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Sammanfattning Bakgrund: Substansberoendet ökar stadigt i hela världen, vilket ökar trycket 

på den somatiska vårdens kunskap att vårda patienter med 

substansberoende. Sjuksköterskor upplever att de inte har tillräcklig 

kunskap och erfarenhet av att behandla patienter med substansberoende, 

vilket ofta leder till att patienter känner sig felbehandlade och 

sjuksköterskor känner sig obekväma i sin sjuksköterskeroll i olika 

vårdsituationer. Syftet var att undersöka hur sjuksköterskors utbildning 

påverkar omvårdnad av patienter med substansberoende, inom den 

somatiska vården. Metoden är en litteraturstudie med fokus på 

sjuksköterskors utbildning om substansberoende och omfattar sju 

kvantitativa och sex kvalitativa vetenskapliga artiklar från olika delar av 

världen. Resultatet visade sjuksköterskors upplevelse i mötet med 

substansberoende patienter och behov av utbildning för sjuksköterskor om 

substansberoende. Det framkom att sjuksköterskor har förutfattade 

meningar och negativa attityder om patienter med substansberoende. De 

förutfattade meningarna och negativa attityderna beror ofta på att 

sjuksköterskor inte har en tillräcklig utbildning i att vårda personer med 

substansberoende. Slutsats: För att minska de förutfattade meningar och 

förbättra attityden hos sjuksköterskor krävs mer utbildning om hur 

sjuksköterskor bör agerar i mötet med patienter som har 

substansberoende. Sjuksköterskor behöver mer tid för att utföra korrekta 

prioriteringar av patienter med substansberoende samt har en önskan om 

både teoretisk och praktisk utbildning och handledning.  
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Abstract Background: Substance dependence is steadily growing across the world, 

calling for increasing knowledge on how to care for patients with 

substance dependence within the somatic field. Nurses feel that they do 

lack sufficient training and experience in treating patients with substance 

dependency, causing patients to feel mistreated while the nurses feel 

uncomfortable in their nursing role in various caring situations. The 

purpose of this paper has been to examine how the training nurses 

receive impacts on the care of patients with substance dependence in 

the area of somatic care. The method used is a literature study focusing 

on nurses’ training within substance addiction, containing seven 

qualitative and six quantitative scientific articles from different parts of 

the world. The results described nurses’ experiences in meeting patients 

with drug addiction and the need for education of nurses regarding drug 

dependency. It showed that nurses have preconceived ideas and 

negative attitude towards patients with substance dependency. The 

preconceived ideas and negative attitudes are often a result of nurses 

having insufficient training in caring for patients with substance 

dependency. Conclusion: To reduce preconceptions and to improve the 

prevailing attitudes of nurses, more training is needed regarding how 

nurses should act when meeting patients suffering from substance 

dependency. Nurses need more time to make correct priorities for 

patients with substance dependency and they request more theoretical 

and practical training and coaching. 
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Inledning 

I Sverige finns det ca 300 000 personer med alkoholberoende (Centralförbundet för 

alkohol och narkotikaupplysning [C.A.N], 2013a) och ca 5000 personer dör varje år av 

alkoholrelaterade diagnoser (Heiling, 2011). Antal personer med narkotikaanvändare 

finns ingen direkt siffra på men under 2012 dog 589 personer (C.A.N, 2013b) till följd 

av narkotika användning vilket är den högsta uppmätta siffran på många år.  

 

I alla tider har människan på olika sätt berusat sig och använt droger för att bedöva 

oro och ångest (Hellström, Pellmer & Wramne, 2010), samt för att uppnå ett rus som 

är rogivande och stämningshöjande. Olika sorters droger och alkohol ger olika 

effekter men gemensamt är att de påverkar omdömet och omvärlden. Sedan 1980-

talet har substanskonsumtionen ökat allt mer för varje år. Det innebär att allt fler 

personer med substansberoende kommer till den somatiska sjukvården när de är i 

behov av sjukvård. Alkohol- och drogrelaterade tillstånd, trauma och sjukdom är 

några anledningar till att personer vid substansberoende söker vård, vilket sätter 

extra press på vårdpersonalen som inte är vana med substansberoende inom den 

somatiska akutsjukvården. Hellström et al. (2010) beskriver att patienter med 

substansberoende känner sig mindre värda, inte får tillräckligt med smärtlindring 

och att de får en sämre vård när de söker inom den somatiska vården. För att 

sjuksköterskor ska kunna arbeta med substansberoende patienter, behövs bättre 

utbildning för att få bort negativa attityder och förutfattade meningarna som många 

sjuksköterskor har inom den somatiska vården (Hellström et al., 2010).  

 

I många länder ger sjuksköterskor ett sämre bemötande, bristfällig behandling och 

orättvis vård till substansberoende patienter jämfört med övriga patientgrupper 

(Lujan & Wright, 2013).  

Bakgrund  

Sjuksköterskors utbildning 

I Sverige finns inga nationella riktlinjer för sjuksköterskeprogrammets kursplan. Varje 

högskola och universitet formar sina egna kursplaner, vilket betyder att kursplanens 

innehåll kan varierar i teoretiskt och kliniskt innehåll mellan högskolorna 

(Vårdförbundet, 2012). Högskolor och universitet följer generella styrdokument och 

högskolelagen (SFS 1992:1434) som ger riktlinjer för vilka mål sjuksköterskor ska 

uppnå i den akademiska utbildningen för att få sin kandidatexamen i omvårdnad 

(Universitetskanslersämbetet, 2014). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2012) ska 

sjuksköterskestudenter ha förmåga att självständigt göra kritiska bedömningar, 



 

 2 

upptäcka problem och lösa dem, studenter ska på vetenskaplig nivå kunna söka och 

värdera kunskap och vara uppdaterad i den vetenskapliga utvecklingen. I 

yrkesutbildningen är det högskoleförordningen (SFS 1993:100) som styr och sätter 

krav på kunskapsnivån för sjuksköterskelegitimationen. Varje delkurs på 

sjuksköterskeprogrammet innehåller lärandemål som följer Socialstyrelsens 

rekommendationer (Socialstyrelsen, 2005). 

 

I flera av världens länder har sjuksköterskeutbildningen utvecklats då många studier 

visar på dåliga resultat när det gäller bemötande, behandling och rättvis vård för 

personer med substansberoende. I Latinamerika är substansberoende ett stort 

problem (Lujan & Wright, 2013). För att möta detta har läroplaner omformats på 

internationell, nationell- och högskolenivå. Omformningen har skett med nya 

modeller i utbildningen för att sjukvårdpersonalen ska ge en god omvårdnad i mötet 

med personer med substansberoende. Trots det kan attitydproblem och 

förutfattade meningar förekomma i vårdandet av substansberoende personer. I 

projektet som införts har mer än 50 000 sjuksköterskestudenter genomgått eller 

genomfört en utbildning med narkotikarelaterade frågor. Skolorna som deltog i 

projektet genomförde mer än 500 studier om narkotikarelaterade frågor och har 

publicerat mer än 270 artiklar i nationella- och internationella vetenskapliga 

tidskrifter (Lujan & Wright, 2013). 

 

Inom hälso- och sjukvården finns bedömningsinstrument som sjuksköterskor har till 

hjälp för att bedöma om det finns ett riskbeteende av substansberoende hos de 

patienter som sjuksköterskor möter. Några av dessa bedömningsinstrument är 

Screening, Brief Intervention, and Referral to Treatment (SBIRT) (Bernstein, 

Bernstein, Cherpitel, Moskalewicz & Swiatkiewicz, 2009). 

Substansberoende 

I samhället ökar substansberoende stadigt som leder till ett ökande problem i 

samhället (Socialstyrelsen, 2014). I denna litteratur studie är fokus lagt på alkohol 

och narkotika som är substanser som kan leda till substansberoende. När en person 

blir substansberoende påverkas hela människans kroppsliga, själsliga, existentiella 

och sociala dimensioner. För att kunna ställa diagnosen beroende används ofta 

verktyg som DSM-IV och ICD-10 (Wiklund Gustin, 2010). Det har länge forskats kring 

vilka samband som finns för att vissa personer utvecklar ett substansberoende. Ur 

ett medicinskt-biologiskt perspektiv beskrivs kombinationen av att substanserna 

påverkar hjärncentra som är kopplade till lust, känslor och välbehag. Problemen 

uppstår när personer som intar en viss substans inte får samma lustfyllda känsla 

eftersom kroppen får en toleransökning och abstinens om inte substansen intas. 

Inom vårdvetenskaplig forskning har det visat sig att osäkerhet och utanförskap kan 
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vara anledningar till att personer söker lustkänsla och välbehag genom substanser 

som har de egenskaperna. Det har visat att substanserna lindrar ångest och lidandet 

efter traumatiska upplevelser som sexuella övergrepp, psykiska övergrepp och 

händelser som på olika sätt har gjort personer rädda och osäkra i olika situationen. 

(Wiklund Gustin, 2010).   

Missbruk 

I vardagligt tal hörs ordet missbruk ute i samhället och då förknippas det ofta med 

att en person berusar sig på olika substanser och utvecklar ett beroende av den 

substansen. Sedan finns det andra sorters missbruk som kan leda till beroende till 

exempel spelmissbruk, matmissbruk och sexmissbruk även denna sorts missbruk 

ökar och kan leda till svåra konsekvenser för personen som hamnat i det och dess 

omgivning. Dock är inte detta ett missbruk utan ordet blir mer konkret när personen 

som har ett beroende faller tillbaka in i beroende efter avvänjning (Agerberg, 2004).  

 

För att en person ska ha ett missbruk ska ett av fyra kriterier uppfylls enligt 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th (DSM-IV). Kriterierna 

bygger på att en person inte kan sköta arbetet, hemmet eller skolan. Att drogen 

används på ett riskfullt sätt så att det hotar andra personer, att personen har 

återkommande problem i det sociala livet eller återkommande kriminalitet på grund 

av sitt drogberoende (Agerberg, 2004). 

Beroende 

När kroppen vant sig vid en överdosering av en viss substans under en längre tid 

uppstår ett beroende. Ett beroendetillstånd ger oftast en toleransökning av den 

använda substansen, vilket innebär att personen behöver mer av den aktuella 

substansen för att uppnå samma effekt som tidigare (Johansson & Wirbing, 2005). 

Om personen inte intagit substansen efter avbruten användning uppkommer 

abstinens, som kan yttra sig i takykardi, ångest, tremor och oro (Johansson & 

Wirbing, 2005).  

 

För att en person ska klassas som beroende ska minst tre kriterier av sju i DSM-IV 

klassificeringen uppfyllas för att kunna ställa diagnos. De sju kriterierna 

kännetecknas av fysiologiska och psykiska symtom som tyder på att personen tappat 

kontrollen över intaget av olika substanser trots att det uppkommer negativa 

konsekvenser vid substansintag (Helmersson Bergmark, 2010).  
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Substansrelaterade sjukdomar 

Ett långvarigt beroende av substanser har visat sig leda till olika sjukdomstillstånd, 

orsaka dödsolyckor på grund av substans intag och delirium (Agerberg, 2004). Intag 

av stora alkoholmängder kan leda till cancer, bukspottkörtelinflammation, hjärt- och 

kärlsjukdomar, hypertoni, levercirros, stroke och alkoholhepatit (Wåhlin, 2012). 

Personer som är helnykterister och personer som missbrukar alkohol har större risk 

för hjärt- och kärlsjukdomar än de med ett måttligt intag av alkohol. Till måttligt 

intag räknas 1-2 standard glas per dag (Wåhlin, 2012). 

Personer som missbrukar droger genom injektioner har en ökad risk att smittas av 

gulsot, HIV, hepatit C och B vid användning av nålar när de används ihop med andra 

personer som är injektionsmissbrukare. Det finns en ökad risk för svåra infektioner 

hos personer med substansberoende som kan leda till blodförgiftning som kan bli ett 

livshotande tillstånd (Heilig, 2011). 

Samsjuklighet vid substansberoende 

Personer med substansberoende är en komplicerad patientgrupp som ofta kräver 

mer tid, resurser och tålamod inom den somatiska vården jämfört med övriga 

patientgrupper. Det är inte ovanligt att personer med substansberoende även har 

psykiatriska besvär och personlighetsstörningar (Agerberg, 2004). En fråga som ofta 

ställs är om missbruket kom innan eller efter den psykiska sjukdomen. Mer än 

hälften av alla män med antisocial personlighetsstörning är substansberoende. 

Personer med antisocial personlighetsstörning och substansberoende är oftare 

aggressiva och i högre grad kriminella och kan utgöra ett hot mot sig själva och andra 

(Agerberg, 2004). Kvinnors personlighetsförändringar visar sig oftare som borderline 

störningar (Helig, 2011). Alkohol är en drog som ses som en dämpande drog hos de 

flesta personer. Trots det påvisar en del personer som använder alkohol aggressivitet 

(Agerberg, 2004).  

Sjuksköterskans omvårdnadsperspektiv 

Dagligen söker ett flertal patienter vård av olika anledningar inom hälso- och 

sjukvården och hamnar i en underlägsen ställning. Patienter hamnar i en 

beroendeställning till sjuksköterskor eftersom de är sjuka eller skadade och behöver 

vård (Snellman & Gedda, 2012). Patienter kräver i dessa sammanhang att 

sjuksköterskor ska vara medvetna om vilka behov patienter har och att de skall 

behandla patienter som unika individer i vården (Shattell, Starr & Thomas, 2007). 

Detta överensstämmer med Joyce Travelbee som i sin omvårdnadsteori beskriver att 

sjuksköterskor ska se varje patient som en unik och oersättlig individ (Kirkevold, 

2000). Strävar sjuksköterskor efter att arbeta med tillit, närhet, sympati, service, 

kunskap, ansvar, mänskliga relationer, lidande, mening och att bevara patientens 
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autonomi, ökar chanserna till att patienter känner sig delaktiga i sin egen vård 

(Kirkevold, 2000; Snellman & Gedda, 2012). Sjuksköterskor behöver ta del av varje 

individs erfarenheter och upplevelser av omvårdnad, sjukdom och lidande 

(Kirkevold, 2000). 

 

Patienter anser att hälso- och sjukvårdspersonal påverkar dem positivt genom att 

visa respekt, intresse, empati och sympati i relationen mellan patient och 

sjuksköterska, vilket skapar tillit och tillfredsställelse i vårdsituationerna (Shattell et 

al., 2007). Vid första mötet med en patient får sjuksköterskor en stereotypisk 

upplevelse (Kirkevold, 2000) av patienten. För att frångå den stereotypiska 

upplevelsen handlar det om att visa intresse för den unika individen. Den stereotypa 

uppfattningen försvinner allt eftersom sjuksköterskans och patientens 

personligheter framträder och de tolkar varandra som de individer de är (Kirkevold, 

2000). Inom hälso- och sjukvården förekommer det att sjukvårdspersonal skapar 

listor med substansberoende patienters namn för att de snabbt ska kunna identifiera 

dessa patienter. Det är oetiskt, ineffektivt och farligt att peka ut en viss 

samhällsgrupp och att identifiera utsatta personer som söker sjukvård inom hälso- 

och sjukvården. Systemet ökar risken för att skapa fördomar, negativa attityder och 

eventuellt äventyra patienters integritet (Finney, 2010). Risken finns att 

sjuksköterskor missar viktiga symtom som kan vara tecken på allvarliga diagnoser, 

eftersom de bara ser en patient med substansberoende (Finney, 2010). 

 

Att möta patientens behov med samexisterande smärta och substansberoende är en 

komplicerad etisk fråga för sjuksköterskor (Finney, 2010). Att lindra smärta, obehag 

eller lidande är en etisk plikt för hälso- och sjukvårdspersonal. Genom att 

sjuksköterskor använder sina professionella egenskaper som att vara icke-dömande, 

tålmodig, lågmäld, öppen, äkta, lugn och stabil skapas en trygg relation till 

omvårdnadsarbetet (Shattell et al., 2007). Om sjuksköterskor inte erbjuder 

smärtbehandling kan det uppstå skada eftersom obehandlad smärta har både 

fysiska- och psykologiska effekter på patienter. Upplevelser och händelser i livet 

påverkar patienten till att bli den person den är idag, till exempel substansberoende, 

sjukdom eller en sorg (Kirkevold, 2000). Det är viktigt att ta hänsyn till orsakerna 

varierar till varför personer har ett substansberoende. Sjuksköterskor ska kunna 

förstå vad som har påverkat patienten när de samtalar. Medkänsla kan uppstå i 

mötet mellan sjuksköterskor och patienter, vilket framträder i en kombination av att 

lindra lidande och ha en äkta medkänsla för personen (Kirkevold, 2000).  

 

Sjuksköterskors sympati i kommunikationen handlar om att förmedla en tanke och 

känsla för att lindra lidande hos patienter (Rich, 2003). Empatin är en grund till att 

kunna visa sympati då empatin gör att sjuksköterskor uppfattar patienters lidande 

(Rich, 2003). Sympati tillsammans med empati ökar den ömsesidiga förståelsen vid 
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kontakten som uppkommer då patient och sjuksköterska är involverade i en 

handling (Kirkevold, 2000; Rich, 2003). Travelbee uttrycker att omvårdnaden är en 

ansvarsprocess där sjuksköterskor har det professionella ansvaret genom att hjälpa 

patienter, anhöriga eller samhället att bemästra och förebygga lidande och sjukdom 

(Kirkevold, 2000). 

Stämplingsteorin 

Rötterna till Stämplingsteorin kommer från Symbolisk interaktionism som Cooley 

grundade 1902 (Goldberg, 2005). Symbolisk interaktionism handlar om hur man 

uppfattar sig själv med utgångspunkt i det sociala samspelet med andra människor. 

Med symboler menas hur vi förmedlar oss via talet och kroppsspråket med andra 

personer. Stämplingsteorin började få sin nuvarande utformning på 1960-talet i USA. 

En av grundarna är Goffman (2001) vars studier kring stigmatisering handlar om hur 

personer med avvikande egenskaper påverkar samspelet i relationer och 

interaktioner som sker i samhället. Goffman (2001) urskiljer tre olika typer av 

stigman, nämligen fysiska, psykiska och sociala stigman. Det fysiska stigmat 

kännetecknas av kroppsliga missbildningar eller deformationer. Psykiskt stigma 

innebär att individen har orimliga trosföreställningar, är viljesvag, substansberoende, 

självmordsbenägen, kriminell eller utför handlingar som anses onormala. Ett socialt 

stigma förmedlas i samhället från generation till generation via kultur eller religion 

(Goffman, 2001).  

Becker (2006) den andra grundaren, är sociolog och förknippas mest med 

stämplingsteori genom sina studier kring avvikande beteende. Enligt Beckers teori 

kan synen på hög alkoholkonsumtion respektive narkotikabruk inte ses som 

avvikande beteenden (Becker, 2006). Saker som anses avvikande i ett samhälle kan 

anses som normalt i ett annat genom att starka grupper övertygar resten av 

befolkningen i samhället vilka beteenden som inte är accepterade. Det förklarar 

varför synen på alkohol och narkotika skiljer sig i olika länder, men det kan också 

vara en förklaring på varför synen alkohol och narkotika skiljer sig inom Sverige, där 

hög alkoholkonsumtion inte ses som ett lika avvikande beteende som narkotikabruk 

(Becker, 2006). Stämplingsteorin bygger på hur omgivningen reagerar och agerar när 

de stöter på personer som beter sig avvikande från samhällets normer. Det kan 

handla om kriminalitet, substansberoende eller sociala och ekonomiska problem 

som skapar ett avvikande beteende. De flesta teoretiker inom stämplingsteorin 

anser att alla föds med en positiv självbild som ändras till en negativ självbild genom 

stämpling (Goffman, 2001; Becker, 2006). Här skiljer sig Goldberg (2005) ifrån andra 

teoretiker då han hävdar att alla föds utan självbild och utvecklas genom positiv och 

negativ respons på individens handlingar (Goldberg, 2005; Goffman, 2001; Becker, 

2006). 
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En person som upplevt stämpling under stora delar av sitt liv känner sig inte lika 

mycket värda som andra individer. Istället söker personen bekräftelse i sin svaga och 

dåliga självbild, flyr från egna och andras krav och har en tendens att bli 

självdestruktiv eller vill hämnas mot samhället och de personer som stämplat 

personen från början (Goldberg, 2005). När ett möte sker med personer som har en 

dålig självbild är det viktigt att inte bekräfta den negativa självbilden utan istället ska 

mötet bygga på att försöka förstå vad som ligger bakom det negativa beteendet och 

att ge positiv respons (Goldberg, 2005). På det sättet kan mötet bli en tillitsfull 

relation och samarbetet blir enklare mellan personer, vilket leder till att mötet blir 

mer tillfredställande för den som vill hjälpa personen med negativ självbild och för 

personen med negativ självbild (Goldberg 2005). 

Problemformulering 

Substansberoendet har ökat i världen, vilket orsakar en ökning av personer med 

substansberoende inom den somatiska vården. Studier och rapporter visar att 

sjuksköterskor upplever att patienter med substansberoende är en komplicerad 

grupp som kräver mycket resurser, vilket medför en särskild problematik inom hälso- 

och sjukvården. Sjuksköterskor upplever att de inte blir tillräckligt förberedda under 

sjuksköterskeutbildningen inför arbetet med personer som har substansberoende. 

Patienter beskriver ofta hur de blir dåligt bemötta och att sjuksköterskor inte tar 

dem på samma allvar som andra patientgrupper. Det är därför av vikt att undersöka 

hur sjuksköterskors utbildning påverkar omvård och omhändertagandet av denna 

patientgrupp. 

Syfte 

Att undersöka hur sjuksköterskors utbildning påverkar omvårdnad av patienter med 

substansberoende, inom den somatiska vården. 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie (Olsson & Sörensen, 2011) med syfte 

att få en djupare överblick över ämnesområdet genom att granska vetenskapliga 

artiklar inom det valda problemområdet. Olsson & Sörensen (2011) granskningsmall 

användes vid bedömning av insamlade vetenskapliga artiklar. 

Datainsamling 

En systematisk sökning gjordes i databaserna Cinahl, PubMed och PsycINFO. 

Sökorden som användes till sökningarna utgick ifrån syftet. De översattes till 
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engelska och redovisas i tabell 1 (Bilaga A). Sökorden användes i fritext för att 

bredda sökområdet och minska risken att missa relevanta artiklar. Inklusionskriterier 

var artiklar mellan år 2009 till 2014. För att göra området snävare användes den 

booleska operatorn AND. Av de 341 abstrakt som lästes valdes 25 artiklar ut till urval 

ett då de var relevanta till syftet, se tabell 2 (Bilaga B) och genomgick granskning av 

Olsson och Sörensens (2011) bedömning mall för kvalitativa och kvantitativa artiklar. 

De artiklar som exkluderades handlade om psykiatrisk vård, äldreomsorgen, 

förlossningsvård och substansberoende under 18 år. En artikel framkom genom 

manuell sökning. Till urval två gick 13 artiklar vidare och användes i studien. 

Dubbletter som återkom i sökningarna registrerades enbart i den första av de 

sökningar de påträffades.  

Cinahl är en stor databas som omfattar vetenskapliga artiklar inom omvårdnad och 

hälsa och från vilken åtta artiklar valdes ut i andra urvalet. Från PubMed, som har ett 

stort utbud av vetenskapliga artiklar rörande omvårdnad, hämtades två artiklar. 

Ytterligare två artiklar valdes från databasen PscyINFO, en databas med inriktning på 

psykologi. 

Artikelgranskningen utgick ifrån Olsson och Sörensens (2011) bedömningsmall för 

kvalitativa och kvantitativa artiklar, en poängmall som graderar artikelns abstract, 

metod, resultat, diskussion och slutsats. Poängen gjordes om till procent som 

utgjorde vilken gradering artikeln fick, Grad I motsvarade högre än 80 % vilket 

kännetecknades som mycket god kvalité, Grad II var artiklar med procentsatser 

mellan 70-79 % och motsvarar en god kvalité och Grad III var artiklar <69 % vilket 

klassades som artiklar av låg kvalité. Kvalitén på varje artikel skrevs in i 

artikelöversikten, se tabell 3 (Bilaga C). Endast artiklar med mycket god eller god 

kvalitet användes i studien. Elva av tretton artiklar redovisar att de var godkända av 

en etisk kommitté, i de andra två beskrevs inte någon etiskgranskning men ansågs 

relevanta då de publicerats i vetenskapliga tidskrifter och var peer reviewed. 

Databearbetning 

Samtliga artiklar granskades enskilt (Willman & Stoltz, 2012) och relevanta delar för 

syftet framtogs ur varje artikels resultat. För att inte missa relevanta delar lästes 

artiklarna flera gånger. Databearbetningen påbörjades enskilt av författarna för att 

sedan genomgå en jämförelse av resultaten gällande likheter och skillnader i 

datamaterialet som motsvarade syftet. Resultatsammanställningen gjordes efter 

sammankoppling mellan varje artikels relevanta delar och kategoriserades till två 

kategorier; Sjuksköterskors upplevelser i mötet och Behov av utbildning (Henricson 

& Mårtensson, 2012). Artiklarna lästes ytterligare en gång för att inte någon relevant 

data som svarade mot syftet skulle förbises.  
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Resultat 

Sjuksköterskors upplevelser i mötet  

Det inte är ovanligt att sjuksköterskor inom den somatiska vården ger omvårdnad 

och behandling till patienter med substansberoende (Bammer, Becker & Ford, 2009). 

Enligt sjuksköterskor är det en patientgrupp som vårdpersonalen känner stor 

okunskap och osäkerhet kring (Bammer et al., 2009). Sjuksköterskor upplever 

patienter med substansberoende som manipulerande, hotande (Monks, Newell & 

Topping, 2012) med risk att våld (Ford, 2011) uppstår i omvårdnaden och den 

medicinska behandlingen. Resultatet blir att sjuksköterskor upplever att deras 

arbete och bemötande försvåras så att de inte kan ge lika god omvårdnad till 

patienter med substansberoende som till övriga patientgrupper (Monks et al., 2012; 

Ford, 2011). Sjuksköterskor och substansberoende patienter uttryckte en gemensam 

oro för sjukvårdspersonals bristfälliga kunskap om substansberoende, vilket visade 

sig genom att patienter känner sig felbehandlade (Monks et al., 2012). 

Sjuksköterskor möter i sitt dagliga arbete patienter med olika 

funktionsnedsättningar och sjukdomstillstånd, kronisk smärta, akut psykisk sjukdom, 

dödlig sjukdom och patienter med substansberoende (Boyle et al., 2012). 

Omvårdnaden och etiskt tänkande är två viktiga delar i mötet mellan sjuksköterska 

och patienter med substansberoende (Croft et al, 2010). När sjuksköterskor inte har 

tillräcklig kunskap om substansberoende påverkas prioriteringar av patienters 

hälsotillstånd negativt. Felaktiga bedömningar görs av inneliggande patienter med 

substansberoende på akutvårdsavdelningar (Deering, Leonard & O’brien, 2012). 

Bristen på erfarenhet och utbildning hos sjuksköterskor kan vara bidragande orsaker 

till att de känner sig osäkra och stressade i vissa situationer med substansberoende 

patienter (Croft et al., 2010). Upplevelsen av stress kan också leda till att negativa 

attityder och förutfattade meningar uppstår vid möten med substansberoende 

patienter (Ford, 2011; Monks et al., 2012). Okunskapen kan skapa problem i 

omvårdnadsarbetet och i mötet med patienter för sjuksköterskor när de ska vårda 

personer med substansberoende (Boyle, Brown, Lewis, McKenna, Molloy, Molloy, & 

Williams, 2012; Chang & Yang, 2013; Monks et al., 2012).  

Sjuksköterskestudenter har inte någon brist på empati men det fanns stora 

attitydproblem mot patienter med substansberoende (Boyle et al., 2012). Negativa 

attityder finns mot substansberoende runt om på olika somatiska avdelningar inom 

sjukvården (Bammer et al., 2009; Monks et al., 2012). Ibland kan situationer med 

patienter med substansberoende på de somatiska avdelningarna bli hotfulla och 

våldsamma med övergrepp som följd av, sjuksköterskor får då skydda övriga 

patienter på avdelningen (Ford, 2011). Sjuksköterskestudenter menar att det inom 

den somatiska vården finns problem med förutfattade meningar, underkvalificerad 
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utbildning och att personalen inte ta patienters tillstånd på allvar (Asch et al., 2009; 

Barr & Lovi, 2009). Förutfattade meningar hos sjuksköterskestudenter kunde vara att 

substansberoende förknippades med misär och lägre samhällsklasser. Yttre 

omständigheter som media och samhällets attityder påverkade sjuksköterskors 

attityder, tankar och åsikter om substansberoende (Harling & Turner, 2011).  

Diskussioner om smärtlindring är en orsak till att konflikter uppstår mellan 

sjuksköterskor och patienter med substansberoende som behöver smärtlindring 

(Croft et al., 2010). Eftersom kunskap om smärtbedömningar och smärtlindring är 

bristande anser sjuksköterskor att de inte har tillräcklig kunskap för att kunna 

informera patienter vid behov av smärtlindring (Asch et al., 2009; Croft et al., 2010; 

Ford, 2011). Patienter med substansberoende upplever att de inte blivit korrekt 

smärtbedömda, då sjuksköterskors uppfattning är att denna patientgrupp ofta 

överdriver sin smärta (Asch et al., 2009; Ford, 2011). Patienter utan 

substansberoende med svår smärtproblematik är rädda för att bli substansberoende 

om de behöver smärtlindring, vilket gör att patienterna döljer sin smärta (Asch et al., 

2009; Ford, 2011). Substansberoende patienter upplever att de ibland blir 

särbehandlade och sämre bemötta jämfört med övriga patientgrupper som inte har 

ett substansberoende (Bammer et al., 2009; Croft et al., 2010). 

Det förekommer situationer då sjuksköterskor måste väga in sin egen och övriga 

patienters säkerhet och kompromissa med patienter som har ett substansberoende 

när de ställer orimliga krav som handlar om medicineringen och 

omvårdnadsåtgärder (Ford, 2011). Sjuksköterskor rapporterar att patienters 

manipulativa beteenden hindrar deras förmåga att utföra god omvårdnad. En del av 

sjuksköterskor var frustrerade och ansåg att patienter med substansberoende hade 

ett allt för stort vårdbehov och tog resurser från andra sjuka patienter (Ford, 2011). 

Sjuksköterskor ansåg därför att substansberoende patienter inte ska vårdas på 

somatiska avdelningar utan istället på specialist avdelningar där det finns mer 

resurser och färre vårdplatser för att få en god omvårdnad (Ford, 2011). 

Behov av utbildning 

Sjuksköterskestudenter beskrev att utbildningen behöver fler föreläsare med 

erfarenheter om substansberoende, för att ge bättre undervisning på 

sjuksköterskeprogrammet och som förbereder studenter inför framtida arbete med 

patienter med substansberoende (Harling & Turner, 2011). Sjuksköterskor uttrycker 

att de saknar handledning och stöd samt utbildning ute på klinikerna för att förbättra 

kunskapen om patienter med substansberoende (Bammer et al., 2009; Croft et al., 

2010; Monks et al., 2012).  
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Utan utbildning om substansberoende upplever sjuksköterskor och övrig 

vårdpersonal inom den somatiska vården att de är obekväma i omvårdnaden av 

substansberoende patienter (Ford, 2011; Monks et al., 2012). Sjuksköterskor önskar 

mer utbildning om smärtlindring kopplat till substansberoende för att kunna 

informera patienter med oro och frågor samt att kunna utföra korrekt 

smärtbehandling och minska risken för att missförstånd och felbehandling ska 

uppstå (Asch et al., 2009; Deering et al., 2012). Sjuksköterskor anser att utbildning är 

bristande i hur smärtbedömningar genomförs och följs upp och att deras utbildning 

är för kort i fråga om substansberoende för att kunna genomföra ett professionellt 

omvårdnadsarbete för denna patientgrupp (Asch et al., 2009; Deering et al., 2012). 

En frivillig fördjupningskurs om substansberoende erbjöds för 

sjuksköterskestudenter på 1-48 timmar och där hälften av sjuksköterskestudenter 

deltog i undervisningen (Chang & Yang, 2013). Resultatet visade att sjuksköterskor 

som deltog i utbildning om substansberoende och i vidareutbildningar fick positivare 

attityder till personer med substansberoende. Sjuksköterskestudenter rapporterade 

att inställningen till substansberoende patienter ändrades ute på arbetsplatsen efter 

att sjuksköterskor deltagit i utbildningarna (Braxter et.al, 2013). Ytterligare ett 

positivt resultat av utbildningarna var att chefer och arbetskamrater började visa sitt 

stöd ute i arbetet (Braxter et.al, 2013). Attitydförändringar hos sjuksköterskor kan 

förbättras efter en fortbildning om substansberoende (Braxter et al., 2013; Chang & 

Yang, 2013). Attityder förändras till det positiva allt eftersom sjuksköterskor får mer 

utbildning om substansberoende vilket gynnar denna patientgrupp (Chang & Yang, 

2013). 

En utbildning genomfördes som inriktades på att sjuksköterskorna skulle lära sig att 

genomföra SBIRT korrekt och att känna till vilka konsekvenser substansberoende kan 

orsaka (Braxter et.al, 2013). SBIRT är ett screeninginstrument som sjuksköterskor 

använder för att upptäcka om patienten har riskbeteende för att bli 

substansberoende (Braxter et al., 2013). Om patienter påvisar ett riskbeteende 

genomför sjuksköterskan ett kortare samtal och ger stöd och behandlande läkare 

skickar omgående en remiss för att patienten så snabbt som möjligt kommer till 

önskad terapi. Instrumentet hjälper sjuksköterskor att utföra en bedömning om det 

finns ett riskbeteende för substansberoende hos patienten (Braxter et.al, 2013).  

Innan utbildningen ansåg sjuksköterskorna att de hade otillräckligt med tid, brist på 

utbildning, kunskap och kompetens för att utföra SBIRT (Bammer et al, 2009). Denna 

utbildning hjälpte sjuksköterskor att få en ökad kunskap och kompetens och 

resultatet blev att de kände sig bekväma med att diskutera frågor om 

substansberoende med patienter som sökte vård. Efter att sjuksköterskor hade fått 

träna praktiskt på att arbeta med substansberoende patienter kändes arbetet 

betydligt mer tillfredsställande och självkänslan ökade i omvårdnadsarbetet med 
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personer med alkoholberoende men inte till patienter som har ett 

narkotikaberoende (Braxter et.al, 2013).  

Workshops är en av flera givande undervisningsmetoder som bygger på 

föreläsningar, seminarier och fallbeskrivningar om substansberoende (Braxter et al., 

2013; Cleary, Escott, Hunt, Malins & Matheson, 2009; Fernandez, Griffiths, Johnson, 

Stone & Thuy Tran, 2009). För att undersöka den somatiska vårdpersonalens 

inställningar till omvårdnad av substansberoende patienter, genomfördes 

Workshops med före och efter analyser (Braxter et al., 2013; Cleary et al., 2009; 

Fernandez et al, 2009). Studierna genomfördes för att få en uppfattning om hur 

dessa personalgruppers attityder var mot patienter med substansberoende. Positiva 

eller negativa attityder hos sjuksköterskor var avgörande för om patienten fick en 

korrekt bedömning, utredning och behandling när det gällde substansberoende och 

efter seminariet framgick det att sjuksköterskors attityd förbättrades (Braxter et al., 

2013; Cleary et al., 2009; Fernandez et al., 2009). Efter utbildningen fick 

sjukvårdspersonalen en ökad förståelse och insikt i att livskriser och 

substansberoende kan drabba vem som helst (Cleary et al., 2009). På sikt skapar 

utbildningen en tryggare vårdmiljö både för sjuksköterskor och för patienter med 

substansberoende som i sin tur kan leda till att även denna patientgrupp kan få en 

rättvis och jämlik vård (Chang & Yang 2013). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Cinahl, PubMed och PsycINFO är de databaser som användes till artikelsökningen. 

Cinahl och PubMed har en stor bredd av vetenskapliga artiklar inom omvårdnad, 

vilket ger en ökad förutsättning att finna relevanta artiklar till studien. PsycINFO 

valdes för att göra sökområdet bredare samt för att den har en inriktning mot 

psykiatrin och användes främst för att finna artiklar med mer upplevelser om 

substansberoende. Dubbletter räknades bort när de återkom genom sökningar i 

andra databaser eller vid användning av andra sökord.  

Sökorden sjuksköterska, utbildning, substansberoende, erfarenhet och kunskap 

användes vid artikelsökningarna i databaserna. Sökorden är framtagna efter studiens 

syfte och gav bra träffar vid sökningarna. Fritext och trunkering användes vid vissa 

sökord för att göra sökområdet bredare. MeSH termer eller Major headings termer 

användes inte, då dessa medgav för få sökresultat. Booleska operatorn AND 

användes för att få sökningar mer inriktade efter syftet. Artiklar som innehöll 

psykiatri, förlossningsvården, äldreomsorgen, substansämnen som används i 

medicinskt bruk och barn under 18 år exkluderades. En artikel innehöll 
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förlossningsvården men inkluderades då artikeln visade hur sjuksköterskor upplever 

sin kunskap om substansberoende på flera olika enheter inom vården. Sökningarna 

resulterade i att 13 artiklar valdes ut till litteraturstudien, varav sju artiklar var 

kvantitativa och 6 artiklar var kvalitativa. Artiklarna granskades med hjälp av Olsson 

och Sörensen (2011) granskningsmallar för kvalitativa och kvantitativa artiklar och 

graderades in om tre olika skalor; Grad I, Grad II och Grad III. Sju stycken garderades 

till Grad I och sex stycken till Grad II, vilket ökade pålitligheten i litteraturstudien 

(Henricsson, 2012). Alla utom två artiklar redovisade att deras studie var etiskt 

godkända av en kommitté. Dessa två artiklar valdes att tas med då de är peer 

reviewed och ingår i en vetenskaplig tidskrift, vilket ökar trovärdigheten av 

artiklarnas resultat. Två artiklar hade ett bortfall på mellan 46-50 %, trots det 

inkluderades de i litteraturstudien då antalet besvarade enkäter var tillräckligt 

många för ett trovärdigt resultat. De besvarade enkäterna jämfördes och viktiga 

delar lyftes fram till vårt resultat.  

Artiklarna kommer från fem olika länder, sex stycken från Australien, tre stycken från 

Storbritannien, en från Taiwan, två stycken från USA och en från New Zeeland. Det 

visar på att sjuksköterskors utbildning om substansberoende är uppmärksammat 

internationellt. Inga svenska artiklar hittades vid sökningarna mellan åren 2009 till 

2014, vilket inte visar på hur utbildningen om substansberoende ser ut i Sverige och 

hur sjuksköterskor upplever kunskapen om substansberoende i den somatiska 

vården. Överförbarheten till svenska förhållanden anses dock vara möjlig med tanke 

på att studierna är utförda i länder med liknande förhållanden som Sverige 

(Henricsson, 2012).  

Sökningen gav endast två artiklar som beskrev upplevelser ur en substansberoende 

persons synvinkel. För att kunna styrka hur substansberoende patienter upplever 

sjuksköterskors attityder och kunskap samt för att kunna framvisa hur båda parter 

upplever omvårdnaden behövs fler artiklar än de två som framkom. Vilket är en brist 

och påverkar studiens trovärdighet (Wallenberg & Henricsson, 2012).  

Under arbetet med resultatet användes två färger i skrivandet för att tolka ut vilken 

skribent som skrivit vad; färgerna som användas var röd och blå. Båda skribenterna 

läste artiklarna och analysen utfördes först individuellt för att senare sammanföra 

texterna till det slutgiltiga resultatet. När skribenterna var eniga om hela texten, 

färgades texten svart. 
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Resultatdiskussion  

Sjuksköterskors upplevelser i mötet 

Hur kommer det sig då att vårdrelationerna mellan sjuksköterskor och patienter med 

substansberoende inte blir tillfredställande och ett jämlikt möte? Flera av de artiklar 

som framkom i sökningarna visar att sjuksköterskor har förutfattade meningar och 

negativa attityder om personer med substansberoende och att de uppkom av olika 

anledningar (Bammer et al., 2009; Harling & Turner, 2011; Monks et al., 2012).  

Harling & Turner (2011) tar upp att en av anledningarna är att 

sjuksköterskestudenter anser att det är samhällets förankringar i media och normer 

som påverkar sjuksköterskors attityder till substansberoende patienter. Personers 

självbild och attityder påverkas i dagens samhälle från många olika håll som till 

exempel genom internet, tillgängligheten via mobiltelefoner, reklam och åsikter 

(Harling & Turner, 2011). Risken ökar att personer känner sig misslyckade för att de 

inte kan uppnå alla samhällets ideal (Goldberg, 2010). Oftast är det negativa 

attityder och förutfattade meningar om substansberoende som följer med hela livet 

(Bammer et al., 2009). Påverkan av en negativ självbild kan vara en av orsakerna till 

att personer blir substansberoende. Stämplingsteorin är en teori som enligt 

Goldberg (2010) innebär att förutfattade meningar, negativa attityder och en 

stämpling uppkommer efter samhällets, föräldrars normer och värderingar. 

Stämplingsteorin beskriver hur avvikelser skapas i samhället och hur det påverkar 

individerna som bor där (Goffman, 2001; Goldberg, 2010) och inbegriper alla 

samhällsgrupper och yrkesgrupper inklusive sjuksköterskor. Goffman (2011) liknar 

det dagliga livet vid en teaterpjäs, alla spelar olika roller beroende på vilka 

situationer människan befinner sig i. Redan vid tidig barndom har männsikor olika 

roller för olika situationer. Skådespelet präglar livet för människor tidigt och de blir 

ofrivilligt indragna i stämplingsteorins stigmatisering. Hela samhället är uppbyggt av 

starka individer som avgör vad i samhället som är rätt, fel, naturligt och onaturligt. 

Tidigt lär sig barn att undvika personer med substansberoende. Problem uppstår när 

sjuksköterskor har en negativ attityd som färgar mötet med personer med 

substansberoende (Goffman, 2011). 

Under hela sjuksköterskeutbildningen tillämpar sjuksköterskestudenter ICN-koden 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2012), en värdegrund som sjuksköterskor utgår och 

arbetar efter. ICN-koden bygger på fyra grundläggande ansvarsområden; lindra 

lidande, förebygga sjukdom, främja hälsa och återställa hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2011). Monks et al. (2012) påvisade att det fanns stora 

kunskapsbrister i vården om personer med substansberoende. Sjuksköterskor 

beskrev att de inte tog patienterna med substans beroende på samma allvar som 

övriga, vilket resulterade i att sjuksköterskors värdegrund inte efterföljdes (Boyle et 
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al, 2012; Chang & Yang, 2013; Croft et. al, 2010). ICN-kodens värdegrund utgår från 

den humanistiska grundsynen, att se hela människan, att alla patienter har lika värde 

och ska behandlas efter deras förutsättningar och önskemål (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2012). Brist på kunskap och negativa attityder är två av 

anledningarna till att sjuksköterskorna inte bemöter personer med 

substansberoende på samma nivå som övriga patientgrupper. Negativa erfarenheter 

som konflikter, våld och att patienter med substansberoende var opålitliga formade 

sjuksköterskors attityder i undersökningen (Monks et al., 2012). Joyce Travelbees 

omvårdnadsteori utgår ifrån att man skall se hela människan som en unik individ 

(Kirkevold, 2000). I mötet med varje patient ska sjuksköterskor lyssna och behandla 

dem som en unik och oersättlig individ i omvårdnadsarbetet (Kirkevold, 2000). 

Genom att vara uppmärksam och lyssna till patienten är det lättare att uppfatta vad 

som behövs göras i omvårdnadsarbetet. Använder sjuksköterskor sina kunskaper, 

insikter och tekniker i omvårdnadsarbetet för varje patient ökar förmågan att 

behandla alla patienter lika (Kirkevold, 2000). Resultatet visar på vikten av ett bra 

bemötande, att behandla patienter som unika personer och lindra patienternas 

lidande oavsett vilket sjukdomstillstånd som de söker för (Croft et al, 2010). Bara för 

att en person har ett substansberoende ska det inte påverka omvårdnaden för 

personen. Resultatet visar att så inte är fallet och att förutfattade meningar och 

negativa attityder hos sjuksköterskor påverkade vården för personer med 

substansberoende (Croft et al., 2010; Harling & Turner, 2001).  

Substansberoendet har ökat i hela världen, vilket innebär att allt fler patienter med 

substansberoende söker vård inom den somatiska vården (Bammer et al., 2009). När 

substansberoendet ökar är det viktigt att sjuksköterskan känner sig trygg i sin 

professionella yrkesroll för att kunna behandla personer med substansberoende på 

samma villkor som personer som inte innehar ett substansberoende. I Natan, Beyil 

och Neta (2009) uttrycker sjuksköterskor att tryggheten inte finns i omvårdnaden då 

rädslan för att våld och manipulation ska uppstå. Även risken att smittas av HIV eller 

hepatit var en stor grund till otryggheten (Natan et al., 2009). Resultatet blir att både 

patienter med substansberoende och sjuksköterskor upplever att patienter med 

substansberoende får sämre vård än övriga patientgrupper och att sjuksköterskor 

inte tar patienter med substansberoende på samma allvar som övriga patienter 

(Ford, 2011). Något som kan påverka att vården blir sämre för personer med 

substansberoende är sjuksköterskors stereotypa upplevelser och negativa attityder 

mot personer sin intar substanser av egen fri vilja (Natan et al., 2009). Vården 

påverkas också av att sjuksköterskor har fördomar, negativa attityder, känslor av 

okunskap och osäkerhet till patienter med substansberoende (Monks et al, 2012). 

Sjuksköterskor anser att personer med substansberoende medvetet fördärvar sina 

egna liv vid intag av substanser, vilket gör att sjuksköterskor inte anser att de ska ha 

den bästa vården. I längden resulterar det i att patienter med substansberoende är 
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en komplicerad patientgrupp att behandla på grund av sjuksköterskors syn på dem 

(Natan et al., 2009). 

I Sverige beslutades år 1997 att hälso- och sjukvården skulle ha en gemensam etisk 

plattform att arbeta efter (HSL 1982:763; Svensk sjuksköterskeförening, 2011) och 

att prioriteringar ska utgå från tre principer: Människovärdesprincipen, Behovs- och 

solidaritetsprincipen och Kostnadseffektivitetsprincipen. Människovärdesprincipen 

står för att alla människor är lika värda och har rätt till jämlik vård och behandling. 

Behovs- och solidaritetsprincipen innebär att de resurser som finns ska så långt det 

är möjligt fördelas efter behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2011) och 

kostnadseffektivitetsprincipen bygger på att effekten av en behandling eller åtgärd 

ska vara rimlig i relation till kostnaden och leda till förbättrad livskvalité och hälsa 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Trots detta framträder det ändå negativa 

attityder och förutfattade meningar som påverkar vården för personer med 

substansberoende. Utifrån den minskade kunskapen hos sjuksköterskor om 

substansberoende blir vården påverkad och påvisar att det är något som saknas i 

sjuksköterskors utbildning (Chang & Yang, 2013; Cleary et al., 2009; Monks et al., 

2012). Resultaten visade att sjuksköterskor inte tar patienter med substansberoende 

på samma allvar som övriga patientgrupper (Monks et al., 2012). Värdegrunden och 

den etiska plattformen läser sjuksköterskestudenter om under 

sjuksköterskeutbildning (Svensk sjuksköterskeförening, 2012), dock framvisar 

resultatet tydligt på att utbildningen är bristande hos både sjuksköterskestudenter 

och hos sjuksköterskorna ut i hälso- och sjukvården (Bammer et al., 2009; Braxter et 

al., 2013; Chang & Yang, 2013; Cleary et al., 2009; Croft et al. 2010Monks et al., 

2012).  

Behov av utbildning 

Litteraturstudiens resultat visar på att sjuksköterskor upplever utbildningen om 

substansberoende som bristande när det kommer till omvårdnad och bemötande 

inom den allmänna sjuksköterskeutbildningen och i praktiken. Det är av stor vikt av 

att sjuksköterskestudenter får en bredare utbildning om substansberoende eftersom 

osäkerhet och negativa attityder påverkar sjuksköterskors omvårdnadsarbete med 

substansberoende (Barr & Lovi, 2009). Ibland är det inte själva omvårdnaden som 

påverkar sjuksköterskor utan kunskapen av att kunna hantera de tillstånden som 

personer med substansberoende söker för (Tran, Stone, Fernandez, Griffiths, & 

Johnson, 2009). Allt fler patienter med substansberoende söker den somatiska 

vården på grund av olika sjukdomstillstånd. för att förbättra vården för personer 

med substansberoende behövs mer utbildning för att hinna göra rätt prioriteringar 

och ge god omvårdnad samt mer resurser på akutvårdsavdelningar (Boyle et al., 

2012; Deering et al., 2012). 
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Sjuksköterskor behöver mer utbildning och fler föreläsningar både på 

sjuksköterskeutbildningen och ute på klinikerna för att ge en trygghet och god 

omvårdnad för personer med substansberoende (Chang & Yang, 2013). För få 

föreläsningar om substansberoende har visats ge en osäkerhet hos sjuksköterskor i 

vårdandet av personer med substansberoende inom den somatiska vården (Harling 

& Turner, 2011). Osäkerhet och okunskap är en bidragande orsak till att 

sjuksköterskor upplever personer med substansberoende som en komplicerad, 

utåtagerande och manipulativ patientgrupp (Ford, 2011). Patienter med 

substansberoende uttrycks av sjuksköterskor att vara en komplicerad grupp och 

bygger på sjuksköterskors rädsla av att patienter med substansberoende kan bli 

manipulativa och att våld uppstår i deras omvårdnad för denna patientgrupp (Tran 

et al., 2009). Mötena mellan substansberoende patienter och sjuksköterskor blir 

därför inte tillfredställande i vårdsituationerna. Genom att introducera fler 

föreläsningar och vidare utbildningar både på sjuksköterskeutbildningen och ute på 

klinikerna skulle sjuksköterskor få en trygghet i att ge en god omvårdnad för 

personer med substansberoende (Chang & Yang, 2013; Monks et al., 2012). 

Föreläsningar bör behandla olika tillstånd som personer med substansberoende 

söker för. (Tran et al., 2009). Arbetsmiljön är viktig för att sjuksköterskor ska känna 

sig trygga i sitt arbete och för att kunna utföra rätt prioriteringar och behärska olika 

vårdsituationer (Svensk sjuksköterskeförening, 2011). 

Trots att sjuksköterskestudenter upprepade gånger under utbildningen har 

diskussioner, föreläsningar och läser om hur viktigt det är att ha ett holistiskt synsätt, 

beskriver patienter att sjuksköterskor ger ett dåligt bemötande. Patienter upplever 

negativa attityder hos sjuksköterskor och att det finns brister i kunskapen inom den 

somatiska vården (Braxter et al., 2013). Patienter med substansberoende upplever 

att sjuksköterskor inte respekterar dem och är dömande för att patienterna har 

intagit substanser (Morgan, 2006). I Braxter et al. (2013) beskriver att sjuksköterskor 

anser att utbildningen om substansberoende är bristande när det gäller bemötande 

och omvårdnad inom den allmänna sjuksköterskeutbildningen. Sjuksköterskor ska ge 

ett bra bemötande till patienter och behandla alla patienter likvärdig, ändå brister 

omvårdnad och behandling när personer med substansberoende söker vård (Monks 

et al., 2012). Det finns många sjuksköterskor som anser att patienter med 

substansberoende kommer till sjukvården för att få mer substanser, vilket gör att 

sjuksköterskor bemöter denna patientgrupp med negativa attityder och förutfattade 

meningar (Morgan, 2006). Detta kopplas samman med sjuksköterskors okunskap och 

osäkerhet, vilket ökar risken för att inte upptäcka symtom och tecken som kan dölja 

sig bakom substansberoendet (Monks et al., 2012).  

Smärtbedömningar är bristfälliga vid smärtbehandling av patienter med 

substansberoende, främst för att sjuksköterskor upplever att patienter med 

substansberoende överdriver sina smärtor och att de inte tas på samma allvar som 



 

 18 

övriga patienter (Monks et al., 2012).  Smärtbehandling är en etisk och känslig fråga 

för sjuksköterskor vid behandling av patienter med substansberoende (Asch et al., 

2009). Sjuksköterskor upplever att de behöver mer utbildning för ge patienter bra 

information och utföra korrekta smärtbedömningar, både hos patienter med 

substansberoende och hos övriga patientgrupper (Asch et al., 2009). Vid bristande 

utbildningen om smärtbedömningar och smärtbehandlingar hos sjuksköterskor 

skapade en känsla av felbehandling, onödigt lidande och minskat förtroende för 

vården hos patienter med substansberoende (Morgan, 2006). Personer med 

smärtproblematik är rädda för att bli substansberoende, vilket framhäver hur viktigt 

det är med rätt information om smärtlindring (Croft et al., 2010). Genom att inte 

behandla smärtan hos patienter ger det en försämrad livskvalité, onödigt lidande 

och kan bidra till ångest och depressioner hos patienter (Morgan, 2006). 

Sjuksköterskor saknar utbildning av kombinationen smärtlindring och 

substansberoende för att de ska kunna bedriva en så god omvårdnad som möjligt 

och kunna ge en rätt information till alla patienter med smärta (Asch et al., 2009). 

Det finns brister om substansberoende både inom sjuksköterskeutbildningen och på 

klinikerna (Bammer et al., 2009; Croft et al., 2010; Monks et al., 2012). I flera av 

världens länder har sjuksköterskeutbildningen utvecklats på grund av allt för många 

studier visar på dåliga resultat när det gäller bemötande, behandling och rättvis vård 

av substansberoende patienter (Lujan & Wright, 2013). Latinamerika är ett område 

som på grund av problem med substansberoende har omformat läroplanerna, för att 

ge en kunskap inom omvårdnaden och bemötandet (Lujan & Wright, 2013). I 

resultatet framträder det att sjuksköterskor önskar mer utbildning, fortbildningar 

och handledning för att förbättra sina kunskaper om substansberoende för att kunna 

genomföra en professionell omvårdnad för personer med substansberoende (Asch 

et al., 2009; Deering et al., 2012). 

Workshops är en utbildningsmodell som visat sig ge goda resultat för att förändra 

sjuksköterskors attityder och synsätt mot substansberoende. Under workshopen får 

sjuksköterskor och andra vårdpersonal sitta ner och diskutera om substansberoende. 

Med hjälp av diskussionen och en föreläsning om ämnet fick sjuksköterskor en annan 

inställning och attityd till personer med substansberoende (Braxter et al., 2013; 

Chang & Yang, 2013). I sin tur blev vårdmötet tillfredställande för båda parter 

(Bammer et al., 2009; Croft et al., 2010; Monks et al., 2012). Australien har under en 

längre tid haft workshops om substansberoende för sjuksköterskor, vilket har 

bidragit till förändrade attityder och kunskaper hos sjuksköterskor (Natan et al., 

2009). Resultatet från en workshop med före och efter analys hos 

sjuksköterskestudenter visade att attityder till patienter med substans beroende är 

avgörande för hur patienten får en korrekt bedömning, utredning och uppföljning 

när det gäller substansberoende (Braxter et.al, 2013). Det förbättrade inte bara 

sjuksköterskors attityder och kunskaper utan gav större möjlighet att kunna fånga 
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upp personer med substansberoende tidigare med hjälp av bedömningsinstrument 

och inte minst för att kunna ge information och hjälp till att sluta med substanserna 

tidigare innan det blivit ett problem (Natan et al., 2009).  

Litteraturstudien visar på vikten av att sjuksköterskor behöver en bra utbildning 

kring bedömningsinstrument för att kunna använda dess resultat. Utbildning ger ett 

positivt resultat, sjuksköterskor blir mer bekväma och får en positivare attityd till 

substansberoende (Braxter et.al, 2013; Deering et al., 2012). En viktig uppgift för 

sjuksköterskor är att utföra riskbedömningar för alkohol och narkotika hos de 

patienter de möter i vården. Detta överensstämmer med Tran et al. (2009) som visar 

att sjuksköterskor i vårdens frontlinje har många möjligheter att kontakta patienter, 

genomföra rutinmässig screening, och initiera korta interventioner ge 

behandlingsstöd och hänvisningar. Det finns dock tecken på att brist på kunskap hos 

sjuksköterskor gör att screening på patienter inte blir utfört (Tran et al., 2009). Det 

finns olika screeningsmodeller för att sjuksköterskor ska kunna identifiera 

substansberoende t.ex. SBIRT som en screeningsmodell. SBIRT används på vissa 

ställen inom hälso- och sjukvården för att bedöma vilka risker som kan finnas hos 

patienter (Bernstein et al., 2009; Braxter et.al, 2013). SBIRT protokollet från USA kan 

med fördel översättas till andra kulturer, bara sjuksköterskorna får en bra utbildning 

för att använda protokollet på ett effektivt sätt (Bernstein et al, 2009). Polen är det 

första landet i Europa som använde SBIRT då de har ett specialist program för 

personer med alkoholberoende (Bernstein et al., 2009). Andra screeningsmallar är 

AUDIT som är mer inriktad på riskbruk på Alkohol och DUDIT som syftar på 

konsumtionsmönster och olika narkotika relaterade problem (Socialstyrelsen, 2014). 

Sjuksköterskor har brist på kunskap om att vårda patienter med substansberoende 

och sjuksköterskor upplever att de (Monks et al., 2012) behöver mer stöd och 

handledning ute på klinikerna för att se personerna bakom substansberoendet, 

vilket är nödvändigt för en tillfredställande vårdrelation (Asch, et al, 2009). Det är 

viktigt att förändra sjuksköterskors stereotypa inställningar gentemot patienter som 

använder substanser (Natan et.al, 2009). Ett sätt som föreslås är att utföra 

gästföreläsningar under i sjuksköterskeutbildningen av personer som använder eller 

har använt substanser i det förflutna och som har erfarenheter av det socialt 

rådande stereotyperna (Natan et.al, 2009). För att sjuksköterskor ska känna sig 

säkrare i omvårdnaden har handledning och föreläsningar om substansberoende 

visat sig ge goda resultat i olika studier (Bammer et al., 2009; Croft et al., 2010; 

Monks et al., 2012). Sjuksköterskor behövde mer information om personer med 

substansberoende och mer tid för att kunna utföra rätt prioriteringar (Bammer et al., 

2009; Dering et.al, 2012).  
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Konklusion 

Sjuksköterskor uttryckte att de har stor okunskap om personer med 

substansberoende vid omvårdnaden inom den somatiska vården, vilket påverkar 

mötet med dessa patienter. Eftersom sjuksköterskor beskriver att de känner sig 

otrygga, osäkra och de upplever patienter med substansberoende som hotande, 

manipulerande samt att risk för våld kan uppstå, så påverkar det sjuksköterskors 

omvårdnad till patientgruppen. Sjuksköterskor har ofta förutfattade meningar, 

negativa attityder och att felbehandlingar kan uppstå i omvårdnaden. Bristande 

utbildning, handledning och föreläsningar för sjuksköterskor om substansberoende 

både på sjuksköterskeutbildningen och ute på klinikerna skapar osäkerhet hos 

sjuksköterskor. För att förbättra kunskaper om substansberoende har det visat sig 

att workshops, föreläsningar och fortbildningar gett goda effekter för sjuksköterskor 

när det kommer till omvårdnaden av personer med substansberoende. 

Sjuksköterskor behöver mer tid för att utföra korrekta prioriteringar av patienter 

med substansberoende samt har en önskan om både utökad teoretisk och praktisk 

utbildning och handledning om patienter med substansberoende.  

Implikation 

Eftersom allt fler personer med substansberoende ökar ute i samhället, kommer de 

behöva söka upp hälso- och sjukvården på grund av relaterade sjukdomar eller 

trauma. Genom att förbättra allmänna sjuksköterskors kunskap och bemötande 

gentemot personer med substansberoende behövs det mer utbildning och 

föreläsningar om substansberoende. Förbättringar kan uppnås inom de svenska 

sjuksköterskeutbildningarna genom att ta lärdom av andra länder där de har större 

erfarenhet i frågan och se hur deras utbildning och undervisningen har utformats 

runt substansberoende de senaste åren. Workshops, föreläsningar och 

vidarutbildningar är tre sätt att förändra attityden hos sjuksköterskor i omvårdnaden 

av substansberoende patienter. Ökad utbildning förändrar negativa attityder, åsikter 

och förutfattade meningar till en positiv syn på substansberoende. Vidare forskning 

behövs för att utveckla och förbättra sjuksköterskeutbildningen om 

substansberoende på de olika lärosätena och inom den somatiska vården. Forskning 

av kvalitativ karaktär kring hur personer med substansberoende upplever 

sjuksköterskors omvårdnad inom den somatiska vården behövs för att kunna 

förbättra omvårdnaden gentemot substansberoende patienter. 
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Sjuksköterskor Nurse 
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Nurse Nurse 
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Substansberoende Substance abuse 

Substance misuse 

Substance abuse 

Substance misuse 

Substance abuse 
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Experience Experience  

Kunskap Knowledge*   
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Tabell 2. Sökhistorik 

Datum Databas Sökord/Limits/Boolska operatorer 
Antal 
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Lästa 
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Urval 1 Urval 1 

26-03-
2014 

Cinahl 

Nurse AND education AND 
substance abuse 

Limits: 2004-2014 

157 157 7 7 

26-03-
2014 

Cinahl 
Nurse* AND Substance abuse* AND 
education* 

115 101 7 1 

26-03-
2014 

Cinahl 
Nurse*AND substance abuse* AND 
education*AND knowledge 

21 6 1 0 

26-03-
2014 

PubMed 

Education AND nursing AND 
substance abuse 
 
Limits: 5 år 

30 25 2 2 

26-03-
2014 

PsycINFO 
Nurse AND education AND 
substance abuse 

58 52 6 2 
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Bilaga C :  

Tabell 3. Artikelöversikt 

Artikel 1 

Referens Asch, S., Coben, A., Goebel, G., Hagenmaier, E., Lanto, A., Lorenz, K., Meredith, 
L., Rubenstein, L., Sherbourne, C., Shugarman, L., & Simon, B. (2009), 
Addressing patient’s concerns aboute pain management and addictions risks. 
Pain management nursing, 11(2), 92-98. doi: 10.1016/j.pmn.2009.03.009  

 

Land  
Databas 

USA 
PsycINFO 

 

Syfte Att upplysa sjuksköterskor om hur viktigt det är att kunna förklara hur 
smärtlindring fungerar och att inte all smärtlindring leder till substans 
beroende. 

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ 
Design: En pilot studie på en öppenvårdklinik, sjuksköterskor får svara på enkät 
i samband med personalmöten och efter schemalagda arbetspass. 
Urval: 155 enkäter skickades ut till sjuksköterskor och 145 enkäter besvarades.  
Bortfall: 9 % bortfall.  

 

Slutsats Att det finns problem med att patienter är rädda för att bli substans beroende 
när de behöver smärt lindring i form av bland annat opioider och hur viktigt det 
är att sjukvårdspersonalen har god kunskap och erfarenhet när det gäller 
smärtlindring för att kunna ge en bra och tydlig information till patienterna för 
att de ska må så bra som möjligt när de behöver smärtlindring 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (36 poäng = 76,59 %)  

 

 



 

 

 

Artikel 2 

Referens Bammer, G., Becker, N., & Ford, R. (2009), Improving nurses’ therapeutic 
attitude to patients who use illicit drugs: Workplace drug and alcohol education 
is not enough. International Journal of Nursing Practice, 15, 102-118. doi: 
10.1111/j.1440-172X.2009.01732.x 

 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

 

Syfte Att beskriva sjuksköterskors upplevelser av deras arbete inom en vårdenhet 
som har många patienter med substans beroende. 

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ 
Design: Frågeformulär skickades ut till sjuksköterskor som är i kontakt med 
substansberoende patienter.  
Urval: 3210 enkäter skickades ut till sjuksköterskor och 1605 enkäter 
besvarades. 
Bortfall: 50 % bortfall. 

 

Slutsats Studien visar att sjuksköterskor med lång erfarenhet av arbete med substans 
beroende patienter har förutfattade meningar och tråkig attityd mot patienter 
med substans beroende. Studien kom också fram till att mer utbildning behövs 
för sjuksköterskor som arbetar med substans beroende. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (37 poäng = 78,72%)  

 

  



 

 

Artikel 3 

Referens Barr, J., & Lovi, R. (2009). Stigma reported by nurses related to those 
experiencing drug and alcohol dependency: A phenomenological Giorgi study. 
Contemporary Nurse, 33(2), 166-178. doi: 10.5172/conu.2009.33.2.166 

 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

 

Syfte Att undersöka erfarenheten av att arbeta i en AOD enhet.  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ 
Design: Fenomenologisk ansats, 2 ostrukturerade intervjuer gjordes med 
deltagarna. Studien har ett etisk godkännande.  
Urval: 6 sjuksköterskor deltog och de har erfarenhet som sjuksköterska från 8 
månader till 20 år.  
Bortfall: Inget bortfall redovisas.  

 

Slutsats Studien kom fram till att de sjuksköterskor som hade lång erfarenhet hade 
bättre attityder och bemötande än de som inte hade någon erfarenhet alls av 
vården med patienter som har substansberoende. Sjuksköterskorna med lång 
erfarenhet föreslog att det skulle ingå i sjuksköterskeutbildningen att praktisera 
på en beroende enhet för att förbättra attityder och inställningar. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (42 poäng = 87,5 %)  

 

  



 

 

Artikel 4 

Referens Boyle, M., Brown, T., Lewis, B., McKenna, L., Molloy, A., Molloy, L., & Williams, 
B. (2012). Levels of empathy in undergraduate nursing students. International 
Journal of Nursing Practice. 18, 246–251. doi: 10.1111/j.1440-
172X.2012.02035.x 

 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

 

Syfte Att bedöma empati och hänsyn till specifika sjukdomstillstånd hos 
sköterskestudenter som läser på grundnivån. 

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ 
Design: En föreläsning hölls för studenterna och de fick efter föreläsningen 
besvara 2 stycken självrapporteringsenkäter med frågor den ena är om empati 
hos hälso- och sjukvårdspersonalen och bestod av 20 frågor varav 10 frågor var 
negativt formulerande. Den andra enkäten var att betygsätta deras 
samstämmighet i uttalande om olika medicinska förhållande och bestod av 10 
frågor där 5 stycken var negativt formulerade.  
Urval: 458 sjuksköterskestudenter deltog i studien, 35 stycken gick första året, 
153 stycken gick andra året och 270 stycken gick tredje året. Enkäter delades ut 
och 106 sjuksköterskestudenter besvarade enkäterna. 
Bortfall: Bortfall redovisas inte.   

 

Slutsats Eleverna på sjuksköterskeutbildning påvisade en god empati förmåga till de fem 
diagnoserna som frågorna handlade även om det kunde förbättras på många 
plan, att arbeta och ge omvårdnad till substans beroende patienter fick lägst 
poäng, där kunde det utläsas sämst attityder hos sjuksköterskestudenterna. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (45 poäng = 93,75)  

 

  



 

 

Artikel 5 

Referens Braxter, B., Burns, H., Fioravanti, M., Gotham, H., Hagle, H., Kane, I., Mitchell, 
A., Talcott, K., Terhorst, L., Puskar, K. & Woomer, G. (2013). Effects of screening, 
Brief inteventation, and Referral to treatment (SBIRT) Education and Training on 
Nursing Students’ Attitudes Toward Working Patients Who Use Alcohol and 
Drugs. Substance Abuse, 34(2), 122-128. Doi: 10.1080/08897077.2012.715621 

 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

 

Syfte Att undersöka förändringar i omvårdnaden hos sjuksköterskestudenters 
uppfattningar och hanteringar om patienternas alkohol- och droganvändning 
efter ANT-SBIRT utbildning. 

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ 
Design: Sjuksköterskestudenter som går sista året på sjuksköterskeprogrammet 
får göra en skriftlig examens test både före och efter en föreläsning om ANT-
SBIRT. 
Urval: 319 sjuksköterskestudenter deltog.  
Bortfall: Redovisas inte.  

 

Slutsats Denna studie kommer fram till hur viktigt det är att personalen har en bra 
attityd och kunskap, är vid bemötande, hur patienter behandlas och hur 
personer med substans beroende kan upptäckas för att hjälpa dem så tidigt 
som möjligt. Personer med substans beroende uppgav att det viktigaste var 
sjuksköterskors attityd och uppfattning om personer med substans beroende. 
Efter att sjuksköterskorna genomgått studien och under utbildningen sågs en 
förbättring av attityder hos sjuksköterskorna 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (37 poäng = 77,03%)  

 



 

 

Artikel 6 

Referens Chang, Y-P., & Yang, M-S. (2013). Nurses’ Attitudes Toward Clients With 
Substance Use Problems. Perspectives in Psychiatric Care, 49, 94-102. doi: 
10.1111/ppc.12000 

 

Land  
Databas 

Taiwan 
PsycINFO 

 

Syfte Att undersöka faktorer som är förknippade med sjuksköterskors attityder till 
patienter med missbruksproblem. 

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ 
Design: En longitudinell studie som samlades in under ett år. Inklusion 
kriterierna var att sjuksköterskorna har giltig legitimation och har jobbat inom 
enheten mer än 3 månader.  
Urval: 600 enkäter delades ut till sjuksköterskor på vårdcentraler.  
Bortfall: 492 enkäter återkom och 489 enkäter var med i slutförande 
resultatet.  

 

Slutsats Resultatet av denna studie ger en bättre förståelse för sjuksköterskors attityder 
vid vård av klienter med substansberoende. En av orsakerna är alldeles för lite 
utbildning. Denna artikel visar tydligt på att sjuksköterskor som redan är 
färdigutbildade har otillräcklig kunskap i vård för klienter med 
substansberoende. Men det är fortfarande otillräckliga kliniska förberedelser 
för sjuksköterskor som vårdar klienter med substansberoende och de kan 
resultera i dålig kvalitet på bemötandet i vården. Dessutom kan sjuksköterskors 
attityder förbättras genom kompletterande utbildning.  

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (44 poäng = 91,66 %)  

 

  



 

 

Artikel 7 

Referens Cleary, M., Escott, P., Hunt, G., Malins, G., & Matheson, S. (2009). Drug and 
alcohol education for consumer workers and caregivers: a pilot project assessing 
attitudes toward persons with mental illness and problematic substance use. 
Archives of Psychiatric Nursing, 23(2), 104-110. doi: 10.1016/j.apnu.2008.05.004 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Att bedöma vårdgivares attityder till personer med psykisk sjukdom och 
substans beroende. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ 
Design: Undervisning. 
Urval: 32 deltagare: 12 konsumentarbetare, 15 vårdgivare och 5 
konsumentarbetare och vårdgivare. 21 Kvinnor och 11 män. 13 deltagare hade 
tidigare genomgått kurser om drog- och alkoholutbildning.  
Bortfall: Bortfall redovisas inte. 

Slutsats Studien kom fram till att det finns ett stort behov för vårdpersonal att utbilda sig 
vidare och dela erfarenheter med annan vårdpersonal. Med hjälp av workshops 
kan vårdpersonal utvecklas och får en större förståelse för personer som intar 
olika substanser.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (36 poäng = 76.59 %) 

  



 

 

Artikel 8 

Referens Croft, J., Ewing, D., Lyons, I., McCreaddie, M., Smith, M., Tocher, T. & Watt, D. 
(2010). Routines and rituals: a grounded theory of the pain management of 
drug users in acute care settings. Journal of Clinical Nursing, 19, 2730–2740 
doi: 10.1111/j.1365-2702.2010.03284.x 

 

Land  
Databas 

England  
Cinahl 

 

Syfte Att undersöka narkotikamissbrukare och sjuksköterskors uppfattningar och 
strategier när det gäller smärtlindring i akut omsorgsinställningar. 

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ 
Design: Studien var en grounded theory, en strategi med konstruktivistisk 
grundad teori för att granska hur erfarenheter och fenomenet såg ut bland 
deltagarna.  
Urval: Sjuksköterskor och missbrukare var med i studie och de rekryterades 
från 3 stycken närliggande allmänsjukhus. 11 Intervjuer gjordes och 5 
fokusgrupper.  
Bortfall: Inget bortfall redovisades. 

 

Slutsats I studien kommer de fram till: för att kunna minska problemen som blir mellan 
sjuksköterskor och substansberoende patienter när det kommer till 
smärtlindring, behövs det en mer grundläggande utbildning för sjuksköterskor 
och öka kommunikationens möjligheter. Trots många framsteg inom 
läkemedel-, postoperativ- och teknisk smärtlindring är det ett problem mellan 
sjuksköterskor och substansberoende patienter inom akuta situationer genom 
att de inte förstår varandra full ut, främst genom att sjuksköterskor ska 
förbättra åtgärder, processer och samspel med dessa patienter, för att kunna 
förbättra smärtlindringen inom den akuta sjukvården.  

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (41 poäng = 85,42%)  

 

  



 

 

Artikel 9 

Referens Deering, D., Leonard, L., & O’brien, A. (2012). Could an advance practice nurse 
improve detection of alcohol misuse in the emergency department?. 
Internation juurnal of menthal healt nursing, 21(4), 340-348. doi: 
10.1111/j.1447-0349.2011.00797.x 

 

Land  
Databas 

New Zeeland 
Cinahl 

 

Syfte Att fastställa omfattningen av alkoholbedömningar på akutmottagningen och 
att undersöka effekten av en pedagogisk personal program för att förbättra 
bedömning och upptäckt av alkoholproblem.  

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ 
Design: Två studier gjordes; den första var en klinisk revision och den andra ett 
pedagogiskt ingripande.  
Urval: I studie ett användes 100 journaler från patienter äldre än 15 år, 40 
journaler valdes sedan ut för en ny granskning. De drogs fram genom ett 
slumpmässigt urval. Den andra studien var på en akutmottagning där 
personalen fick 1 timmas undervisning av forskarna, det var två undervisningar 
den ena ingick mot riktlinjer, screening, bedömningar och remisser och den 
andra var fokuserad på förebyggande och behandling.  
Bortfall: Av 100 journaler kasserades 17 stycken då de inte var tillräckligt 
ifyllda. Akutmottagningens. 

 

Slutsats Resultatet av denna studie visade att det krävdes stora förbättringar inom 
akutsjukvården för att tidigt identifiera patienter med substans beroende och 
nå de politiska målen inom psykiskhälsa och för att minska skadeverkningarna 
som substans beroende för med sig. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (42 poäng = 87.5%)  



 

 

Artikel 10 

Referens Fernandez, R., Griffiths, R., Johnson, M., Stone, A., & Thuy Tran, D. (2009). Does 
implementation of clinical practice guidelines change nurses’ screening for 
alcohol and other substance use?. Contemporary Nurse, 33(1), 13-19.  

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Att utforska sjuksköterskors kunskap att identifiera patienter med substans 
beroende för att så tidigt som möjligt erbjuda behandling. 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvantitativ 
Design: Undervisning, granskning av journaler för att se hur många patienter 
som genomgått en screening för substansberoende.  
Urval: 79 journaler granskades innan och 84 nya journaler granskades efter 
journalgranskningen för att som det blev någon förbättring. 
Bortfall: Redovisas inte. 

Slutsats Studien kom inte fram till något tydligt svar, men det var stora kulturella och 
regionala skillnader på sjuksköterskorna attityder till patienter med substans 
beroende på. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II (37 poäng = 78,72 %) 

 

  



 

 

Artikel 11 

Referens Ford, R. (2011). Interpersonal challanges as a constraint on care: the experience 
of nurses’ care of the patients who use illicit drugs. Contemporary Nurse, 37(2): 
241–252. 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl 

Syfte Att förbättra kunskapen hos sjuksköterskor om illegala droger och undersöka 
hinder som uppkommer i omvårdnaden av patienter som intar illegala droger.  

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ 
Design: Tvärsnittsundersökning, frågeformulär med en öppen fråga. 
Urval: 311 deltagare.  
Bortfall: 48 % bortfall.  

Slutsats Studien påvisar att sjuksköterskor har svårt utföra en personcentrerad vård på 
grund av att vårdmiljön gör det utmanande känslomässigt och det påverkar 
sjuksköterskorna som ge en bra och tryggvård för patienter som är beroende av 
droger. Mycket handlar om att dt krävs med utbildning, stöd och skydd- och 
säkerhets åtgärder för att förbättra arbetsmiljön, vilken skulle ge en större 
förmåga att kunna förändra inställningarna till substans beroende patienter 
vilket i sin tur skulle minska risken för våld och skador för både vårdpersonal och 
patienter.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

 Grad II (34 poäng = 70.83 %) 

 

  



 

 

Artikel 12 

Referens Harling, M., & Turner, W. (2011). Student nurses’ attitudes to illicit drugs: A 
grounded theory study. Nurse Education Today, 32(3), 235-240. doi: 
10.1016/j.nedt.2011.05.002 

 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Manuell sökning 

 

Syfte Att bevisa vilka faktorer som påverkar attityden hos studenter om illegala 
droger.  

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ 
Design: Grounded Theory 
Urval: 12 sjuksköterskestudenter intervjuades och en ytterligare intervju 
gjordes med 9 sjuksköterskestudenter.  
Bortfall: Inget bortfall redovisas. 

 

Slutsats Studien redo gjorde att det fanns en förståelse för sjuksköterskors dåliga 
attityder till patienter med substans beroende. Sjuksköterskeutbildningen har 
stora brister i läroplanen när det gäller förberedande kunskap för att arbeta 
med patienter med substans beroende. Hur viktigt det är med en skräddarsydd 
utbildning för att förbereda sjuksköterskorna på ett bra sätt. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (42 poäng = 87,5 %)  

 

 



 

 

Artikel 13 

Referens Monks, R., Newell, R., & Topping, A. (2012), The dissonant care management of 
illicit drug users in medical wards, the views of nurses and patients: a grounded 
theory study. Jounal of advanced nursing, 69(4), 935–946. doi: 10.1111/j.1365- 
2648.2012.06088.x. 

 

Land  
Databas 

England 
PubMed 

 

Syfte Att undersöka hur sjuksköterskor hanterar och ger vård till patienter med 
missbruk på medicinska avdelningar med komplikationer av sitt 
narkotikamissbruk och får deras upplevelse av vården. 

 

Metod  
Design 
Urval  
Bortfall 

Metod: Kvalitativ 
Design: Grounded Theory, strukturerade intervjuer som varade mellan 25 - 105 
minuter, etiskt godkännande,  
Urval: 29 deltagare, 24 kvinnor och 5 män är sjuksköterskor.  
Bortfall: redovisas inte  

 

Slutsats För att kunna förbättra vården för substansberoende patienter krävs det att 
kommunikationen mellan patient och sjuksköterska är god. Vad som påpekas i 
artikeln är att vissa sjuksköterskor ser dessa patienter som en person och inte 
substansberoende, vilket ger en ökad känsla för patienten att känna att de 
befinner sig i god omvårdnad jämfört med de kontakter med sjuksköterskor 
som har en annan bild av dem. För att förbättra en stabil plattform behövs det 
bättre utbildning hos vårdpersonalen om området samt att de ska verkligen 
utgår ifrån sjuksköterskan grundkriterier för att minska risken att utveckla 
onödiga situationer på grund av patienterna upplevelse av dålig omvårdnad. Ju 
mer sjuksköterskan visar sig intresserad av patienten som en unik person så 
minskar det riskerna för kaotiska, förvirrande och störande moment. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I (45 poäng = 93,75 %)  
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