter med missbruksproblem uppvisades hos en del 
sjuksköterskor (Merrill, Rhodes, Deyo, Marlatt & Bradly, 2002; Natan, et al., 2009; 
Ronzani, Higgins-Biddle & Furtado, 2009). Även hos en del distriktssköterskor återfanns 
negativa attityder som var förknippade med fördomar och stigmatisering (Peckover & 
Chidlaw, 2007). De sjuksköterskestudenter som uppvisade negativa attityder gentemot 
patienter med missbruksproblem hade ofta adapterat dessa attityder från sjuksköterskor 
som de mött under praktik (Allcock & Toft, 2003). Till följd av de negativa attityderna 
blev vårdkvaliteten av patienter med missbruksproblem ofta sämre (Natan, et al., 2009; 
Peckover & Chidlaw, 2007). Hopwood och Treloar (2007) kom fram till att en del 
sjuksköterskor och annan vårdpersonal inte tyckte att patienter med missbruksproblem 
förtjänade vård då de ansåg att patienterna själva var ansvariga för sitt tillstånd. Trots att 
vissa av sjuksköterskorna i studien av Skinner, et al. (2007) ansåg att patienter med 
missbruksproblem förtjänade vård, ansåg även de att patienterna själva hade orsakat sitt 
hälsotillstånd genom missbruket. Stigmatisering av patienter med narkotikaberoende 
handlade enligt McMurphy, Shea, Switzer och Turner (2006) om att dessa patienter krävde 
vård som tog tid och att vårdpersonal inte hade det stöd som behövdes vid behandling av 
dessa patienter. Stigmatiseringen handlade även om att patienterna ansågs vara 
manipulativa, argumenterande, icke-följsamma, att de hade stor risk att misslyckas i 
behandlingen och att de hade för stora sociala problem. Även i studien av Sherratt och 
Jones (2003) ansågs patienter med missbruksproblem vara manipulativa. 
 
En del distriktssköterskor (Peckover & Chidlaw, 2007) och hälso- och sjukvårdspersonal 
(Sherratt & Jones, 2003) ansåg att det fanns en tendens till aggressivitet hos patienter med 
missbruksproblematik. I båda studierna (Peckover & Chidlaw, 2007; Sherratt & Jones, 
2003) uppfattades dessa patienter vara farliga. Detta fick till följd i studien av Peckover 
och Chidlaw (2007) att vårdtagarnas behov överskuggades av rädsla från 
distriktssköterskorna. Distriktssköterskorna bortsåg från att missbruket var farligt för 
vårdtagarna och fokuserade istället på att vårdtagarna var farliga för distriktssköterskorna. 
Vårdtagare med missbruksproblematik fick därmed kortare och mer uppgiftsorienterad 
vård (Peckover & Chidlaw, 2007). I studien av McMurphy, et al. (2006) framgick att några 
i vårdpersonalen, vid vård av patienter med narkotikaberoende, oroade sig mycket för sin 
egen och andra patienters säkerhet.  
 
Det som uppvisades i studien av Natan, et al. (2009) var att de sjuksköterskor som 
stereotypiserade patienter med missbruksproblematik även hade en tendens att ge dessa 
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patienter sämre omvårdnad. Det framgick i studien av Ronzani, et al. (2009) att patienter 
med missbruksproblematik moraliserades då både missbruket och patienten med 
missbruksproblem ansågs vara oönskade. Patienter med missbruksproblem ansågs även 
störa rutinerna på vårdavdelningarna i och med att dessa patienter menades vara svåra att 
vårda (Natan, et al., 2009). 
 
   

Sjuksköterskors möten med patienter med missbruksproblem 

I studien av Dewar, Osborne, Mullett, Langedeau och Plummer (2009) belystes mötet 
mellan sjuksköterskan och patienten och det betonades att sjuksköterskans uppfattningar 
gentemot patienter med missbruksproblem formades i interaktion mellan sjuksköterskan 
och patienter, andra sjuksköterskor och övriga hälso- och sjukvårdspersonal. Vid mötet 
mellan sjukvårdspersonal och patienter förekom flera faktorer som inverkade på relationen 
mellan dessa parter på ett negativt sätt (Merrill, et al., 2002). Sjukvårdspersonalen 
upplevde en rädsla för att bli manipulerade av patienter med beroende. Det visade sig att 
personalen inte lyssnade till patienters klagomål på grund av obehag och osäkerhet. Fler 
faktorer som påverkade relationen mellan sjukvårdpersonal och patienter med 
missbruksproblem var att vid tillfällen där patienten fick inadekvat vård uppfattades detta 
av patienterna som avsiktligt. Den negativa stämningen mellan sjukvårdspersonal och 
patienter med missbruk influerades av att patientens smärta tycktes enligt 
sjukvårdspersonalen bero på beroendebeteende och inte på egentlig fysisk smärta och detta 
uppfattades av patienterna som brist på tillit. Patienterna var rädda att sjukvårdspersonalens 
negativa attityder skulle leda till att de fick bristfällig vård (ibid.).   
 
Det framgick att många sjuksköterskor ansåg att patienter med missbruksproblematik var 
svåra att vårda och bemöta (Kelleher & Cotter, 2009; Natan, et al., 2009; Ronzani, et al., 
2009), i synnerhet när missbruket förekom i kombination med somatisk sjukdom (Kelleher 
& Cotter, 2009). Patienter med missbruksproblem blev vid flertalet tillfällen inadekvat 
behandlade och detta var enligt Kelleher och Cotter (2009) dels på grund av att patienterna 
ansågs vara svåra att vårda och dels på grund av personalbrist i vården. Enligt en studie av 
Natan, et al. (2009) hade en del sjuksköterskor kunskaper och erfarenheter att behandla 
dessa patienter, men kände sig inte bekväma i att vårda dem. Detta ledde till att patienter 
med missbruk fick sämre omvårdnad (ibid.). 
 
I studier av Rassool och Rawaf (2008) och Rassool, Villar-Luis, Carraro & Lopes (2006) 
beskrev en del av sjuksköterskestudenterna att det var viktigt att ta anamnes gällande 
patienters alkohol- och drogvanor. Det som också belystes var att det var viktigt att våga 
diskutera eventuella drog- och alkoholmissbruk då det enligt studien av Rassool, et al. 
(2006) framkom att många studenter hade svårt att relatera till patienter med drog- och 
alkoholmissbruk och föra ett samtal om missbruket. Emellertid visade Kelleher och Cotter 
(2009) genom sin studie att anamnes gällande droger sällan togs. En del studenter ansåg att 
patienter med missbruk var obehagliga att vårda men tyckte trots detta inte att patienter 
med missbruksproblem hade låg moral på grund av sitt missbruk (Rassool, et al., 2006). 
 
 

Sjuksköterskors rädslor gällande smärtlindring av patienter 

I studien som utfördes av Dewar, et al. (2009) undersöktes vilka faktorer som påverkade 
sjuksköterskors beslutsfattande gällande smärtlindring av patienter. Det påpekades att 



9 
 

sjuksköterskans uppfattning gällande smärta och smärtlindring av patienter med missbruk 
influerades av andra. Sjuksköterskors attityder gällande smärtlindring påverkades av yttre 
(interpersonliga)- och inre (intrapersonliga) faktorer. I de yttre faktorerna ingick bland 
annat det sociala samspelet med patienten, samarbetet sjuksköterskor emellan samt 
patientens diagnos och om det förekom missbruk. De inre faktorerna innefattade 
sjuksköterskors subjektiva uppfattningar om smärta och smärtbehandling. Det som 
dessutom kunde påverka sjuksköterskors syn var om det förelåg misstanke om att patienten 
försökte manipulera sig till smärtlindring. Förhållanden som visade sig ha betydelse var 
patientens behov, diagnos, smärttolerans samt om patienten tidigare varit beroende av 
droger. Genom att sjuksköterskor visade empati för patienten blev det lättare att komma 
underfund med varifrån smärtan härstammade, om det inte fanns någon klar fysisk 
anledning (ibid.). Sjuksköterskorna i studien av Dewar, et al. (2009) baserade beslut om att 
administrera smärtlindring till en patient på spekulationer om patientens smärta var valid 
eller ej. Om smärtan härstammade från olyckshändelse eller fysiologisk sjukdom ansågs 
smärtan vara verklig. Däremot, om smärtan inte kunde förklaras och patienten dessutom 
hade alkohol- och drogmissbruk skapade medicineringen en osäkerhet hos 
sjuksköterskorna (Dewar, et al., 2009; Zerwekh, Riddell & Richard, 2002). Ytterligare 
tyckte vårdpersonalen i studien som utfördes av Merrill, et al. (2002) inte att det fanns 
några klara riktlinjer för hur de skulle gå till väga för att smärtskatta och behandla patienter 
med missbruksproblematik. 
 
 
Rädsla för manipulation 

Det framkom i studier (Dewar, et al., 2009; Natan, et al., 2009; Sherratt & Jones, 2003) att 
en del sjuksköterskor var rädda för att bli manipulerade av patienter med 
missbruksproblem som ville ha medicinering. Vissa av sjuksköterskorna som deltog i 
studien (Dewar, et al., 2009) påpekade att manipulation hotade sjuksköterskans 
självförtroende. Detta ledde till att sjuksköterskan inte kunde ge god omvårdnad som i sin 
tur medförde att sjuksköterskans identitet som professionell sjuksköterska underminerades. 
I studien som utfördes av Dewar, et al. (2009) förmedlade en sjuksköterska sina känslor 
när hon trodde att hon blev manipulerad av en patient med missbruksproblematik som ville 
ha smärtlindring: 
 

”As a nurse it just makes me feel that your credibility, not your credibility 
but your professionalism… you could be the street drug corner guy giving 
out drugs to this guy, sometimes you feel like a pusher, you feel like the 
drug dealer… and it makes you feel kind of yucky when you’ve got this 
sort of shady guy manipulating you and it leaves you feeling dirty 
afterwards.” (s. 300) 

 
Några av sjuksköterskorna i studien av Zerwekh (2002) rapporterade att läkare ofta kände 
en rädsla för att förlora kontrollen. Sjuksköterskorna menade då att de själva fick vara 
väldigt bestämda för att få adekvata ordinationer till patienterna men trots detta kände 
sjuksköterskorna en rädsla för att patienter skulle manipulera sig till smärtlindring (ibid.). 
 
 
Rädsla för att skapa ett beroende 

Sjuksköterskors tankar kring patienter med missbruksproblem påverkade smärtlindringen 
av dessa patienter (Dewar, et al., 2009). Vissa sjuksköterskor kände att de förvärrade 
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patienters beroende i samband med medicinering. Enligt Dewar et al. (2009) fanns denna 
rädsla i synnerhet då sjuksköterskor hade stigmatiserande eller fördömande attityd. I en 
studie av Allcock och Toft (2003) undersöktes sjuksköterskestudenters syn på risker för 
missbruk. Det visade sig att några studenter överskattade risken för beroende, framför allt i 
början av utbildningen. Studenternas ofullständiga kunskaper gällande farmakologi 
medförde att de var rädda för att smärtlindra patienter genom att använda analgetika med 
beroendeframkallande egenskaper. En annan faktor som också påverkade administreringen 
var hur studenterna själva ställde sig till egen användning av analgetika. Det visade sig att 
ökade kunskaper och erfarenheter resulterade i mindre rädsla för att administrera 
smärtlindring (ibid.). 
 
Enligt Zerwekh, et al. (2002) var rädsla och undvikande beteende från sjuksköterskornas 
sida ett hinder i smärtlindringen av patienter. I studien (Zerwekh, et al., 2002) uppvisades 
att en del sjuksköterskor kände en rädsla för att övermedicinera patienter och detta 
medförde ett motstånd till att patienterna skulle få ’vid behovs medicinering’. Även 
patienternas egna rädslor för att bli beroende inverkade på smärtlindringen och kunde 
utgöra ett hinder då sjuksköterskan smärtskattade patienten för att behandla smärtan. 
Patienters rädslor grundade sig vissa gånger på att de tidigare missbrukat narkotika och var 
rädda för att åter bli beroende (ibid.). 
 
 

Sjuksköterskors attityder till utbildning om missbruksproblem 

Sherratt och Jones (2003) undersökte vilken typ av utbildning hälso- och 
sjukvårdpersonalen efterfrågade. Att hantera aggressiva patienter med missbruksproblem 
prioriterades då en del hälso- och sjukvårdspersonal upplevde dessa patienter som farliga 
och manipulativa. Sherratt och Jones (2003) studerade även vilka av hälso- och 
sjukvårdpersonalen som var villiga att delta i träning gällande patienter med missbruks- 
och beroendeproblematik. Nästan alla tillfrågade sjuksköterskor uppvisade en optimistisk 
attityd till att delta. Kelleher och Cotter (2009) genomförde en studie där sjuksköterskors 
kunskaper gällande alkohol- och droger samt missbruk undersöktes. Många 
sjuksköterskors kunskaper visade sig vara tillfredsställande men bristande kunskaper 
påvisades gällande interventioner vid alkoholmissbruk samt kunskaper om 
bensodiazepiner. Dessa sjuksköterskor ansåg själva att de med avseende på 
alkoholberoende och utsättningsstadier samt identifiering av alkohol- och drogmissbruk 
hade goda kunskaper. I studien av Hopwood och Treloar (2007) var sjuksköterskor och 
annan vårdpersonal inadekvat utbildade gällande frågor som i allmänhet rörde droger. 
 
Happell och Taylor (2001) undersökte inom vilka områden sjuksköterskor behövde ökade 
kunskaper och handledning gällande missbruksproblematik. Det visade sig att en del 
sjuksköterskor, rörande utsättningssymtom av vissa droger, kände sig inadekvat utbildade 
och var i behov av handledning. Även i studien av Ford, Bammer och Becker (2008) kände 
sig sjuksköterskor inadekvat utbildade. Redan i sjuksköterskans grundutbildning visades 
enligt en studie av Rassool, et al. (2006) att studenterna inte ansåg att utbildningen 
gällande dessa områden var tillräcklig. Genom handledning visades enligt studien av 
Happell och Taylor (2001) att sjuksköterskors kunskapsförmåga ökades signifikant och 
Ford, et al. (2008, 2009) såg att utbildning på arbetsplatsen inte var tillfredsställande utan 
handledning. Utbildning och handledning i kombination förbättrade sjuksköterskors 
attityder gentemot patienter med missbruksproblem (Ford et al., 2008, 2009). Rassool och 
Rawaf (2008) genomförde en undersökning där sjuksköterskestudenters självförtroende i 
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omvårdnaden av patienter med missbruk och kunskaper om missbruket mättes. 
Självförtroendet ökade efter utbildningen och kunskaper och förmåga att identifiera tecken 
och symtom för alkoholproblem förbättrades (ibid.). Om vårdpersonal fick tillgång till 
specialister inom missbruksområdet framgick enligt McMurphy, et al. (2006) att 
vårdpersonalen fick hjälp att ge rätt vård till patienter med missbruksproblematik och 
potentiellt reducera stigmatisering. 
 
 

Diskussion 

 
 

Metoddiskussion 

Många olika sökord användes för att få tillräckliga och relevanta artiklar som underlag till 
litteraturstudien. Den stora mängd sökord som användes var relevant då sökningarna med 
sökorden många gånger resulterade i relativt få användbara artiklar. De sökorden som 
användes i början av artikelsökningens gång var de sökord som var direkt relaterade till 
syftet och sökorden var då relativt snäva. När fler sökningar gjordes blev sökningarna 
bredare med sökning i fritext och med trunkering. Allteftersom arbetet fortgick 
fokuserades inte sökorden enbart till syftet utan till relevans i arbetet, återigen var 
sökningarna snävare i början och blev sedan alltmer utbredda. Detta sätt att söka på kan ses 
som en svaghet då sökningarna som gjordes inte resulterade i större urval av artiklar. En 
konsekvens av att sökningarna var snäva i början blev att efter att resultatdelen skrivits 
upptäcktes att informationen som ingick inte var tillräcklig. Ytterligare sökningar 
genomfördes då för att få fram mer relevant fakta. Emellertid förutspåddes inte detta då 
andelen artiklar som skulle ingå i resultatet innan resultatet skrivits ansågs vara tillräckliga. 
En annan anledning till att resultatdelen var begränsad innan ytterligare litteratursökning 
kan vara att flertalet artiklar var kvantitativa med relativt begränsad resultatdel.     
 
Träffar på sökningarna som utfördes resulterade många gånger i dubbletter från andra 
sökningar och dessa redovisas i tabell 1, bilaga I. I referenslistan redovisas alla artiklar som 
Electronic version. Detta med anledning av att alla artiklar som använts på ett eller annat 
sätt kunnat hittas utan att beställas. Med grund i att andelen artiklar i första urvalet var 
väsentligt stor beställdes inga artiklar trots att dessa vissa gånger verkade relevanta. Efter 
att resultatet skrivits upptäcktes att enbart 13 artiklar hade relevans till arbetet och i 
efterhand kan det tänkas att artiklar av betydelse borde ha beställts. Istället utfördes 
ytterligare litteratursökning och fyra artiklar kompletterade litteraturstudiens resultat. Det 
strävades efter en blandning av kvantitativa och kvalitativa artiklar. Emellertid 
eftersträvades fler kvalitativa än kvantitativa artiklar då detta tycktes svara bättre mot 
arbetets syfte. Dock hittades fler kvantitativa artiklar vilket kan ses som en svaghet. 
 
Tillvägagångssättet i databearbetningen anses vara lämplig. Genom att först läsa artiklarna 
enskilt gavs en möjlighet att bilda en egen uppfattning om artiklarna. När artiklarna sedan 
lästes och granskades tillsammans medförde detta en möjlighet för utbyte av tankar och 
reflektioner kring artiklarna. Genom att stryka under och färgkoda resultaten i artiklarna 
kunde artiklarna studeras i detalj och olika kategorier kunde bildas samt skillnader och 
likheter upptäckas. När relevant information i resultatet översattes från engelska till 
svenska underlättades för förståelse av artiklarna. Inga svagheter med tillvägagångssättet i 
databearbetningen kan urskiljas.  
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Alla artiklarna redovisade för studier som genomfördes i andra länder, dessa var 
Australien, USA, Israel, Storbritannien, Irland, Kanada och Brasilien (Tabell 2, Bilaga II). 
Detta ansågs inte påverka arbetet i någon större utsträckning då länderna ansågs vara av 
den västerländska kulturen och därmed ha en sjukvård som liknar den svenska hälso- och 
sjukvården. Detta med undantag av Brasilien, men efter genomgång av artiklarna 
upptäcktes att studierna som genomfördes i Brasilien kunde styrka andra studier av vad 
som ansågs vara västerländskt ursprung.  
 
I studierna som undersöktes redovisades det många gånger för hur många män respektive 
hur många kvinnor som deltog. Dock lades ingen större betoning på detta i artiklarna och 
därmed finns inget genusperspektiv i denna litteraturstudie. I vissa av artiklarna 
behandlades inte enbart sjuksköterskors perspektiv. I de artiklar där även andra inom 
hälso- och sjukvården undersöktes, exempelvis läkare och undersköterskor användes 
begreppen sjukvårdspersonal eller hälso- och sjukvårdspersonal. Detta ansågs emellertid 
vara relevant då perspektiven som togs upp i dessa artiklar styrkte artiklar där enbart 
sjuksköterskor togs upp. 
 
  

Resultatdiskussion 

Gällande den vetenskapliga kvaliteten på artiklarna som valdes till grund för resultatet 
valdes tretton vetenskapliga artiklar med kvalitetsgrad I, tre artiklar med kvalitetsgrad II 
och en artikel med kvalitetsgrad III. De artiklar som graderades till kvalitetsgrad II och den 
artikel som graderades till kvalitetsgrad III hade lågt eller ej acceptabelt urval enligt 
bedömningsmallen av Carlsson och Eiman (2003). Detta innebär att antalet informanter 
som ingick i studien, representativitet i studien eller beskrivningen av urvalet var 
bristfälligt. Med grund i att olika populationer med exempelvis olika genus, åldrar och 
kulturer kan inneha olika uppfattningar är det svårt att göra om studien och få likartat 
resultat som originalstudien om inte samma demografiska population ingår. 
 
En annan faktor som påverkade kvaliteten hos artiklar var att etiska aspekter saknades. 
Detta har till följd att studiernas pålitlighet minskade då det är viktigt att ha etiska aspekter 
i åtanke vid genomförandet av en studie/undersökning. Då olika människors värderingar 
undersöks, vilket var fallet i studierna, är det viktigt att kunna säkerställa att etiska regler 
och riktlinjer har följts. Fjorton av sjutton artiklar hade emellertid tagit hänsyn till etiska 
aspekter vilket styrkte resultatet i detta arbete. McMurphy, et al. (2006) belyste inga etiska 
aspekter i den kvalitativa studien som bland annat tog upp stigmatisering och 
manipulation. Då andra kvalitativa studier (Dewar, et al., 2009; Merrill, et al., 2002; 
Peckover & Chidlaw, 2007; Zerwekh, et al., 2002) tog hänsyn till etiska aspekter och 
styrkte resultatet i studien av McMurphy, et al. (2006) ansågs denna artikel vara relevant 
för resultatet. 
 
Artiklarna som skrevs av Ford, et al. (2008, 2009) var baserade på samma studie. Studien 
som genomfördes av Ford, et al. (2008) undersökte sjuksköterskors attityder till patienter 
med missbruksproblem samt vikten av utbildning och handledning för sjuksköterskor på 
arbetsplatsen. Studien som genomfördes av Ford, et al. (2009) var en regressionsanalys där 
variabler, som framkom i studien (Ford, et al., 2008), ställdes mot varandra och jämfördes. 
Bortfallet i studien var 50 % och detta bortfall analyserades av forskarna. Olikheter 
hittades i analysen men var inte signifikant då olikheterna understeg 10 %. Därmed ansågs 
det lämpligt att innefatta dessa studier i resultatet av denna litteraturstudie. 
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I den kvantitativa studien av Sherratt och Jones (2003) belystes handledning och träning i 
omvårdnaden av patienter med missbruksproblem. I studien kunde inte bortfall räknas och 
inga etiska aspekter var angivna. Andra studier som tog upp handledning och styrkte 
resultatet i studien av Sherratt och Jones (2003) var Ford, et al. (2008, 2009) och Rassool, 
et al. (2006). Dessa studier hade etiska aspekter. Studierna av Ford, et al. (2008, 2009) 
hade ett bortfall på 50 %, med godtagbar analys av detta bortfall. Då studien av Rassool, et 
al. (2006) hade en svarsfrekvens på 100 % och styrkte resultatet i både artiklarna 
innefattades dessa artiklar i resultatet. 
 
I studien av Skinner, et al. (2007) påträffades ett betydande bortfall då endast 35 % av 
urvalet deltog i studien. Denna artikel graderades till kvalitetsgrad I vilket kan tänkas vara 
märkligt. Emellertid bedömdes artiklarna utifrån bedömningsmallen av Carlsson och 
Eiman (2003) vilket innebär att bortfall och bortfall med betydelse för resultatet enbart gör 
avdrag på fyra poäng från slutpoängen. Detta medförde att artikeln av Skinner, et al. 
(2007) trots signifikant bortfall graderades till kvalitetsgrad I, då studien fick över 80 % av 
totalpoängen. Dock kan diskuteras om resultatet i denna artikel är tillförlitligt. Då andra 
kvantitativa studier (Happell & Taylor, 2001; Natan, et al., 2009) styrkte resultatet i 
studien av Skinner, et al. (2007) ansågs det relevant att innefatta denna artikel i resultatet 
av detta arbete. Studien av Natan, et al., hade ett bortfall på 32 % vilket inte ansågs som 
signifikant då studien av Ronzani, et al. (2009) inte hade något bortfall och styrkte 
resultatet. Studien av Happell och Taylor (2001) hade ett bortfall på 47 % men styrktes av 
Ford, et al. (2008, 2009) och Ronzani, et al. (2009) där liknande områden fördjupades. 
Andra studier som graderades till kvalitetsgrad I trots ett signifikant bortfall 
kvalitetsgraderades till grad I av samma anledning som studien av Skinner, et al. (2007). 
 
Flera kvantitativa studier (Ford, et al., 2008, 2009; Happell & Taylor, 2001; Kelleher & 
Cotter, 2009; Rassool & Rawaf, 2008) redogör för validitet och reliabilitet i mätinstrument 
som använts i studierna. Allcock och Toft (2003) hänvisar till tidigare studie (Allcock & 
Sanden, 1999) som använt mätinstrumentet innan och där det kan utläsas att 
mätinstrumentet testats för validitet och reliabilitet. I studierna av Natan, et al. (2009), 
Rassool, et al. (2006) och Skinner, et al. (2007) redogörs inte för orden reliabilitet och 
validitet men det kan utläsas i artiklarna att instrumenten testar det som är avsett att testas 
(valida) och att instrumenten är tillförlitliga (reliabla). Instrumenten i studierna av Natan, et 
al. (2009) och Sherratt och Jones (2003) pilottestades dessutom.  
 
I de flesta kvalitativa studier (Dewar, et al., 2009; Merrill, et al., 2002; Peckover & 
Chidlaw; 2007; Zerwekh, et al., 2002) var trovärdigheten och överförbarheten utan 
anmärkning. Emellertid kan de påpekas att urvalet i studierna av Hopwood och Treloar 
(2007) och McMurphy, et al. (2006) inte kan utläsas i den grad som önskas. Detta medför 
att trovärdigheten minskar. Även överförbarheten till andra sammanhang och andra 
grupper reduceras.  
 
I resultatet framkom det i studier (Hopwood & Treloar, 2007; Skinner, et al., 2007;) att en 
del sjuksköterskor ansåg att patienter med missbruksproblem själva hade förvärvat sitt 
hälsotillstånd och detta styrktes av sjuksköterskorna i studien av Lovi och Barr (2009). 
Enligt Socialstyrelsen (2007) finns det ofta ett tvångsmässigt beteende hos en individ med 
missbruksproblem och tillstånden ska då betecknas sjukdomar. Det är viktigt att ta i 
beaktande olika omständigheter som påverkar individen till att utveckla dessa sjukdomar 
och det kan diskuteras om patienterna verkligen kan klandras på grund av sitt missbruk. 
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Sjuksköterskor i studien av Hopwood och Treloar (2007) menade att patienter med 
missbruksproblem inte förtjänade god vård och sjuksköterskorna i studien av Lovi och 
Barr (2009) ansåg att de inte hade något ansvar till att hjälpa patienterna att få bukt med 
sitt missbruk. Enligt § 2 i Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) har alla 
människor rätt till ”vård på lika villkor”. I sjuksköterskans kompetensbeskrivning (2005) 
ska sjuksköterskor arbeta utifrån ett etiskt förhållningssätt och ha en helhetssyn på 
patienten. Det står även att sjuksköterskan ska se patientens lidande och försöka lindra 
lidandet genom lämpliga insatser och samtala med patienter på ett respektfullt sätt. Enligt 
Svensk sjuksköterskeförening [SSF] (2007) ska sjuksköterskan se till att mänskliga 
rättigheter hos individen respekteras. När sjuksköterskor inte anser att patienter förtjänar 
god vård kan det spekuleras om dessa åsikter speglar omvårdnaden som ges i praktiken, 
avsiktligt eller oavsiktligt. Genom att avvisa människor rätten till god vård följer inte 
sjuksköterskor lagar och etiska riktlinjer för yrkesprofessionen. När åsikter och fördomar 
gällande patienters tillstånd inverkar på vården riskeras människors rättigheter. Oavsett 
sjukdom ska sjuksköterskor kunna lägga sina personliga åsikter åt sidan när de möter och 
interagerar med patienter inom hälso- och sjukvården. Det finns andra människor med 
sjukdomar som stigmatiseras. HIV/AIDS är exempel på sjukdomar där individerna 
stigmatiseras av hälso- och sjukvårdpersonal (Andrewin & Chien, 2008). Dessa patienter 
stigmatiseras då hälso- och sjukvårdspersonal förmodar att patienterna ådragit sig 
sjukdomen genom homosexualitet, drogmissbruk och prostitution. 
 
Enligt Ida Jean Orlandos omvårdnadsteori (Kennedy Sheldon & Ellington, 2008; 
Schmieding, 1995) sägs det att omvårdnadsarbetet lättare medför negativa konsekvenser 
om sjuksköterskan utgår från sina förutfattade meningar om patienten. Enligt Bredenhof 
Heijkenskjöld, Ekstedt och Lindwall (2010) är det viktigt att lyssna till patienten för att ett 
förtroende ska skapas i sjuksköterska-patientrelationen. Detta gäller både patientens 
förtroende för sjuksköterskan och vice versa. Orlandos omvårdnadsteori (Kennedy Sheldon 
& Ellington, 2008; Schmieding, 1995) bygger på att sjuksköterskan för en dialog med 
patienten om tankar, känslor, reaktioner och iakttagelser och tillsammans med patienten ser 
till att positiva konsekvenser uppnås av omvårdnadsarbetet. Genom den reflektiva 
omvårdnadsprocessen (Kennedy Sheldon & Ellington, 2008; Schmieding, 1995) 
medvetandegörs det som sker i mötet mellan patienter med missbruksproblem och 
sjuksköterskan och därmed kan attityder förändras. Studien som genomfördes av Dewar, et 
al. (2009) pekade på att det var genom interaktion mellan sjuksköterskan och patienten 
som sjuksköterskans uppfattningar formades. Faktorer som påverkade mötet mellan 
patienten och sjukvårdspersonalen negativt enligt Merrill, et al. (2002) var att 
vårdpersonalen var rädda för manipulation, patienterna fick inadekvat vård som 
uppfattades som avsiktlig och det uppstod en negativ stämning mellan patienter och 
vårdpersonal. Att samtala med patienter kan därmed vara viktigt för att sådana faktorer inte 
ska utgöra ett hinder för omvårdnadsarbetet.  
 
Vikten av kommunikation och konsekvenser vid bristande kommunikation tas upp i 
studien som genomfördes av Peckover och Chidlaw (2007). Vårdtagarna fick kort och 
uppgiftsorienterad vård och det påpekades att det sjuksköterskeprofessionen bygger på, det 
vill säga god omvårdnad och kommunikation, försummades och relationen mellan 
distriktssköterskan och vårdtagaren gick förlorad. Resultatet av detta var att personer med 
missbruksproblem stigmatiserades. I och med att sociala, fysiska och emotionella behov 
bortsågs och fokus enbart låg på att vårdtagaren hade missbruksproblem diskriminerades 
och avhumaniserades vårdtagarna (ibid.). Detta överensstämmer med studier som visade på 
att patienter med missbruksproblematik stereotypiseras (Natan, et al., 2009) och 
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moraliseras (Ronzani, et al., 2009). I mötet är det därmed viktigt att sjuksköterskan tar del 
av patientens upplevda livsvärld för att inge tillit och skapa förtroende. Detta kan resultera 
i en förbättrad relation mellan sjuksköterskan och patienten och i att sjuksköterskan får en 
förbättrad attityd till patienten med missbruksproblem. 
 
Många sjuksköterskor upplevde en överdriven rädsla när det gällde att smärtlindra 
patienter då de trodde att det lätt kunde orsaka beroende (Allcock & Toft, 2003; Lander, 
1990; McCaffery & Ferrell, 1997; Zerwekh, et al., 2002). Detta är emellertid felaktigt då 
risken för patienten att utveckla ett beroende är ytterst liten (Lander, 1990; McCaffery & 
Ferrell, 1997) och därmed bör inte rädsla för beroende utgöra hinder för adekvat 
smärtlindring (McCaffery & Ferrell, 1997). Det påvisades att sjuksköterskan var rädd för 
att skapa beroende framför allt i samband med att det förekom en stigmatiserande eller 
fördömande attityd (Dewar et al., 2009). Om sjuksköterskan trodde att patienten var 
beroende av narkotika fick denne mindre smärtlindring (Lander, 1990) då sjuksköterskor 
var rädda för att förvärra patientens beroende (Dewar, et al., 2009). Sjuksköterskorna tog 
på sig ansvaret när det gällde att förhindra att patienter blev beroende av analgetika 
(Lander, 1990). Detta bör emellertid inte inverka på vilken dos sjuksköterskan 
administrerar för att smärtbehandlingen ska bli effektiv (McCaffery & Ferrell, 1997). 
Uppfattningen om patientens smärta var valid eller inte påverkade många gånger 
sjuksköterskors beslut om att administrera smärtlindring (Dewar, et al., 2009). 
Sjuksköterskor kände oro vid administrering när patientens smärta inte hade någon 
observerbar anledning (Merrill, et al., 2002; Zerwekh, et al., 2002). Det framkom enligt 
studier att sjuksköterskor var rädda för att bli manipulerade av patienter med 
missbrukproblem (Dewar, et al., 2009; Merrill, et al., 2002; Natan, et al., 2009; Zerwekh, 
et al., 2002). När sjuksköterskan ska smärtbedöma en patient litar hon mycket på att egna 
observationer och eget omdöme ska ge en korrekt bild av patientens smärtnivå. Likväl litar 
hon på att patienter anger korrekta uppgifter gällande sin smärta (Lander, 1990). När en 
patient upplever smärta är det viktigt att sjuksköterskan inte förringar patientens smärta. 
Enligt ICN:s etiska kod (2007) är ett av sjuksköterskans huvudsakliga arbetsområden att 
lindra lidande. Detta bortser sjuksköterskan ifrån om sjuksköterskan på grund av rädsla för 
att smärtlindra patienten låter patienten lida. Smärta är en subjektiv upplevelse och det är 
viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till detta vid smärtskattning av en patient. Som det 
framgått är risken för beroende ytterst liten och detta behöver uppmärksammas för 
sjuksköterskor som överskattar risken för beroende. Om detta uppmärksammas kan 
sjuksköterskor sluta överskatta risken för beroende och patienten kan få adekvat 
smärtlindring. 
 
Sjuksköterskors negativa attityder (Lovi & Barr, 2009; Natan, et al., 2009; Peckover & 
Chidlaw, 2007; Ronzani, et al., 2009) kan resultera i att patienter får vård av sämre kvalitet 
och blir inadekvat behandlade (Natan, et al., 2009; Peckover & Chidlaw, 2007;), trots att 
sjuksköterskorna i grunden vill ge dessa patienter god omvårdnad (Natan, et al., 2009). 
Därmed är det viktigt med utbildning och handledning (Ford, et al., 2008; Ford, et al., 
2009) och enligt McMurphy, et al. (2006) kan detta reducera eventuell stigmatisering. 
Enligt Gerace, et al. (1995) och Pinikahana, et al. (2002) framkom det att sjuksköterskor 
efter alkohol- och drogutbildning inte längre såg en missbrukare, utan människan bakom 
sjukdomen. Sjuksköterskor i flera studier ansåg att missbruk var en behandlingsbar 
sjukdom (Gerace, et al., 1995; Kelleher & Cotter, 2009; Pinikahana, et al., 2002). 
Utbildning kan medföra förbättrade attityder och minskade fördomar gentemot patienter 
med missbruksproblem vilket i sin tur underlättar i mötet med dessa patienter. I studien 
som gjordes av Rassool, et al. (2006) framkom det att sjuksköterskestudenter ansåg att 
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utbildningen gällande alkohol- och drogmissbruk var otillräcklig. Rassool och Rawaf 
(2008) hävdade att sjuksköterskestudenters självförtroende, genom utbildning, ökade i 
omvårdnaden av patienter med missbruksproblem. Även på arbetsplatsen efterfrågades 
ytterligare utbildning gällande dessa områden (Happell & Taylor, 2001; Sherratt & Jones, 
2003; Ford, et al., 2009). Socialstyrelsen (2007) betonar behovet av ökad kompetens hos 
yrkesgrupper som kommer i kontakt med patienter med missbruksproblem och menar att 
det finns brister redan i grundutbildningen (ibid.). Utbildning kan medföra att 
sjuksköterskor får en annan förståelse för patienter med missbruksproblematik och detta i 
sin tur kan medföra att attityderna gentemot dessa patienter förbättras. 
 
 

Konklusion 

Litteraturstudien syftade till att belysa sjuksköterskors attityder gentemot patienter med 
missbruksproblem samt att beskriva hur mötet mellan sjuksköterskor och dessa patienter 
ser ut. Sjuksköterskor uppvisar många gånger negativa attityder gentemot patienter med 
missbruksproblematik. Dessa attityder kan i grunden finnas hos sjuksköterskan men kan 
även uppkomma i interaktion med andra, exempelvis patienter och andra inom hälso- och 
sjukvården. Mötet mellan sjuksköterskan och patienten med missbruksproblem är 
komplext och många faktorer hotar att påverka mötet mellan sjuksköterskor och patienter 
med missbruksproblem negativt. Negativa attityder leder till stigmatisering, 
stereotypisering, moralisering och sämre vård till patienter med missbruksproblem. 
Smärtlindringen av dessa patienter blir även många gånger inadekvat då sjuksköterskor är 
rädda för att skapa ett beroende hos patienterna. Sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska 
grunda sig på ett etiskt förhållningssätt och en humanistisk människosyn vilket hotas av 
fördomar och rädslor som grundar sig i okunskap. 
 
 

Implikation 

Sjuksköterskor möter många patienter med missbruksproblem i sitt arbete inom hälso- och 
sjukvården. Många sjuksköterskor känner sig inadekvat utbildade gällande 
omvårdnadsarbetet av dessa patienter och det är därför av vikt att undervisning inom 
sjuksköterskans grundutbildning utökas gällande områden som rör missbruksproblematik. 
Det finns även ett behov av handledning och yrkesrelaterad utbildning för sjuksköterskor 
på arbetsplatsen. Det efterfrågas mer kvalitativ forskning kring sjuksköterskans attityder 
gällande patienter med missbruksproblem. 
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Tabell 1. Sökhistorik     Bilaga I:1 
 
 
Databas 
 

 
Datum 

 
Sökord/Limits 

 
Antal 
träffar 

 
Lästa 
abstract 

 
Urval 1 

 
Urval 2 

Cinahl 
 

16/11 -10 MM Nurse 
Attitudes AND 
MM Substance 
Abuse. Limits: 
Research 
article, Year 
2000-2010. 

16(4*) 9 7 4 

Cinahl 16/11 -10 Drug abuse 
AND Nurs*. 
Limits: 
Research 
article, Year 
2000-2010. 

39(0*) 12 1 0 

Cinahl 16/11 -10 MH Substance 
Abusers AND 
MH Nurse-
Patient 
Relations. 
Limits: 
Research 
article, Year 
2000-2010. 

8(3*) 3 1 1 

Cinahl 
 

16/11 -10 Substance 
abus* AND 
Approach 
AND Nurs*. 
Limits: 
Research 
article, Year 
2000-2010. 

45(1*) 20 1 0 

Academic 
Search Elite 
 

17/11 -10 Substance 
abuse AND 
Nurse AND 
Attitudes. 
Limits: 
Scholarly 
(Peer 
Reviewed) 
Journals, Year 
2000-2010 

172(2*) 10 3 1 

*= Artiklar som förekommit i fler sökningar



Tabell 1. Sökhistorik     Bilaga I:2 
 
 
Databas 

 
Datum 

 
Sökord/Limits 

 
Antal 
träffar 

 
Lästa 
abstract 

 
Urval 1 

 
Urval 2 

PubMed 
 

17/11 -10 Nurs* AND 
Feel* AND 
Substance 
abuse. Limits: 
Abstracts, 
English, 
Swedish, 
published in the 
Last 10 years. 

49(0*) 3 1 0 

PubMed 
 

17/11 -10 Nurse attitudes 
AND 
Addiction And 
Substance. 
Limits: 
Abstracts, 
English, 
Swedish, 
published in the 
Last 10 years.  

17(2*) 2 2 1 

Cinahl 17/11 -10 Nurs* AND 
Addiction 
AND 
Approach. 
Limits: 
Research 
article, Year 
2000-2010. 

18(1*) 2 1 1 

Cinahl 17/11 -10 MM Substance 
Abuse AND 
MH Nursing 
Knowledge. 
Limits: 
Research 
article, Year 
2000-2010. 

11(2*) 1 1 1 

*= Artiklar som förekommit i fler sökningar
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Datum 

 
Sökord/Limits 

 
Antal 
träffar 

 
Lästa 
abstract 

 
Urval 1 

 
Urval 2 

Academic 
Search 
Elite 

18/11 -10 DE 
Stigmatization 
AND DE 
DRUG Abuse 
AND DE 
MEDICAL 
Care. Limits: 
Fulltext, 
Scholarly 
(Peer 
Reviewed) 
Journals, Year 
2000-2010. 

152(1*) 8 1 1 

PsycINFO 19/11 -10 DE Drug abuse 
OR Drug 
addiction AND 
DE Attitudes 
AND Nurses. 
Limits: Year 
2000-2010. 

23(6*) 7 5 2 

PsycINFO 19/11 -10 DE Drug abuse 
OR Drug 
addiction AND 
DE 
Therapeutic 
Processes 
AND Nurses. 
Limits: Year 
2000-2010. 

3(2*) 1 1 1 

Cinahl 
 

7/12 -10 MH Fear AND 
MH 
Analgesics, 
Opioid AND 
Nurs* . Limits: 
Research 
article, Year 
2000-2010. 

1(1*) 1 1 1 

*= Artiklar som förekommit i fler sökningar
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Databas 
 

 
Datum 

 
Sökord/Limits 

 
Antal 
träffar 

 
Lästa 
abstract 

 
Urval 1 

 
Urval 2 

Cinahl 7/12 -10 MH Substance 
Use 
Disorders+ 
AND MH 
Stigma AND 
Car*. Limits: 
Research 
article, Year 
2000-2010 

34(2*) 8 1 0 

Cinahl 7/12 -10 MH Substance 
Use 
Disorders+ 
AND MH 
Stigma AND 
Nurs*. Limits: 
Research 
article, Year 
2000-2010. 

15(1*) 4 4 1 

Cinahl 7/12 -10 MH Substance 
Use 
Disorders+ 
AND MH 
Nurse-Patient 
Relations. 
Limits: 
Research 
article, Year 
2000-2010. 

38(3*) 9 2 1 

Cinahl 7/12 -10 Illicit drug use 
AND injecting. 
Limits: 
Research 
article, Year 
2000-2010. 

15(1*) 3 1 1 

   656 103 34 17 
*= Artiklar som förekommit i fler sökningar
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Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
Storbritannien 
PubMed 

Allcock, N., 
& Toft, C. 

Student 
nurses’ 
attitudes to 
pain 
relieving 
drugs 

Syftet med den studien var: 
1. Att undersöka 

riktigheten i studenters 
föreställningar om 
beroende av narkotisk 
analgetika. 

2. Att identifiera om och i 
vilken utsträckning 
studenter skattar risken 
för beroende under 
deras gemensamma 
grundutbildning (CFP). 

3. Att få en förståelse för 
vilka rädslor 
sjuksköterskestudenter 
upplever om beroende. 

4. Att göra 
rekommendationer för 
att förbättra 
sjuksköterskestudenters 
utbildning.   

Dels en kvantitativ och dels en 
kvalitativ studie. Studien var en del av 
en större studie. I delstudien erbjöds 
221 studenter att delta i en kohortstudie 
där frågeformulär skickades ut. Totalt 
returnerades 217 formulär (98 %) efter 
förta utskicket och 180 formulär efter 
andra (83 %). Studenter fick fylla i en 
anpassad version av frågeformuläret 
Standard measure of inferences of 
suffering (SMIS). Till frågeformuläret 
lades till en fråga som behandlade 
studenters skattning av risken för 
beroende hos patienter som behandlas 
med opioid analgetika efter operation. 
Till den större studien ingick 14 
studenter som fick genomgå en 
semistrukturerad och öppen 
djupintervju. Deras upplevelser av att ta 
hand om patienter med smärta 
undersöktes. De studenter som valdes 
ut för intervju var de studenter som 
uppvisade störst förändring i 
kohortstudien. Etiska aspekter belystes.  

Av sjuksköterskestudenterna som 
deltog i kohortstudien överskattade 
76 % av sjuksköterskestudenterna i 
början av utbildningen och 55 % i 
slutet av utbildningen risken för 
beroende. Av de 14 personer som 
deltog i djupintervjun utryckte en av 
studenterna att sjuksköterskor hade 
en negativ attityd gentemot opioid 
smärtlindring. Detta sades enligt 
Allcock och Toft kunna få 
konsekvenser hos 
sjuksköterskestudenterna som 
adapterar dessa attityder.      

Grad II 
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Publikationsår 
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Författare 
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Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Kanada 
Cinahl 

Dewar, A., 
Osborne, M., 
Mullett, J., 
Langdeau, 
S., & 
Plummer, M. 

Psychiatric 
patients: 
How can we 
decide if you 
are in pain? 

 Syftet var att undersöka 
bristen i kunskapen om 
smärtlindring genom att 
undersöka komplexiteten i 
sjuksköterskors 
beslutsfattande i 
sjukhusenheter med 
psykiatriska patienter.   

En kvalitativ studie. 20 sjuksköterskor 
på psykiatriska enheter intervjuades 
angående sjuksköterskors 
smärtskattning av patienten, beslut om 
administrering av analgetika och andra 
läkemedel, förhandlingar som sker 
mellan sjuksköterska och patient, 
rådfrågning sjuksköterskor emellan 
angående smärtskattning och 
smärtlindring och förhandlingar mellan 
sjuksköterska och läkare om analgetika 
behövs eller om den behövs ändras eller 
dosanpassas. Deltagarna bestod av 17 
kvinnor och 3 män i åldrarna 25-64 år 
med 3-40 års erfarenhet inom yrket. 
Insamlingen av materialet fortgick tills 
mättnad uppnåtts. Etiska aspekter 
fanns. 

Undersökning av vilka faktorer som 
påverkade smärtlindringen av 
patienter. En avgörande faktor visade 
sig vara om sjuksköterskan ansåg att 
patientens smärta var riktig eller inte. 
Sjuksköterskor var rädda för att bli 
manipulerade av patienter som ville 
ha opioid analgetika. En av 
sjuksköterskorna som intervjuades 
påpekade att manipulation hotar 
sjuksköterskans självförtroende. 
Tankar sjuksköterskan hade kring 
patienter var av betydelse vid 
beslutsfattande om smärtlindring, i 
synnerhet om sjuksköterskan hade 
fördömande eller stigmatiserande 
attityd. 

Grad I 
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Publikationsår 
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Databas 

 
Författare 
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Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Australien 
Cinahl 

Ford, R., 
Bammer, G., 
& Becker, 
N. 

The 
determinants 
of nurses’ 
therapeutic 
attitude to 
patients who 
use illicit 
drugs and 
implications 
for 
workforce 
development 

Syftet med studien var att 
undersöka faktorer som 
påverkar 
allmänsjuksköterskans 
terapeutiska förhållningssätt 
gentemot patienter som 
använder olagliga droger 
samt att göra en modell av 
initiativ för utvecklingen av 
arbetskraften.   

En kvantitativ tvärsnittsstudie. 3241 
registrerade, aktiva sjuksköterskor 
undersöktes. Frågeformulär skickades ut 
i två omgångar. 1605 (50 %) 
returnerades. För att undersöka om 
bortfallet hade betydelse analyserades 
detta genom en jämförelse med 
Australian Capital Territory (ACT) och 
genom telefonintervjuer med 7 % av de 
som inte svarade. Olikheter hittades men 
var inte av betydelse då skillnaden var 
lägre än 10 %. För att mäta 
sjuksköterskors attityder användes en 
anpassad version av frågeformuläret 
Alcohol and Alcohol Problems 
Perception Questionnaire (AAPPQ) och 
namnet ändrades på det då nya 
mätinstrumentet till Therapeutic Attitude 
Scale. Sjuksköterskors attityder till 
olagliga droger mättes genom 
mätinstrumentet Disapproval of Drug 
Use scale (DDU). Båda mätinstrumenten 
validerades genom pilotstudie med 82 
deltagare. Urvalet bestod av 94 % 
kvinnor med en medelålder på 44 år. 67 
% var kristna och 83 % drack enbart lite 
eller inget. 87 % var icke-rökare och 39 
% hade någon gång brukat marijuana. 
Utbildning gällande alkohol och droger 
var sällsynt och 1/3 av sjuksköterskorna 
hade aldrig genomgått utbildning. Etiska 
aspekter belystes.   

Endast 25 % av sjuksköterskorna 
som deltog i studien ansåg att de 
var adekvat utbildade gällande 
droger och alkohol. Den 
terapeutiska attityden gentemot 
patienter med missbruksproblem 
hos sjuksköterskor förbättrades med 
20 % om kombination av 
handledning och utbildning fanns 
att tillgå på arbetsplatsen. 
Sjuksköterskor behöver 
handledning i att lösa såväl 
personliga som kliniska problem. 
Utan den hjälpen förlorar 
sjuksköterskorna tilltron till sig 
själva gällande deras förmåga att ge 
god omvårdnad. Utbildning ansågs 
vara viktig men viktigast var att 
organisationen tillhandahöll stöd 
och hjälp till dessa sjuksköterskor. 

Grad I 
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Publikationsår 
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Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Australien 
Cinahl 

Ford, R., 
Bammer, G., 
& Becker, 
N. 

Improving 
nurses’ 
therapeutic 
attitude to 
patients who 
use illicit 
drugs: 
Workplace 
drug and 
alcohol 
education is 
not enough 

Syftet var att närmre 
undersöka interaktionen 
mellan handledning och 
arbetsplatsdrog- och 
alkoholutbildning, speciellt: 
1. Effekten av 

arbetsplatsutbildning i 
avsaknad av 
handledning. 

2. Tillfället där 
handledning har en 
förstärkande effekt på 
arbetsplatsutbildning.  

3. Nyttan som fås genom 
att öka handledning där 
arbetsplatsutbildningen 
är hög.  

Studien var en uppföljning av en 
tidigare tvärsnittstudie av samma 
forskare där 3241 frågeformulär 
skickades ut och 1605 sjuksköterskor 
deltog i studien (svarsfrekvens, 50 %).  
Regressionsanalys användes för att 
jämföra variabler och ställa dessa mot 
varandra och utvärdera 
signifikansvärdet. Utbildning gällande 
alkohol och droger var sällsynt och 34 
% av sjuksköterskorna hade aldrig 
genomgått utbildning.  Urvalet bestod 
av 94 % kvinnor med en medelålder på 
44 år. 
Medicin/operationssjuksköterskor, 24 
%. Barnmorskor, 15 %. 
Akutsjuksköterskor, 7 %. 
Psykiatrisjuksköterskor, 4 %. 
Barnsjuksköterskor, 4 % och drog- och 
alkoholsjuksköterskor (specialiserade), 
2 %. Etiska aspekter fanns.  

Utan handledning till sjuksköterskor 
är drog- och alkoholutbildningen på 
arbetsplatsen inte effektiv. 
Handledning och utbildning i 
kombination är avgörande för 
sjuksköterskans terapeutiska attityd 
gentemot patienter med 
missbruksproblem. 

Grad I 
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Författare 
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Slutsats 
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2001 
Australien 
PsycINFO 

Happell, B., 
& Taylor, C. 

Negative 
attitudes 
towards 
clients with 
drug and 
alcohol 
related 
problems: 
Finding the 
elusive 
solution 

Syftet var att undersöka om 
det finns en skillnad i 
attityder, självförtroende och 
uppfattad kunskap av 
sjuksköterskor i relation till 
patienter med drog- och 
alkoholrelaterade problem 
för sjuksköterskor som har 
utnyttjat konsultationshjälp 
av specialister på drog- och 
alkoholenheter och de som 
inte har gjort det.  

Den kvantitativa studien utfördes på ett 
privatsjukhus där det fanns en drog- 
och alkoholenhet som kunde kontaktas 
vid möten med patienter med alkohol- 
och drog problem. Ett frågeformulär 
med 50 påståenden utvecklades för att 
svara mot syftet för studien. 
Påståendena utformades enligt en 
sexgradig Likertskala. Frågeformuläret 
skickades ut till 200 randomiserat 
utvalda sjuksköterskor som var 
anställda på sjukhuset. 106 
frågeformulär returnerades (53 %). 
Främst var syftet med frågeformuläret 
att undersöka om sjuksköterskorna hade 
rådfrågat drog- och alkoholenheten på 
sjukhuset i olika situationer. De som 
hade utnyttjat drog- och alkoholenheten 
jämfördes med de som inte hade gjort 
det. Validiteten och reliabiliteten för 
mätinstrumentet säkerställdes. Etiska 
aspekter återfanns ej.  

Sjuksköterskor som utnyttjade och 
handleddes av drog- och 
alkoholenheten på sjukhuset 
uppvisade bättre resultat gällande 
attityder, självförtroende och 
uppfattad kunskap gällande patienter 
med missbruksproblem. Positiva 
attityder uppvisades gentemot 
patienter med missbruksproblematik 
efter handledning av personal från 
drog- och alkoholenheten.   

Grad III 
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Land 
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2007 
Australien  
Cinahl 

Hopwood, 
M., & 
Treloar, C.  

The drugs 
that dare not 
speak their 
name: 
Injecting and 
other illicit 
drug use 
during 
treatment for 
hepatitis C 
infection 

Syftet var att undersöka 
injicering och annan olaglig 
droganvändning hos 
människor som får 
interferonbaserad 
behandling för hepatit C 
virus (HCV) infektion, 
utifrån perspektivet hos en 
grupp hälso- och 
sjukvårdspersonal.  

En kvalitativ studie med 
semistrukturerade djupintervjuer. Tre 
sjuksköterskor kontaktades via telefon 
och tillfrågades om de ville delta. Dessa 
sjuksköterskor rekryterade ytterligare 
en sjuksköterska via sin arbetsplats och 
en femte sjuksköterska och en 
socialpedagog svarade på en annons 
som skickades ut via e-post. 
Sjuksköterskorna hade mellan 5-14 års 
erfarenhet av HCV behandling och 
socialpedagogen hade 20 års erfarenhet 
av stödsamtal gällande HCV 
infektioner. Därtill medverkade 20 
patienter som genomgick behandling 
för HCV infektion. Etiska aspekter 
belystes. 

Sjuksköterskor och annan 
vårdpersonal ansåg att patienter med 
missbruksproblem inte förtjänade 
vård då dessa själva hade orsakat sitt 
hälsotillstånd. Sjuksköterskorna i 
studien ansåg sig vara dåligt 
informerade gällande frågor som 
gällde droger.  

Grad I 
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Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Irland 
Cinahl 

Kelleher, S., 
& Cotter, P. 

A 
descriptive 
study on 
emergency 
department 
doctors’ and 
nurses’ 
knowledge 
and attitudes 
concerning 
substance 
use and 
substance 
users 

Syftet med studien var att 
avgöra akutläkares och 
akutsjuksköterskors 
kunskaper och attityder 
gällande droganvändare och 
problematiskt användande 
av droger. 

En kvantitativ studie som undersökte 
läkare och sjuksköterskor som arbetade 
på tre universitetssjukhus. Ett 
frågeformulär skickades ut. 
Frågeformuläret behandlade bland 
annat personalens nuvarande och 
uppfattad kunskapsnivå gällande 
droganvändning och patienter med 
missbruksproblem samt attityder 
gentemot dessa patienter. 
Frågeformulären tillsammans med 
informationsblad lämnades in på tre 
akutmottagningar där sammanlagt 145 
läkare och sjuksköterskor arbetade. 
Sammanlagt var det 66 formulär som 
returnerades (46 %). 57 kvinnor och 9 
män. 28 deltagare var under 30 år, 25 
var mellan 31-40 år och 13 var mellan 
41-50 år. Majoriteten av deltagarna 
hade mindre än 10 års arbetserfarenhet 
och 74 % av deltagarna hade aldrig 
deltagit i specifik träning gällande 
alkohol och droger. Det togs hänsyn till 
etiska aspekter.  

Studien visade att 73 % av deltagarna 
tyckte att patienter med 
missbruksproblem var inadekvat 
behandlade. 44 % tyckte att detta 
berodde på personalbrist och 32 % 
tyckte att detta handlade om att 
patienterna själva var svåra att 
hantera. 73 % av deltagarna medgav 
att patienter med missbruksproblem i 
kombination med somatisk sjukdom 
var svåra att hantera. 97 % respektive 
96 % av deltagarna ansåg att 
drogmissbruk respektive 
alkoholmissbruk var behandlingsbara 
sjukdomar. Majoriteten av 
sjukvårdspersonalen meddelade att 
de mycket sällan tog anamnes 
gällande droganvändning.  

Grad I 
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Publikationsår 
Land 
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Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2006 
USA 
Cinahl 

McMurphy, 
S., Shea, J., 
Switzer, J., 
& Turner, 
BJ. 

Clinic-based 
treatment for 
opioid 
dependence: 
A qualitative 
inquiry 

Syftet var att identifiera 
barriärer och främjande 
faktorer för behandling av 
opioidberoende på 
primärvårdskliniker.   

Den kvalitativa studien genomfördes 
via telefonintervjuer med klinikchefer. 
Av 38 klinikchefer som kontaktades 
vägrade 9 att delta och 2 åberopade att 
klinikens policy inte tillät de att delta i 
undersökningen. 27 (71 %) klinikchefer 
återstod på 26 olika enheter. För att 
delta i studien fick klinikcheferna 100 
dollar till sig själva eller som kunde 
skänkas bort i deras namn. Intervjuerna 
analyserades genom en hermeneutisk 
metod som grundade sig i Grounded 
theory. 21 av deltagarna i studien var 
män och 6 var kvinnor. Alla deltagare 
förutom 1 var läkare. Inga etiska 
aspekter återfanns.  

Patienter med missbruksproblem 
ansågs enligt läkarna kräva vård som 
tog tid och att vårdpersonal inte hade 
det stöd som behövdes vid 
behandling av dessa patienter. 
Stigmatiseringen av dessa patienter 
handlade vanligtvis om att de ansågs 
vara manipulativa, argumenterande, 
icke-följsamma, att de hade stor risk 
att misslyckas i behandlingen och att 
det hade för stora sociala problem. 
Det framgick att vårdpersonal, vid 
vård av patienter med 
narkotikaberoende, oroade sig 
mycket för sin egen och andra 
patienters säkerhet. Specialister inom 
missbruksområdet ansågs enligt vissa 
av deltagarna i studien vara en 
hjälpande hand till att ge rätt vård till 
patienter med missbruksproblematik 
och potentiellt reducera 
stigmatisering.     
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2002 
USA 
Cinahl 

Merrill, JO., 
Rhodes, 
LA., Deyo, 
RA., 
Marlatt, 
G.A., & 
Bradley, 
KA. 

Mutual 
mistrust in 
the medical 
care of drug 
users 

Syftet var att få en bättre 
förståelse för de ofta svåra 
relationerna mellan patienter 
som använder olagliga 
droger och deras läkare 
genom att identifiera stora 
frågor som uppkommer 
under deras interaktion.  

En etnografisk kvalitativ studie. 
Studien genomfördes under 20 veckor 
med 8 läkarteam som tog hand om 
inneliggande patienter. Av läkarna var 
21 män och 8 var kvinnor. 24 var vita, 
3 var asiatamerikanska, 1 var 
afroamerikan och 1 var latinamerikan. 
19 patienter som kom till akuten på 
sjukhuset erbjöds efter beslut om 
inläggning att delta i studien. Dessa 
patienter skulle vara aktiva 
droganvändare. Patienternas medelålder 
var 45 år. 12 av patienterna var män 
och 7 var kvinnor. 11 patienter var vita, 
7 var afroamerikaner och 1 patient var 
latinamerikan. Etiska aspekter belystes. 

Gällande relationen mellan 
sjukvårdspersonal och patienter var 
det flera faktorer som påverkade 
relationen på ett negativt sätt. Många 
av sjukvårdspersonalen var rädda att 
patienter med beroende skulle vara 
manipulerade. Vid tillfällen där 
patienten fick inadekvat vård, 
uppfattades detta av patienten som 
avsiktligt. När patienterna uppfattade 
sjukvårdpersonalens negativa 
attityder blev de rädda att detta skulle 
få en negativ inverkan på vården så 
att vården blev inadekvat.   
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2009 
Israel  
Cinahl 

Natan, M., 
Beyil, V., & 
Neta, O. 

Nurses’ 
perception 
of the 
quality of 
care they 
provide to 
hospitalized 
drug addicts: 
Testing the 
Theory of 
Reasoned 
Action 

Syftet med studien var att 
genom att använda TRA 
undersöka sjuksköterskors 
attityder och subjektiva 
normer utifrån hur de 
förmedlas genom den 
verkliga och den avsedda 
omvårdnaden av patienter 
med drogberoende.  

Studien är kvantitativ och genomfördes 
på ett allmänt sjukhus där 200 
frågeformulär skickades ut till 
sjuksköterskor. 135 sjuksköterskor 
svarade på formuläret (68 %).  
Undersökningen pilottestades först på 
20 sjuksköterskor. Genom att använda 
mätinstrumentet Theory of Reasoned 
Action (TRA) som är ett 
standardinstrument för mätning av 
attityder examinerades sjuksköterskors 
attityder gentemot patienter med 
missbruksproblem. Undersökningen 
skedde på medicinkliniker då 
sjuksköterskorna som arbetade där hade 
större benägenhet till att stöta på 
patienter med missbruksproblem. I 
studien deltog 116 kvinnor och 19 män. 
Av dessa var 102 gifta, 1 var 
änka/änkeman, 18 var singlar och 14 
var skilda/separerade.  Etiska aspekter 
belystes. 

De flesta sjuksköterskorna i studien 
ansåg att patienter med 
missbruksproblem hade rätt till god 
omvårdnad. Emellertid hade vissa 
sjuksköterskor en negativ attityd 
gentemot dessa patienter och tyckte 
att de var svåra att hantera. 
Sjuksköterskor ansåg att de gav vård 
av sämre kvalitet till patienter med 
missbruksproblem, detta till följd av 
stereotypisering. En del av 
sjuksköterskorna i studien var rädda 
för att bli manipulerade av patienter 
med missbruksproblem och ville 
därmed inte behandla dessa.  
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2007 
Storbritannien 
Cinahl 

Peckover, S., 
& Chidlaw, 
R G. 
 

Too 
frightened to 
care? 
Accounts by 
district 
nurses 
working 
with clients 
who misuse 
substances 

Syftet var att undersöka 
distriktssköterskors 
förståelse och praxis i 
relation till diskriminering 
och ojämnlikhetsfrågor. 

En kvalitativ studie med djupgående 
semistrukturerade intervjuer.  
Undersökningen gällde all 
diskriminering och ojämnlikhetsfrågor 
men i studien rapporteras endast detta 
relaterat till patienter med 
missbruksproblem. Detta var inte 
bestämt från början men uppkom som 
ett viktigt tema under studiens förlopp. 
22 distriktssköterskor uppfyllde 
inklusionskriterierna och alla ombads 
att delta i studien. De utvalda 
distriktssköterskorna fick skriftlig 
information angående studien och 18 
distriktssköterskor valde att delta. 
Etiska aspekter återfanns.     

Distriktssköterskor uppvisade 
negativa attityder som var 
förknippade med stigmatisering och 
stereotypisering av vårdtagare med 
missbruksproblem. Detta medförde 
att vårdkvaliteten av dessa vårdtagare 
blev sämre och att vården blev 
kortare och mer uppgiftsorienterad. 
Vården av vårdtagare med 
missbruksproblem överskuggades av 
rädsla från distriktssköterskor på 
grund av att de ansåg att vårdtagarna 
hade en tendens till aggressivitet och 
var farliga. 
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2008 
Storbritannien 
Cinahl 

Rassool, 
G.H., & 
Rawaf, S. 

Educational 
intervention 
of 
undergradua
te nursing 
students’ 
confidence 
skills with 
alcohol and 
drug 
misusers 

Syftet med studien var att 
bedöma förtroendet för 
färdigheter gällande 
ingripande hos 
sjuksköterskestudenter före 
och efter en 
utbildningsintervention i 
alkohol- och drogmissbruk. 

En kvantitativ, quasiexperimentell 
studie som undersökte 
sjuksköterskestudenters förmågor till 
ingripande före och efter 
utbildningsintervention. Urvalet av 
studenterna skedde ändamålsenligt och 
inklusionskriterierna för att delta i 
studien var: sjuksköterskestudenter, 
genomgått utbildningsinterventionen, 
ingen tidigare missbruksutbildning, 
skriftligt samtyckte till forskaren.  110 
studenter erbjöds att delta i studien och 
alla deltog (100 %), 47 studenter var 
män och 63 var kvinnor. Medelålder på 
studenterna var 33 år och studenterna 
delades in i etnicitet varav 45 var vita, 
49 var afrikaner och 16 var asiater eller 
av annat ursprung. Mätinstrument som 
användes i studien var The addiction 
intervention confidence scale 
questionnaire (AICSQ-16) och detta 
användes för att mäta förtroendet för 
färdigheter gällande ingripande. 
Instrumentet pilotestades och visade sig 
vara valid och reliabelt. Etiska aspekter 
återfanns.  
 

Sjuksköterskestudenterna ansåg att 
det var viktigt att ta anamnes 
gällande patienters drogbruk. 
Självförtroendet i handhavande av 
patienter med missbruksproblem 
ökade med 35 % efter avslutad 
interventionsutbildning. I början av 
interventionsutbildningen hade 37 % 
av studenterna självförtroende nog i 
att se tecken och symtom hos 
patienter med missbruksproblem och 
efter avslutad utbildning hade 
procentsatsen ökat till 61 %. Att 
prata med patienter gällande 
alkoholrisker ökade till 68 % jämfört 
med 39 % innan utbildningen. 
Gällande att ge omvårdnad till 
patienter med alkoholproblem 
rapporterade 54 % av studenterna i 
början av utbildningen ett lågt 
självförtroende, procentsatsen sjönk 
efter utbildningen till 17 %.   
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2006 
Brasilien 
Academic Search 
Elite 

Rassool, 
G.H., Villar-
Luis, M., 
Carraro, 
T.E., & 
Lopes, G. 

Undergradua
te nursing 
students’ 
perceptions 
of substance 
use and 
misuse: a 
Brazilian 
position 

Syftet med studien var att 
undersöka kunskaper och 
attityder hos 
sjuksköterskestudenter 
gentemot drogmissbrukare 
och överväga 
konsekvenserna av dessa 
attityder för 
sjuksköterskeutbildningen.  

Studien är kvantitativ och deskriptiv. 
Mätinstrumentet som användes var en 
modifierad version av The Nurse 
Education in Alcohol and Drug 
Education Faculty Survey (NEADA). 
Den nya versionen bestod av 22 frågor 
istället för 30, då forskarna tog bort 
frågor som inte kunde anpassas till den 
brasilianska sociokulturen. Urvalet av 
studenterna bestod av studenter från 
fem allmänna sjuksköterskeskolor. En 
inklusionskriterie var att studenterna 
skulle läsa sista året på utbildningen. 
Frågeformuläret som skickades ut 
besvarades av 227 
sjuksköterskestudenter (svarsfrekvens, 
56 %). 198 av deltagarna var kvinnor 
och studenter i åldrarna 20-25 utgjorde 
74 % av deltagarna. Forskarna tar upp 
de etiska aspekterna.  

85 % av sjuksköterskestudenterna 
tyckte att drog- och 
alkoholundervisningen under 
grundutbildningen var otillräcklig. 
Över 75 % av 
sjuksköterskestudenterna ansåg att 
det var viktigt att ta anamnes 
gällande droger och alkohol. 90 % av 
sjuksköterskestudenterna tyckte att 
det var svårt att samtala med 
patienter om deras missbruk och 
hälften av deltagarna ansåg att det 
var svårt att relatera till dessa 
patienter. 90 % av 
sjusköterskestudenterna ansåg inte att 
patienter med missbruksproblem 
hade låg moral men 45 % tyckte 
emellertid att patienter med 
missbruksproblem var obehagliga att 
arbeta med.   

Grad I 



 Tabell 2. Artikelöversikt         Bilaga II:14 
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Brasilien 
Academic Search 
Elite 

Ronzani, 
T.M., 
Higgins-
Biddle, J., & 
Furtado, E.F. 

Stigmatizati
on of 
alcohol and 
other drug 
users by 
primary care 
providers in 
Southeast 
Brazil 

Syftet med studien var att 
undersöka synen på alkohol 
och drogberoende, inklusive 
stereotyper och moraliska 
fördelningar av Primary 
Health Care (PHC) i södra 
Brasilien. 

En kvantitativ studie. 609 av 
vårdpersonalen inom primärvården 
kontaktades och ingen av de kontaktade 
nekade till att delta i studien (100 %).  
Fyra olika mätinstrument användes. 
Questionnaire about professionals 
samlar data om deltagares status. 
Judgment scale regarding alcoholism 
samlar data gällande stereotypisering av 
patienter med alkoholmissbruk. 
Questionnaire about health problems 
samlar data om vad sjukvårdspersonal 
anser om patienters ansvar gällande sitt 
hälsotillstånd och tillfrisknande. 
Personal difficulty evaluation bestod av 
en fråga gällande sjukvårdspersonals 
inställning till svårighetsgrad att handha 
patienter med missbruksproblem. 87 % 
av vårdpersonalen som deltog i studien 
var kvinnor. 54 % av de som deltog i 
studien var arbetare inom kommunen, 
13 % var undersköterskor. 12 % var 
sjuksköterskor och 9 % var läkare. 
Resterande var övriga arbetare inom 
hälso- och sjukvården. Medelåldern hos 
deltagarna var 36 år och 
arbetserfarenhet inom primärvården var 
i snitt 5 år. Etiska aspekter togs upp. 

Patienter med alkoholmissbruk 
moraliserades i första hand av 
undersköterskor, sedan av arbetare 
inom kommunhälsovården, 
sjuksköterskor, andra inom 
sjukvården och till sist läkare, som 
moraliserade dessa patienter minst. 
Studien visade att ju äldre 
sjukvårdspersonalen var desto mer 
moraliserades patienten. Oavsett 
profession, ålder och kön ansågs 
patienter med drog- och 
alkoholproblem vara svåra att 
hantera.   

Grad I 



 Tabell 2. Artikelöversikt         Bilaga II:15 
 

 
Publikationsår 
Land 
Databas 

 
Författare 

 
Titel 

 
Syfte 

 
Metod 
Urval 

 
Slutsats 

 
Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
Storbritannien 
PsycINFO 

Sherratt, M., 
& Jones, K. 

Training 
needs of 
local 
primary 
health care 
teams 
dealing with 
drug 
abusers: a 
survey in 
Tyneside 

Allmänläkare och deras 
vårdteam kan känna sig 
oförmögna att hantera 
missbrukare på grund av 
brist på träning. Syftet var 
därmed att bestämma deras 
träningsbehov. 

En kvantitativ studie som föregicks av 
kvalitativa intervjuer. 26 
semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. Intervjuerna utfördes 
med vårdpersonal inom den primära 
hälso- och sjukvården. Intervjuerna 
skedde med vårdpersonal på sju olika 
enheter där en av enheterna behandlade 
patienter med beroende. Fyra enheter 
samarbetade med drogrådgivare och två 
behandlade enbart stundtals patienter 
med missbruk. I studien intervjuades 
även fem farmaceuter då även dessa 
kommer i kontakt med patienter med 
missbruk. Urvalet av deltagarna till 
studien skulle omfatta olika 
professioner. Intervjuerna fortlöpte tills 
studien var mättad. Syftet med 
intervjuerna var att utveckla ett 
frågeformulär som kunde användas som 
grund i den kvantitativa studien. 190 
frågeformulär returnerades. I och med 
att forskare för studien skickade ut 
formulär till hela enheter utan att först 
välja ut deltagare kunde de därmed inte 
räkna bortfall. Etiska aspekter belystes 
ej. 

80 % av deltagarna efterfrågade 
träning gällande handhavande av 
patienter med missbrukproblem då 
dessa patienter upplevdes vara farliga 
och manipulativa. 96 % av tillfrågade 
sjuksköterskor var villiga att delta i 
träning och få hanledning i att sköta 
om patienter med missbruksproblem. 
Ämnen för träning av intresse för 
sjukvårdspersonal var: att hantera 
aggression hos patienter (45 %), att 
hantera svårt beteende (38 %), att 
förhindra manipulation (38 %), olika 
droger (38 %), olika behandlingar 
(37 %), att hantera orättvisa 
förväntningar på vad som kan 
erbjudas (36 %) och att få förståelse 
för hur det är att vara patient med 
drogmissbruk (35 %).   
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2007 
Australien 
PsycINFO 
 

Skinner, N., 
Feather, 
N.T., 
Freeman, T., 
& Roche, A. 

Stigma and 
discriminati
on in health-
care 
provision to 
drug users: 
The role of 
values, 
affect, and 
deservingnes
s judgments 

Syftet var att undersöka 
hälso- och 
sjukvårdspersonalens syn på 
patienten med stigmatiserade 
sjukdomar och rollen av 
värden, effekter och 
huruvida dessa patienter 
förtjänar vård.    
 
 
 

En kvantitativ studie. Frågeformulär 
med två olika scenarion fanns. Det ena 
scenariot behandlade heroinmissbruk 
och det andra alkoholmissbruk. Dessa 
skickades slumpmässigt ut till 800 
sjuksköterskor. 277 frågeformulär 
returnerades (35 %). Av de 
frågeformulär som returnerades 
behandlade 141 alkohol och 136 
behandlade heroin. Åldrarna hos 
deltagarna var mellan 22-75 år och de 
hade jobbat från 1-53 år. 
Mätinstrumentet som användes var 
Schwartz Value Survey (SVS) som 
mäter värderingar. Etiska aspekter tas 
upp.     

Sjuksköterskorna som deltog i 
studien ansåg att patienter själva 
hade förvållat sitt hälsotillstånd men 
tyckte ändå att de förtjänade vård av 
god kvalitet. Sjuksköterskorna hade 
positiva attityder gentemot patienter 
med missbruksproblem. Det fanns 
ingen signifikant skillnad mellan 
sjuksköterskor åsikter gällande 
heroinmissbruk och 
alkoholmissbruk. Sjuksköterskor 
som hade negativa känslor gentemot 
patienter med missbruksproblem 
tyckte att patienterna inte förtjänade 
omvårdnad av hög kvalitet. Positiva 
känslor förknippades med 
omvårdnad av hög kvalitet. 
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2002 
USA 
 Cinahl 

Zerwekh, J., 
Riddell, S., 
& Richard, 
J. 

Fearing to 
comfort: A 
Grounded 
Theory of 
constraints 
to opioid use 
in hospice 
care 

Syftet var att undersöka 
underliggande begränsningar 
eller hinder för 
sjuksköterskan att trösta 
(patienter) inom palliativ 
vård.  

En kvalitativ studie. Studien baserades 
på Grounded theory. Fem palliativa 
enheter godkände deltagande i studien.  
28 palliativa sjuksköterskor och 
sjuksköterskechefer deltog. 
Sjuksköterskorna hade i snitt 19 års 
erfarenhet av omvårdnadsarbete och 7 
års erfarenhet inom palliativ 
omvårdnad. Intervjuerna med 
deltagarna var öppna för att undersöka 
erfarenheter av omvårdnad av patienter 
med smärta och hinder som kunde 
identifierades. Deltagarnas erfarenheter 
jämfördes och samband söktes.  Etiska 
aspekter återfanns.  

Sjuksköterskor i studien oroade sig 
över om patienter verkligen upplevde 
smärta då fysiologisk orsak inte 
kunde hittas. Ett hinder uppstod i 
smärtlindringen då sjuksköterskor 
tillät rädsla och undvikande beteende 
ta över. En rädsla för att 
övermedicinera patienter upptäcktes 
och detta ledda till att 
sjuksköterskorna var ovilliga att ge 
patienten ’vid behovs medicinering’.   
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