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Sammanfattning 
Patienter med ett opioidmissbruk kan upplevas ha ett socialt avvikande 
beteendemönster som kan leda till en social stigmatisering. Att inom sjukvården se 
patienter som socialt avvikande kan leda till att de får en sämre vård och behandling 
än vad de har rätt till. Smärta är en subjektiv upplevelse, där patienten har en 
individuell uppfattning om sin smärta och kan därför inte jämföras med någon annans 
smärtupplevelse. Syftet med studien var att belysa sjuksköterskors attityder till 
smärtbehandling av patienter med opioidmissbruk. En systematisk litteraturstudie 
genomfördes bestående av 11 vetenskapliga artiklar. Resultatet mynnade ut i tre 
kategorier: Attityder gentemot patienter med opioidmissbruk, Attityder till den 
subjektiva smärtan och Attityder i samband med erfarenhet och bristande kunskap. 
Resultatet visade att sjuksköterskor har negativa attityder till patienter med 
opioidmissbruk. Trots att sjuksköterskorna var medvetna om att patienter med ett 
tidigare eller pågående opioidmissbruk, som upplevde smärta, behöver en högre dos 
av smärtlindring än patienter utan missbruksproblem, så upplevdes de ändå som de att 
ljög för att få en ökad dos opioider. Studien lyfte fram en bristande kunskap hos 
sjuksköterskor angående missbruk och beroende, vilket kunde leda till ett dömande av 
patienter med opioidmissbruk. Till vidare studier behövs det ytterligare forskning om 
hur patienter med opioidmissbruk upplever sjuksköterskornas attityder i det vårdande 
mötet.  
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Abstract 

Patients with an opioid addiction may be perceived to have a socially deviant 
behavior which may lead to social stigmatization. To see patients as socially deviant 
in healthcare can lead to that they receive worse care and treatment than what they are 
entitled to. Pain is a subjective experience, where the patient has an individual 
perception of his pain and can not be compared with another's experience of pain. The 
purpose of the study was to examine nurses' attitudes to pain treatment of patients 
with opioid addiction. A systematic literature review was conducted consisting of 11 
scientific articles. The results culminated in three categories: Attitudes towards 
patients with opioid addiction, Attitudes to the subjective pain and attitudes 
associated with experience and lack of knowledge. The results showed that nurses 
have negative attitudes towards patients with opioid addiction. The nurses were aware 
that patients with a previous or current opioid addiction experienced pain needed a 
higher dose of  pain medication, they were perceived nonetheless as they lied to get 
an increased dose of opioids. The study highlighted a lack of knowledge of nurses 
regarding addiction and dependence, which could lead to a judgment of patients with 
opioid addiction. For further studies there is a need to study how patients with opioid 
addiction experienced nurses' attitudes in the caring encounter. 
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Inledning 
I Sverige är cirka 45 000 – 65 000 personer diagnostiserade med narkotikamissbruk 
eller beroende (SOU 2011:6). Patienter med opioidmissbruk kan upplevas ha ett 
socialt avvikande beteendemönster som kan leda till en social stigmatisering. Att 
inom sjukvården se patienter som socialt avvikande kan leda till att de får en sämre 
vård och behandling än vad de har rätt till (Sandman & Fahlke, 2012). Meltzer et al. 
(2013) beskriver att attityden till patienter med opioidmissbruk i vården, är mer 
negativ än till patienter med alkoholberoende. Patienter som söker sjukvård möts av 
en etisk prioriteringsplattform som grundas på att sjukvården inte får väga in 
patientens socio-ekonomiska ställning när omvårdnadsresurser fördelas. Tidigare 
studier visar dock att så inte är fallet utan att socialt utsatta patienter inte får den vård 
som de är berättigad till (Sandman & Fahlke, 2012). Den ökade användningen och 
förskrivningen av opioider, mot akut svår smärta, i samhället idag ger en ökad 
toleransnivå, biverkningar och svårinställd smärtbehandling för patienterna (Rhodin, 
2014b). Enligt Meltzer et al. (2013) kan en bidragande orsak vara att sjukvården gjort 
beroendet möjligt i form av förskrivning av opioider i smärtlindrande syfte. Rhodin 
(2014b) menar att tids- och resursaspekterna inom sjukvården gör att hanteringen och 
uppföljningen av förskrivningen av opioider i smärtbehandlande syfte brister. 
Kliniska erfarenheter från verksamhetsförlagda utbildning (VFU) visade på 
attitydskillnader till, och ett negativt bemötande av, patienter med ett tidigare eller 
pågående opioidmissbruk. Därför väcktes ett intresse att studera aktuell forskning som 
beskriver sjuksköterskors attityder till smärtbehandling av en utsatt patientgrupp. 

Bakgrund  
Smärta 
I NANDA International (2013) definieras smärta som “Obehaglig, sensorisk och 
känslomässig upplevelse från befintlig eller möjlig vävnadsskada eller beskriven som 
en sådan skada (International Association for the Study of Pain).” (s. 580). 

Smärta är en subjektiv upplevelse, där patienten har en individuell uppfattning om sin 
smärta och kan därför inte jämföras med någon annans smärtupplevelse. Smärtan kan 
delas in i akut- och långvarig smärta med olika typer av smärta som nociceptiv-, 
neuropatisk-, psykogen- och smärta av oklar orsak, så kallad idiopatisk smärta. När 
patienten upplever akut smärta, tolkar kroppen det som ett hot och reagerar via 
fysiologiska reaktioner (Norrbrink & Lundeberg, 2010; Rhodin, 2014a). Den 
långvariga smärtan kan, från att ha varit ett symtom, istället övergå till ett syndrom. 
När ett syndrom utvecklats påverkas sömn, sinnesstämning, delaktighet och aktivitet i 
det dagliga livet samt de intellektuella funktionerna som minne, inlärning och 
koncentration (Norrbrink & Lundeberg, 2010). Den nociceptiva smärtan är den 
vanligast förekommande typen av smärta. Då sensoriska nociceptorer, som finns på 
kroppens vävnader till exempel i huden eller i slemhinnorna, aktiveras utvecklas 
nociceptiv smärta. Vidare beskrivs att neuropatisk smärta upplevs som dysfunktionell 
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och uppstår då patienten drabbats av skada eller sjukdom i det centrala nervsystemet. 
Nociceptiv smärta är ett tillstånd som har hög opioidrespons vilket innebär att 
opioiddosen ger färre svåra biverkningar till skillnad från den neuropatiska smärtan 
som inte är fullt lika opioidresponsiv. Smärta som uppkommit av en idiopatisk 
smärta, är en svårdiagnostiserad smärttyp då en patogen orsak först måste uteslutas till 
den upplevda smärtan. Psykogen smärta innebär att psykisk sjukdom eller psykisk 
ohälsa orsakar en verklig upplevelse av smärtan hos patienten trots att ingen 
vävnadsskada har uppstått (Hægerstam, 2008; Norrbrink & Lundeberg, 2010; Rhodin, 
2014a). Vid ett syndrom har ett flertal av kroppens system tagit skada. Genom att i 
tidigt skede påbörja relevant smärtbehandling minimeras risken för att drabbas av ett 
långvarigt smärtsyndrom (Norrbrink & Lundeberg, 2010). 

Smärtbedömning 
En utmaning i sjuksköterskans smärtbedömning kan vara samspelet mellan patientens 
skattning av smärta och sjuksköterskans skattning av smärta. När samspelet mellan 
sjuksköterskans och patientens smärtskattning skiljer sig, är det i första hand 
patientens egna upplevelser och tilltro till sjuksköterskan som utgör den primära 
grunden för en effektiv smärtbehandling oavsett sjuksköterskans egen uppfattning om 
upplevd smärta (Al-Shaer, Hill & Anderson, 2011). 
 
Användning av skattningsskalor för att bedöma en patients upplevda smärta kan leda 
till ett gott möte mellan patient och sjuksköterska. Instrumenten kan ge 
sjuksköterskan en bättre uppfattning om en patients smärtupplevelse och öka 
möjligheter att tolka patientens behov. Det ger också en möjlighet till en bättre 
utvärdering om sjuksköterskan har tillgång till trovärdig och dokumenterad data och 
att det använda instrumentet kunde följa med patienten under sjukhusvistelsen 
(Layman-Young, Horton & Davidhizar, 2006). Layman-Young et al. (2006) lyfter 
däremot fram att användandet av skattningsskalor kan ha en negativ inverkan på 
smärtbedömningen då smärta är en individuell upplevelse som kan vara svår att 
överföra till andra personer. Vissa patienter kan ha svårt att uppskatta sin smärta i 
siffror, vilket kan orsaka att de antingen blir över- eller undermedicinerade och på så 
vis inte får en adekvat smärtbehandling, och att det i vissa fall är bättre att bedöma 
patientens beteende i smärta. Enligt Werner (2010) ses dock smärtskattning som 
bedöms utifrån ett beteendemönster hos patienten som otillräckligt inom vården. 
Däremot kan övervakning och observationer av patientens fysiologiska parametrar 
såsom puls, blodtryck och andningsmönster ge en uppskattning om pågående smärta. 
Smärtbedömning som utförs av patienten själv med hjälp av lättare 
skattningsinstrument, såsom till exempel VAS (Visuell Analog Skala) där patienter 
kan skatta sin smärta på en 10-gradig skala, ses som mer pålitliga i en korrekt 
skattning av smärta inom sjukvården (ibid). 
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Opioider 
Opioider är ett samlingsnamn på en grupp läkemedel, där morfin är den aktiva 
substansen, som idag både utvinns kemiskt och från vallmoblomman (Norrbrink & 
Lundeberg, 2010; Rhodin, 2014a). Opioider används främst vid behandling av svår 
akut smärta och vid nociceptiv smärta på grund av att opioidernas smärtlindrande 
effekt på dessa smärttyper är väldokumenterad (Rhodin, 2014a). En av 
långtidsbiverkningarna hos de morfinbaserade läkemedel som förskrivs vid 
behandling av svår smärta är opioidhyperalgesi, vilket betyder smärtöverkänslighet 
som blivit utlöst av opioider. Opioidhyperalgesi tillsammans med andra riskfaktorer 
som problematiskt användande av opioider, försvårar ett önskvärt utfall av 
smärtbehandlingen (Benyamin et al., 2008). 

Smärtbehandling 
För att behandla smärta på ett effektivt sätt är det viktigt att utifrån smärtbedömningen 
kunna avgöra vilken typ av behandling patienten behöver med hjälp av en 
smärttrappa. Trappan utvecklades av WHO (World Health Organization) som 
rådgivande vid behandling av cancerrelaterad smärta men används också i den 
allmänna smärtbehandlingen. Stegen innefattar en rekommendation av läkemedel 
beroende på vilket trappsteg smärtan befinner sig på (figur 1). Steg ett är lätt smärta 
där patienten bedömer sin smärta till 0-3 på en VAS-skala och rekommenderas 
behandlas med paracetamol. Till steg två hör måttlig smärta, vilket innebär att 
patienten bedömer sin smärta till 4-6 på en VAS-skala och som rekommenderas 
behandlas med en kombination av paracetamol och en svag opioid. På steg tre som är 
svår smärta, uppskattar patienten sin smärta till 7-10 på en VAS-skala och patientens 
fokus enbart ligger på den upplevda smärtan. Steg tre rekommenderas att behandla 
med en kombination av paracetamol och en stark opioid (Rhodin, 2014a).  

                

Figur 1. WHO trappan (Rhodin, 2014a, s. 62) 

 

Lätt smärta: 
Paracetamol 

Måttlig smärta: 
Paracetamol + svag 

opioid 

Svår smärta: 
Paracetamol + 

stark opioid 
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Opioidmissbruk 
Opioidmissbruk innebär ett kroniskt tillstånd hos en individ som upprepat utsatts för 
beroendeframkallande opioider och kännetecknas av ett okontrollerat opioidintag. Ett 
opioidberoende uppstår genom att substanserna i läkemedlet aktiverar hjärnans 
belöningssystem och ger en känsla av eufori vilket är kännetecknande för alla 
beroendeframkallande läkemedel (Ballantyne, 2007). Enligt Ballantyne (2007) kan 
flera olika riskfaktorer orsaka att vissa individer utvecklar ett beroende, så som 
genetiska, psykosociala och drogrelaterade faktorer. Kunskapen att kunna bedöma ett 
beroende kan fås genom att tolka symtom som att aktivt visa en stark lust att 
införskaffa läkemedlet. Definitionen av narkotikamissbruk som diagnos sätts av 
hälso- och sjukvården med hjälp av diagnoskategorier inom ICD (International 
statistical classifications of diseases and related health problems) och DSM 
(Diagnostic and statistical manual of mental disorders). I DSM benämns diagnosen 
substansberoende eller skadligt bruk (Socialstyrelsen, 2015).  
 
På 1980-talet sågs riskerna för opiodberoende som minimala så länge patienten hade 
smärta. Vid snabba behandlingsstopp eller minskning av dos så uppvisade dock de 
flesta patienterna svåra abstinensbesvär (Rhodin, 2014b). Användning av opioider och 
annan narkotika gör att patientens toleransnivå ökar, vilket innebär att missbrukare 
med hög toleransnivå behöver en högre dos för att få effekt (Statens beredning för 
medicinsk utvärdering, 2001). I Sverige är opioider ett narkotikaklassat preparat som 
är olagligt att använda utanför ramen av medicinsk behandling (SBU, 2001). 
Tillgängligheten av olagliga opioider utanför sjukvården orsakar en stigmatisering av 
patienter som behandlas med opioider och försvårar ett gott möte mellan 
sjuksköterskan och patienten som behandlas för sin smärta. Ett gott samspel mellan 
vårdkedjor, och inrättande av nya riktlinjer angående administrering och förskrivning 
av opioidpreparat, är väsentligt för att undvika situationen med en smärtpåverkad 
patient med opioidresistens (Rhodin, 2014b).  
 
Attityd 
Innebörden av ordet attityd kan översättas till en inställning eller ett förhållningssätt. 
Attityd har tolkats som att det påverkas av yttre och inre faktorer. De yttre faktorer 
som anses påverka en individs attityd, kan både ha sin grund i de unga barndomsåren 
och i olika samhällsfenomen i samröre med mänskliga interaktioner. Attityd är en 
mental företeelse som påverkas av tankar och en förutbestämd inställning. Sociologer 
menar att attityden hos en individ styr dennes handlande i olika situationer. Vanligen 
används termen för att beskriva individers handlande och för att uppvisa sin 
personliga ställning (Rosén, 2015). 
 
En sjuksköterskas attityd till smärtbehandling och missbruk kan påverkas, både 
positivt och negativt, av hens personliga bakgrund, kulturell bakgrund och synen på 
smärtbehandling och missbruk, yrkeserfarenhet, personliga smärtupplevelser och hens 
egen syn på missbruk. Även sjuksköterskans kunskap om smärtbehandling spelar in 
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då vissa sjuksköterskor kan undvika att administrera läkemedel, som opioider, till 
patienter med missbruksproblem för att inte riskera att uppmuntra eller återuppliva ett 
missbruk (Morgan, 2014). Morgan (2014) lyfter fram risken med att sjuksköterskan 
benämner en patient som drogsökande utifrån patientens smärtbeteende och att det 
medför en direkt negativ inverkan på hur patienten kommer att bli behandlad. 
Omständigheterna som gör att sjuksköterskan kan se en patient som drogsökande är 
exempelvis att patienten begär ett specifikt smärtstillande läkemedel, att aktivt begära 
höga doser av opioider och att uppvisa på ett smärtfritt beteende tills dess att frågan 
ställs om upplevd smärta. 
 

Problemformulering 
Opioider är idag ett av de vanligaste förekommande läkemedel som används vid 
behandling av svår smärta. Patienter med smärta och med ett tidigare eller pågående 
opioidmissbruk kan utsättas för en stigmatisering i vården och därmed inte få korrekt 
smärtbehandling. Det är av stor vikt att belysa hur sjuksköterskors individuella 
attityder till att behandla patienters smärta och hur det påverkar mötet mellan 
sjuksköterskor och patienter med ett tidigare eller pågående opioidmissbruk. 

Syfte 
Syftet var att belysa sjuksköterskors attityder till smärtbehandling av patienter med 
opioidmissbruk. 

Metod 
Metoden för studien var en litteraturstudie enligt Forsberg och Wengström (2013), 
vilket innebär att en översikt av litteratur görs genom systematiska sökningar, 
granskningar och sammanställande av material. 

Datainsamling 
Datainsamlingen började med en bred ämnessökning för att få en överskådlig bild av 
mängden aktuellt material inom det valda ämnet. Databaserna som användes till 
sökningarna var CINAHL och PubMed. Valet av databaser baserades på dess 
innehållsbredd av vetenskaplig omvårdnadsforskning. För att få fram relevant 
forskning som var riktad mot det valda ämnet och syftet användes fritextsökning med 
sökordskombinationer med hjälp av booleska operatorer (Forsberg & Wengström, 
2013). Sökorden som användes i fritext sökningar var ord som substance dependence 
(substans beroende), opioid (opioid), nurse (sjuksköterska), attitude (attityder), pain 
treatment (smärtbehandling) och drug abuse (drogmissbruk). Trunkering (*) 
användes vid sökningar med orden nurse och attitude för att utöka sökningen med 
olika varianter av sökorden. Sökordet hospital (sjukhus) tillkom i en senare sökning 
för att få ett bredare sökresultat. En sammanställning av sökorden redovisas i Tabell 1 
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och 2 i bilaga A. Booleska operatorn AND användes i alla sökningarna för att 
generera träffar som sammankopplade sökorden (Forsberg & Wengström, 2013).   

I sökandet efter vetenskapliga artiklar användes fastställda inklusions- och 
exklusionskriterier (Forsberg & Wengström, 2013). Inklusionskriterierna som 
användes var att de vetenskapliga artiklarna skulle vara publicerade mellan 2005-
2015, skrivna på engelska, tillgängligt abstrakt, vara peer review granskade, forskning 
riktad mot vuxna, skrivna ur ett sjuksköterskeperspektiv och ur ett västerländskt 
sjukvårds perspektiv. Exklusionskriterierna var att studierna inte fick vara skrivna ur 
patienters perspektiv. Booleska operatorn NOT användes inte då den kunde exkludera 
artiklar som kombinerade flera perspektiv så som sjuksköterska, attityd, missbruk och 
smärtlindring. Den booleska operatorn OR användes heller inte då det genererade i ett 
för brett sökresultat relaterat till studiens syfte. 

Artikelsökning CINAHL 

Sökorden som användes i databasen CINAHL var substance dependence, opioid, pain 
treatment, drug abuse, hospital, nurse och attitude, orden användes som sökord i 
fritext. I sökningar där sökorden nurse och attitude användes lades trunkering (*) till 
för att inkludera flera varianter av ordet (Forsberg & Wengström, 2013) (Bilaga A). 
För att sökresultatet skulle uppfylla inklusionskriterierna sattes begräsningarna till 
2005-2015, tillgängligt abstrakt, skrivna på engelska och peer review granskade. Fyra 
sökningar gjordes i CINAHL. Den första sökningen gjordes i fritext med 
sökordskombinationen pain treatment, opioid AND nurs* AND attitude* vilket 
resulterade i sex träffar. Den andra sökningen som gjordes i fritext med sökorden 
nurs* attitude AND opioid, resulterade i 34 träffar. Den tredje sökningen gjordes i 
fritext med sökorden substance dependence AND nurs* AND attitudes resulterade i 
35 träffar. Den fjärde sökningen som även den gjordes i fritext med sökorden drug 
abuse, hospital AND nurs* AND attitude, resulterade i 123 träffar (Bilaga B).  

Artikelsökning PubMed 

I sökningen i databasen PubMed användes sökorden substance dependence, opioid, 
pain treatment, drug abuse, hospital, nurse och attitude, orden användes som sökord i 
fritext sökningar. Sökorden nurse och attitude gjordes med hjälp av trunkering (*) 
(Forsberg & Wengström, 2013). Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara 
publicerade mellan 2005-2015, ha tillgängligt abstrakt, patienter över 19 års ålder och 
skrivna på engelska. Totalt gjordes fyra sökningar i PubMed. Den första sökningen 
gjordes med sökorden pain treatment, opioid AND nurs* AND attitude*, vilket 
resulterade i 83 träffar. Den andra sökningen gjordes med sökorden nurs* attitude 
AND opioid, vilket resulterade i 111 träffar. Den tredje sökningen gjordes med 
sökorden substance dependence AND nurs* AND attitudes, resulterade i 249 träffar. 
Fjärde sökningen gjordes med sökorden drug abuse, hospital AND nurs* AND 
attitudes, resulterade i 61 träffar (Bilaga B). 
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Manuell artikelsökning 

Enligt Forsberg och Wengström (2013) kan ett alternativt sätt att finna aktuellt 
material vara att granska publicerade artiklars referenslistor. Genomgång av 
vetenskapliga artiklars referenslistor genererade i en relevant vetenskaplig artikel. 
Den vetenskapliga artikelns abstrakt lästes igenom och gick vidare till urvalet för att 
bli granskad. Den vetenskapliga artikeln i den manuella sökningen svarade till syftet 
och valdes ut till resultatartiklarna. 

Sammanfattning 

Efter varje genomförd sökning lästes titel och abstrakt utifrån valt syfte och valda 
inklusions- och exklusionskriterier. Till slut valdes 34 relevanta vetenskapliga artiklar 
ut för att bli kvalitetsgranskade. De vetenskapliga artiklarna lästes igenom enskilt för 
att sedan diskuteras gemensamt och granskas enligt Carlsson och Eimans (2013) 
granskningsmall där den vetenskapliga kvalitén graderades till grad I, grad II eller 
grad III. För att bedöma den vetenskapliga kvaliteten granskas de vetenskapliga 
artiklarnas delar utifrån poängen 0-3 för att sedan räknas ut till en procentsats. Grad I 
innebär 100-80%, Grad II 79-70%, Grad III 69-60% och Grad I innebär en hög 
vetenskapligt kvalitet. Kvalitetsgranskningen resulterade i 10 vetenskapliga artiklar 
utifrån databaserna samt en vetenskaplig artikel från en manuell sökning som svarade 
mot studiens syfte och valdes ut till resultatet och 24 vetenskapliga artiklar valdes 
bort, då de inte svarade mot studiens syfte (Bilaga B). Av de framtagna 
resultatartiklarna var åtta skrivna med en kvalitativ ansats och tre med en kvantitativ 
ansats (Bilaga C), båda ansatserna ansågs vara relevanta till studiens syfte. Totalt 
inkluderades 11 vetenskapliga artiklar i studien.  

Databearbetning 
De vetenskapliga artiklarna, som efter granskning valts ut till resultatet, 
sammanställdes i artikelöversikter (Bilaga C). En artikelöversikt innebär en 
överskådlig sammanställning av aktuell forskning, inom det aktuella 
omvårdnadsproblem som valts ut till studien för att presentera de vetenskapliga 
artiklarna på ett överskådligt sätt (Friberg, 2012). Samtliga vetenskapliga artiklarna 
lästes igenom individuellt där relevant fakta som överensstämde med syftets 
huvudord markerades för att sedan översättas till svenska. Sedan granskades varje 
vetenskaplig artikel var för sig i grupp för att återigen gå igenom datans relevans och 
för att skapa meningsenheter. Varje vetenskaplig artikels meningsenheter gicks sedan 
igenom i grupp för att skapa olika teman (Danielsson, 2012).  

Forskningsetiska överväganden 
Forskningsetik är till för att skydda studiens deltagare och att mänskliga värden och 
rättigheter respekteras (Kjellström, 2012; Sandman & Kjellström, 2013). Enligt Lagen 
om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) ska alltid 
mänskliga rättigheter tas i akt vid en etikprövning samt att ny kunskap kan utvecklas 
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vid forskningen. Forsberg och Wengström (2013) lyfter fram vikten av att studierna 
som väljs ut till en litteraturstudie har etiska överväganden och är etiskt godkända av 
en etisk kommitté. Av de utvalda vetenskapliga resultat artiklarna så hade nio av 11 
ett tydligt godkännande av en etisk kommitté. Två vetenskapliga artiklar hade inget 
redovisat etiskt godkännande (Bilaga C, Artikel 5 & 8). Båda vetenskapliga artiklarna 
lyfte dock fram att datan hade hanterats och förvarats konfidentiellt och att deltagarna 
i studien hade fått information om studiens syfte och fått skriva på ett deltagande 
samtyckte till studien. Den ena vetenskapliga artikeln var gjord med kvantitativ metod 
och den andra med kvalitativ. I den kvantitativa studien framgick också att enkäten 
var anonym. Överväganden av de vetenskapliga artiklarnas nytta och risker för 
studien gjordes (Kjellström, 2012). De vetenskapliga artiklarnas nytta ansågs vara 
större då de diskuterat etiska förehavanden i studierna och dem ansågs inte skada 
deltagarnas identitet, säkerhet eller hälsa (ibid). 

Resultat 
Tematiseringen av meningsenheterna resulterade i sex teman: Attityder till vårdandet, 
Attityder till smärta/smärtbedömning/smärtbehandling, Interaktioner mellan 
sjuksköterska och patient med missbruksproblematik på en vårdavdelning, rädslan för 
manipulering, bristande kunskap och erfarenhet i det etiska vårdandet. 
Tematiseringen mynnade sedan ut i tre kategorier: Attityder gentemot patienter med 
opioidmissbruk, Attityder i relation till den subjektiva smärtan och Attityder i 
samband med erfarenhet och bristande kunskap. 

Tabell 1: Översikt över teman och kategorier 

Teman Kategorier 

Attityder till vårdandet 
Attityder gentemot patienter med 

opioidmissbruk Interaktioner mellan sjuksköterska och 
patient med opioidmissbruk 

Attityder till 
smärta/smärtbedömning/smärtbehandling Attityder i relation till den 

subjektiva smärtan 
Rädsla för manipulering 

Bristande kunskap Attityder i samband med 
erfarenhet och bristande kunskap Erfarenhet i det etiska vårdandet 

 

Attityder gentemot patienter med opioidmissbruk 
Sjuksköterskor medgav att de hade negativa attityder till att vårda patienter med ett 
tidigare eller pågående opioidmissbruk och att de allmänt sågs som svåra patienter, 
och därmed fick en sämre omvårdnad gentemot andra patienter (Lovi & Barr, 2009; 
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Monks, Topping & Newell, 2012; Morley, Briggs & Chumbley, 2015; Natan, Beyil & 
Neta, 2009; Neville & Roan, 2014). Påverkansfaktorer till att patienter med ett 
opioidmissbruk fick sämre vård ansågs vara sjuksköterskornas känsla av misstro till 
patienterna och attityderna om att de är manipulativa, krävande, lömska och ljuger 
angående tidigare eller pågående opioidmissbruk (Ford, 2011; McCreaddie, Lyons, 
Watt, Ewing, Croft, Smith & Tocher, 2010; Monks et al. 2012; Morley et al. 2015; 
Natan et al. 2009; Neville et al. 2014). När sjuksköterskorna lät sig påverkas av de 
negativa attityderna och känslorna, kunde hen omedvetet koppla på en avvisande 
attityd som återspeglade sig på patienten, vilket kunde leda till att patienten kände 
misstro till sjuksköterskan. Konsekvenserna av att sjuksköterskorna medvetet 
begränsade mötena med patienten och en ömsesidig misstro i ett vårdande möte, 
kunde orsaka att patienten inte fick sina behov besvarade och kvarstannade i ett 
lidande som kunde övergå till verbala och fysiska hot mot sjuksköterskorna (Monks et 
al. 2012). Sjuksköterskorna såg upprätthållandet av en god omvårdnad av patienter 
med opioidmissbruk som en större utmaning när vårdsituationerna gav 
sjuksköterskorna en känsla av rädsla och oro över sin egen säkerhet (Ford, 2011; 
Monks et al. 2012; Neville et al. 2014). Dewar, Osborne, Mullet, Langdeau & 
Plummer (2009) menar att sjuksköterskor ansågs ha ansvaret för att skapa en 
terapeutisk och trygg miljö på avdelningen, kunna hantera och vara vaksam för 
hotfulla situationer som kunde uppstå. Sjuksköterskorna menade att även om rädslan 
för hot och våld var stor, vägde vårdens etiska plikt större. Vårdens etiska plikt inom 
omvårdnad sågs uppfyllas genom att visa medkänsla, att visa varje patient förståelse 
och att ge ett rättvist bemötande utan att döma aktuellt eller tidigare hälsostatus 
(Neville & Roan, 2014).  

En avdelnings rutiner, i kombination med sjuksköterskors och patienter med 
opioidmissbruks förväntningar och förhoppningar i omvårdnaden, gav stora 
kontrastskillnader i det vårdande mötet då en patient med opioidmissbruk kunde ha 
krav som oftast inte låg i linje med sjuksköterskornas rutiner. Parternas förväntningar 
kunde krocka och skapa en spänd vårdrelation (McCreaddie et al., 2010). 
Sjuksköterskor kunde känna oro inför att utföra komplexa medicinska ordinationer i 
en vårdrelation som saknade ömsesidig tillit. Sjuksköterskorna upplevde en 
frustration över att patienter med ett opioidmissbruk inte tog ansvar för sin egen hälsa. 
Det som ansågs ligga till grund var att en del sjuksköterskor såg patienternas missbruk 
som självförvållat då de gav otillräcklig anamnes vid inskrivning, underskattade 
läkemedelsdoseringar och visade bristande compliance till föreslagna 
omvårdnadsåtgärder (Ford, 2011; Lovi et al. 2009; Morley et al. 2015). Erfarenheter 
från integreringar med patienter med ett tidigare eller pågående missbruk, 
yrkeserfarenheter som privata, formade sjuksköterskornas syn på vårdandet av 
patienterna. Sjuksköterskornas erfarenheter kunde ha positiv samt negativ inverkan på 
sjuksköterskornas attityd till patienter med ett opioidmissbruk. Negativa erfarenheter 
kunde stärka en redan negativ attityd hos sjuksköterskan och försämra det vårdande 
mötet ytterligare medan positiva erfarenheter kunde bidra till att sjuksköterskorna 
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visade en större empati och förståelse i mötet med patienten (Dewar et al. 2009; 
Krokmyrdal et al. 2015; McCreaddie et al., 2010; Natan et al. 2009). Monks et al 
(2012) beskriver vikten i att se den bakomliggande människan för att kunna skapa en 
omgivning som möjliggör positiva interaktioner mellan sjuksköterskor och patienter 
med opioidmissbruk. Vidare beskriver Dewar et al (2009) att sjuksköterskors 
personliga syn på hens vårdande roll hade stor inverkan på mötet med patienter med 
opioidmissbruk. Känslan av att sjuksköterskorna såg sig själva som hjälpsamma och 
värdefulla i omvårdnaden uppkom genom positiv respons ifrån patienten, vilket inte 
alltid bekräftades i spända vårdrelationer. Även om inte alla vårdrelationer gav 
sjuksköterskorna känsla av bekräftelse fick det inte påverka deras professionalitet i 
det vårdande mötet. Sjuksköterskornas erfarenheter av att vårda patienter med tidigare 
eller pågående opioidmissbruk hade färgat deras attityd och syn på patienter med 
missbruksproblematik. Sjuksköterskorna lyfte dock fram vikten av att de goda 
intentionerna till omvårdnaden skulle ha större inverkan på vården än de negativa 
attityderna, att inte låta den givna omvårdnaden påverkas av klagomål (Ford, 2011; 
Monks et al. 2012; Natan et al. 2009). 

Attityder i relation till den subjektiva smärtan 
Patienter med ett opioidmissbruk som har smärta behöver en högre dos av 
smärtlindring, alternativt ett specifikt läkemedel med en specifik dos, för att uppnå en 
optimal smärtbehandling (Dewar et al 2009; Krokmyrdal & Andenaes, 2015; Morley 
et al. 2015). Sjuksköterskorna kände en skepsis till när patienter med opioidmissbruk 
bedömer och uppskattar sin smärta, vilket grundade sig i sjuksköterskornas attityder 
om att patienter med opioidmissbruk hade en förmåga till att överdriva, manipulera 
och ljuga om sin smärta för att införskaffa opiater. De negativa attityderna skapade en 
interaktion mellan sjuksköterskornas professionella och personliga åsikter till 
missbruk och smärtbehandling (Dewar et al. 2009; Ford, 2011; McCaffery, Grimm, 
Pasero, Ferrell & Uman, 2005; Morley et al. 2015; Neville et al. 2014).  

Sjuksköterskors omvårdnadsbeslut påverkas ständigt av interna- och externa faktorer. 
När hen stod inför en svårt smärtpåverkad patient, som dessutom hade ett pågående 
eller tidigare opioidmissbruk, så inverkade de interna- och externa faktorerna på 
beslutet. De externa påverkansfaktorerna innefattar hur sjuksköterskors sociala 
interaktioner ser ut på arbetsplatsen och hur sjuksköterskan upplever att hens tagna 
beslut kommer att uppfattas av kolleger och patienter. Interaktionen mellan 
sjuksköterskor kan alltjämt påverka om utfallet av smärtbehandlingen blir positivt 
eller negativt för patienten (Dewar et al. 2009). Vidare beskrivs en sjuksköterskas 
interna faktorer till något som påverkar beslutet från hens inre, sjuksköterskans syn på 
missbruk, oro för manipulation och värdet i en sjuksköterskas handlande. När 
sjuksköterskan står inför ett beslut om smärtbehandling, så återspeglas det tagna 
beslutet av hur hens interna faktorer och egna upplevelser och definitioner på smärta 
och smärtbehandling ser ut (ibid). Sjuksköterskorna rapporterade om en ökad oro över 
att vårda en patient med ett opioidmissbruk, som rapporterade om svår smärta, när 
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sjuksköterskorna redan hade en överbelastad avdelning. De fann sig själva i 
situationer där de motvilligt fick kompromissa och ge efter till patientens krav och 
önskemål då de ansågs ta för mycket av sjuksköterskornas tid, som bättre kunde 
förmedlas till svårt sjuka medpatienter på avdelningen (Ford, 2011; Morley et al. 
2015). 

Sjuksköterskorna upplevde att i de fall en patient med ett pågående eller tidigare 
opioidmissbruk rapporterade en idiopatisk smärta, försattes sjuksköterskorna i en 
komplex situation då smärtbehandling mer blev till ett frågetecken än till ett självklart 
val för dem. Ställningstagandet till administrering av opioider i smärtbehandlade syfte 
sågs mer självklart i de fall där det fanns logisk förklaring till den subjektiva smärtan. 
När patienten kunde uppge smärtkälla och smärtans intensitet och karaktär så 
upplevde sjuksköterskorna ett mer befogat ställningstagande till smärtbehandlingen 
(Dewar et al. 2009; Ford, 2011). Sjuksköterskorna rapporterade att även om en genuin 
fysiologisk anledning fanns till den upplevda smärtan, såsom en nyss genomgången 
operation eller förlossning, så fanns negativa attityder till patienter med ett pågående 
eller tidigare opioidmissbruk. Attityderna påverkade smärtbedömningen och 
administreringen då flera sjuksköterskor kände ånger och en känsla av att ha blivit 
lurade av patienten när de hade administrerat ett läkemedel. Medvetenheten om ett 
ökat behov av smärtlindring till patienter med ett opioidmissbruk interagerade med 
attityden om att patienterna överdrev smärtan, oärlighet till tidigare given 
smärtlindrings effektivitet och att patienterna bara vill ha ett specifikt läkemedel 
(Dewar et al. 2009; Ford, 2011; Krokmyrdal et al. 2015; Neville et al. 2014; 
McCaffery et al. 2005; Morgan, 2006; Morley et al. 2015). Vidare lyfter Morley et al 
(2015) fram vikten att sjuksköterskor åsidosätter sina negativa attityder om att 
patienter med opioidmissbruk är allmänt svåra och misstrogna patienter och ser 
smärtan som ett subjektivt fenomen som professionellt bör behandlas holistiskt och 
specifikt för varje individ. 

Attityder i samband med erfarenhet och bristande kunskap 
Sambandet mellan en bristande kunskap och ett socialt och omedvetet dömande till 
utsatta människor kan finnas överallt, även i sjukvården. Sjukvården är en miljö där 
människor som har olika klasskillnader, kulturella och socio-ekonomiska placeringar i 
samhället interagerar med varandra och att ett socialt dömande inom sjukvården kan 
leda till respektlöshet och stigmatisering (Dewar et al. 2009; Lovi et al. 2009; 
McCreaddie et al., 2010; Monks et al. 2012; Morgan, 2006). Sjuksköterskorna lyfte 
fram att en bristande kunskap om missbruk och beroende försvårade flera 
omvårdnadsåtgärder som utförs av sjuksköterskor (Ford, 2011; Lovi et al. 2009; 
McCreaddie et al., 2010; Monks et al. 2012; Natan et al. 2009; Neville et al. 2014). 
Patientundervisningen blev knapphändig då sjuksköterskorna kände en osäkerhet mot 
att undervisa patienter med ett tidigare eller pågående opioidmissbruk angående 
nödvändiga livsstilsförändringar. Att undervisa och lyfta fram faktorer till förändring 
inom ett område där sjuksköterskorna hade god kunskap optimerade 
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patientundervisningen, medan ett ämne som sjuksköterskorna inte förstod gjorde att 
patientundervisningen övergick till en tillrättavisning av patienten (Monks et al. 2012; 
Neville et al. 2014).  

Sjuksköterskorna beskrev att ett avvikande beteende hos patienter med ett tidigare 
eller pågående opioidmissbruk gjorde att den bristande kunskapen om beteendet 
påverkade omvårdnaden negativt. Beteenden som att aldrig komma till ro, frekvent 
behov av samtal och brytande mot avdelningens regler är ett sätt för patienten att 
kunna hantera en stundande abstinens. Sjuksköterskorna uttryckte att den bristande 
kunskapen om abstinens gjorde att beteenden som inte förstods klassades som 
avvikande och att det försämrade deras syn på patienter med opioidmissbruk 
(McCreaddie et al., 2010). Sjuksköterskorna beskrev att deras negativa attityder 
gentemot patienter med opioidmissbruk berodde på en bristande kunskap som inte 
hade delgivits dem i deras grundutbildning och att det hade orsakat en osäkerhet till 
att vårda patienter med ett opioidmissbruk. Okunskapen om vad ett missbruk är och 
hur det är att leva med ett missbruk gjorde att sjuksköterskorna medvetet undvek att 
lyfta frågor som rör missbruk och läkemedel vid inskrivningen av patienter. Fokus vid 
inskrivningen lades därför mer på de fysiska anledningarna till inläggningen och 
resulterade i en knapphändig anamnes och lämnade patienten i ett emotionellt tomrum 
vad gäller eventuella psykosociala problem rörande deras missbruk (Lovi et al. 2009; 
Monks et al. 2012; Morley et al. 2015; Neville et al. 2014).  

Diskussion 
Metoddiskussion 
De vetenskapliga artiklarna söktes fram i databaserna CINAHL och PubMed. 
Databaserna ansågs relevanta till studiens syfte då de innehåller omvårdnadsforskning 
(Forsberg & Wengström, 2013). Genom att använda databaser med fokus på 
omvårdnads forskning i sökandet efter relevanta vetenskapliga artiklar ökar studiens 
trovärdighet (Henricsson, 2012). I sökningarna återfanns dubbletter av resultat artiklar 
både i CINAHL och PubMed, vilket kan stärka överförbarheten. För att vidga urvalet 
samt att öka överförbarheten, kunde fler databaser som PsycINFO ha använts. Då 
studiens syfte var att belysa sjuksköterskors attityder så gjordes sökningarna enbart i 
CINAHL och PubMed, för att säkerställa studier med anknytning till omvårdnad. Att 
enbart söka i två databaser kan betraktas som en brist då det kan ha uteslutit relevanta 
vetenskapliga artiklar från andra databaser. Alla sökningar gjordes i fritext (Tabell 1) 
då databasernas ämnesord, både enskilt och i kombination med varandra, gav ett för 
smalt perspektiv av sökresultatet. Enbart fritext sökning kan sänka överförbarheten då 
sökningen kan bli mer sårbar. Användning av trunkering (*) på orden nurs* och 
attitude* utökade sökningarna och gav sökresultat som innehöll fler vetenskapliga 
artiklar som innehöll olika varianter av orden, vilket minskade risken till att väsentliga 
vetenskapliga artiklar gick förlorade (Forsberg & Wengström, 2013).  
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Sökbegränsningarna som valdes ut och användes var att de vetenskapliga artiklarna 
var skrivna på engelska, peer review granskade, tillgängligt abstrakt och publicerade 
från 2005 och framåt. Det kan stärka sökresultatet att de vetenskapliga artiklarna är 
peer review granskade. Att begränsa sökningarna till vetenskapliga artiklar som hade 
tillgängligt abstrakt, kan anses vara en brist då det kan exkludera relevanta 
vetenskapliga artiklar i sökningarna. Publicerings år från 2010 och framåt sattes först 
som en begränsning för att få fram aktuell forskning. Då detta genererade i för få 
relevanta vetenskapliga artiklar utökades publiceringsåren till 2005 och framåt. 
Tidsspannet på 10 år kan ses som en risk då resultatet inte till fullo utgår från det 
aktuella forskningsläget. Att välja tillgängligt abstrakt i sökningarna kan anses vara en 
begränsning då vetenskapliga artiklar utan tillgängligt abstrakt kan finnas i fulltext 
och därmed exkluderas. Det kan däremot ses som en styrka då sållningen av de 
vetenskapliga artiklarna till granskning, inte bara grundades på titel utan också på läst 
abstrakt. Att bara utgå ifrån en titel kan tyckas vara en risk då titeln inte 
nödvändigtvis speglar innehållet. En vetenskaplig artikel (Bilaga C, Artikel 8) var 
skriven ur både sjuksköterskors- och patienters perspektiv om attityder till vårdandet 
av patienter med opioidmissbruk. Den vetenskapliga artikeln inkluderades då den 
ansågs vara relevant mot studiens syfte då studien innehöll sjuksköterskors attityder. 
Bearbetningen av den vetenskapliga artikelns resultat fokuserade enbart på 
sjuksköterskornas attityder.  

Sju vetenskapliga artiklar hade kvalitativ ansats och en vetenskaplig artikel hade en 
mixad ansats, kvalitativ och kvantitativ. Enligt Forsberg och Wengström (2013) 
används kvalitativ forskning för att belysa och förstå olika fenomen och upplevelser. 
De vetenskapliga artiklarna som utgick ifrån en kvalitativ ansats kan ses som en 
styrka då de svarade till studiens syfte. Dock användes tre vetenskapliga artiklar i 
resultatet som hade en kvantitativ ansats, vilket kan ses som en brist. Enligt Forsberg 
och Wengström (2013) används kvantitativ ansats inom omvårdnadsforskningen för 
att förklara, bevisa och sammanställa material. De vetenskapliga artiklarna med 
kvantitativ ansats ansågs bevisa och sammanställa sjuksköterskors attityder och 
kunskap till patienter med tidigare eller pågående missbruk, på ett sätt som var 
relevant till studiens syfte och inkluderades därmed i studien. Samtliga artiklar var 
skrivna på engelska och översattes till svenska, vilket kan anses som en svaghet då det 
i översättningar alltid föreligger en risk för feltolkningar och missuppfattningar. 
Databearbetningen och översättningen av de vetenskapliga resultat artiklarna gjordes 
gemensamt för att nå konsensus relaterat till studiens syfte. Att bearbetningen och 
översättningen gjordes gemensamt kan stärka studiens pålitlighet då risken för 
feltolkningar och missuppfattningar minimeras.  

De vetenskapliga artiklarna kvalitetsgranskades med Carlsson och Eimans 
granskningsmall (2003) och graderades i grad I och II. Alla vetenskapliga artiklar 
granskades individuellt för att sedan jämföras gemensamt för att stärka studien. Sex 
vetenskapliga artiklar graderades till grad I och fem vetenskapliga artiklar graderades 
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till grad II. Faktorer som påverkade att de vetenskapliga artiklarnas grad sänktes till 
grad II var faktorer som att triangulering saknades, bristfällig metodbeskrivning, 
otydligt abstrakt eller avsaknad av diskuterat bortfall. Att majoriteten av studiens 
vetenskapliga artiklar graderas till grad I stärker studien. Enligt Carlsson och Eiman 
(2003) bör inte vetenskapliga artiklar som graderas till grad III eller lägre inkluderas i 
en studies resultat, då de anses ha för låg vetenskaplig kvalitet. Samtliga artiklar i 
studien erhåller en hög vetenskaplig kvalitet och anses vara relevanta till resultatet.  

Studiens syfte var att belysa sjuksköterskors attityder inom sjukvården. De valda 
vetenskapliga resultatartiklarna söktes fram efter inklusionskriterien att de skulle vara 
skrivna ur ett västerländskt sjukvårdsperspektiv. En studie kom från Kanada, två från 
Australien, en från Norge, tre från USA, tre från England och en från Israel. Studierna 
inkluderades då de ansågs vara överförbara till svenska sjukvårdsförhållanden och 
eftersom studiens resultat då kan anses vara överförbart till svensk sjukvård. En 
svaghet kan ses i att inga studier kommer ifrån Sverige, men då sökningarna inte 
genererade några svenska studier som var relevanta till studiens syfte så exkluderades 
dem ifrån studiens resultat.  

Innan databearbetningen påbörjades diskuterades förförståelsen om det valda ämnet 
gemensamt. Eftersom intresset för ämnet grundades i kliniska erfarenheter från 
verksamhetsförlagd utbildning, så drogs slutsatsen att en viss förförståelse fanns kring 
det valda ämnet. Enligt Henricsson (2012) kan en förförståelse både ses som en styrka 
och en svaghet för studien. Styrkan kan ses i att de kliniska erfarenheterna 
underlättade och gav en djupare förståelse till ämnet i studien. Svagheten kan ses i att 
de kliniska erfarenheterna kan ha påverkat förförståelsen och färgat bearbetningen av 
resultatet (ibid). 

Nio vetenskapliga artiklar var godkända av en etisk kommitté och två hade inget 
tydligt redovisat etiskt godkännande. Enligt Forsberg och Wengström (2013) ökar 
studiens trovärdighet om de vetenskapliga artiklarna har ett etiskt godkännande. Att 
nio vetenskapliga artiklar hade ett etiskt godkännande stärker studiens trovärdighet. 
En svaghet i studien kan ligga i att två vetenskapliga artiklar inte hade ett tydligt etiskt 
godkännande. Dock kan det ses som en styrka att artiklarna var publicerade i 
vetenskapliga tidskrifter och uppfyllde Carlsson och Eimans (2013) kriterier för 
vetenskaplig kvalitet.  

Resultatdiskussion 
Sjuksköterskorna medgav att de gav en sämre omvårdnad till patienter med ett 
opioidmissbruk gentemot andra patienter. Patienterna sågs som svåra då 
sjuksköterskorna upplevde patienterna som krävande, lömska och manipulativa (Ford, 
2011; Lovi et al. 2009; McCreaddie et al., 2010; Meltzer et al., 2013; Monks et al. 
2012; Morgan, 2014; Morley et al. 2015; Natan et al. 2009; Neville et al. 2014). 
Bartlett, Brown, Shatell, Wright och Lewallen (2013) menar att sjuksköterskors 
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negativa attityder till patienter med missbruk kan påverkas av att massmedia 
framställer människor med missbruk som lata, kriminella och med bristande moral. 
Massmedias bild kan bidra till att sjuksköterskor ser vården av patienter med 
missbruk som emotionellt påfrestande. Monks et al (2012) lyfter fram risken med att 
låta sig påverkas av dessa känslor då det långsiktigt kan skapa en vårdrelation mellan 
en sjuksköterska och patient som saknar ömsesidig tillit. Meltzer et al. (2013) visar i 
sin tidigare studie att det inte kan ses något samband mellan sjuksköterskors negativa 
attityder och deras yrkeserfarenheter till patienter med ett opioidmissbruk. När en 
patient, med ett tidigare eller pågående opioidmissbruk, befinner sig i smärta och ett 
lidande behövs en tillit till sjuksköterskan för att de tillsammans ska kunna behandla 
patientens smärta och lidande effektivt. När patienten istället känner misstro till 
sjuksköterskan kan dennes lidande göra att patienten tar till verbala och fysiska hot 
som gör att sjuksköterskan känner en rädsla och oro för sin egen säkerhet (Ford, 2011; 
Monks et al, 2012; Neville et al, 2014).  

Bartlett et al. (2013) beskriver att om en sjuksköterska går in i det vårdande mötet 
med en negativ och dömande attityd till en patient med ett opioidmissbruk, medför 
det att patienten känner sig hotad och känner behov av att försvara sig själv. Varje 
människa som söker hjälp inom sjukvården blottar sig själv genom att överlämna sin 
egen kropp i andras händer och genom att tvingas släppa in okända människor i sin 
inre sfär. Patienter som befinner sig inom en grupp av människor som redan på 
förhand blivit socialt dömda, har ett större behov av ett respektfullt och kärleksfullt 
bemötande av sjuksköterskorna. Enligt Neville et al. (2014) beskriver 
sjuksköterskorna vikten av att vårdens etiska plikt skulle väga större än deras rädsla 
för hot och våld. Vårdens etiska plikt beskrevs som att visa patienter medkänsla och 
att inte låta bemötandet av patienterna påverkas av deras tidigare eller aktuella 
hälsostatus. Resultatet har förstärkt synen av att patienter med ett tidigare eller 
pågående opioidmissbruk blir dåligt bemötta inom sjukvården. Sjuksköterskor bör 
kunna förbise sina personliga åsikter angående olika typer av människor för att kunna 
ge den omvårdnad som patienten behöver relaterat till sjukdom, oavsett patientens 
historia. Resultatet visar en starkt övergripande negativ attityd hos sjuksköterskor till 
patienter som, i vissa människors ögon, ses som socialt utsatta beroende på 
livssituation. Studierna i resultatet är gjorda inom en tidsperiod på 10 år och visar på 
att sjuksköterskornas attityder till att ge omvårdnad till patienter med ett tidigare eller 
pågående missbruk inte har förändrats under den tiden. 

Dewar et al. (2009); Ford, (2011); Krokmyrdal et al. (2015); Neville et al. (2014); 
McCaffery et al. (2005); Morgan, (2006); Morley et al. (2015), lyfter fram att 
sjuksköterskornas attityder att patienter med opioidmissbruk överdrev sin uppskattade 
smärta för att införskaffa sig ett specifikt läkemedel. Attityderna interagerade med 
sjuksköterskornas medvetenhet om att patienter med ett opioidmissbruk har ett ökat 
behov av smärtlindring. Patienter med tidigare eller pågående opioidmissbruk som 
söker vård, kan av sjukvården tolkas som drogsökande vilket kan leda till att de 
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därmed förnekas rätten till en effektiv smärtbehandling med hjälp av receptbelagda 
opioider (Krupnick, 2009). Morgan (2014) beskriver uttrycket drogsökande, som 
skapats av sjukvården och sjuksköterskors negativa attityder till patienter med 
opioidmissbruk. Attityderna som ökar risken för att patienter med opioidmissbruk ses 
som drogsökande av sjuksköterskor är till exempel att patienten begär ett specifikt 
läkemedel med en högre dos och att de inte uppvisar ett smärtpåverkat beteende. 
Samtidigt lyfter Layman-Young et al. (2006) fram att då smärta är en subjektiv 
upplevelse kan det vara svårt för patienten att beskriva sin smärta med siffror, men att 
det kan underlätta för en sjuksköterska att komplettera med en klinisk bedömning 
utifrån patientens smärtbeteende. Al-Shaer et al. (2011); Morgan, (2014) och Werner, 
(2010) lyfter å andra sidan fram risken med att enbart utgå från en patients beteende 
vid bedömning av smärta då det kan orsaka ett negativt utfall av smärtbehandlingen. 
Att enbart utgå ifrån en klinisk bedömning och behandling av smärta utan uppföljning 
och komplettering med parametrar, kan öka risken för att sjuksköterskans personliga 
åsikter påverkar den kliniska bedömningen. Al-Shaer et al. (2011) menar att i en 
smärtbedömning så är samspelet mellan sjuksköterskan och patienten en vital del i 
bedömningen. I de fall då samspelet brister mellan hur patienten uppskattar sin smärta 
och hur sjuksköterskan uppskattar patientens smärta, så är patientens upplevelse av 
smärtan den primära i bedömningen.  

Dewar et al. (2009) beskrev hur sjuksköterskor låter sitt beslutsfattande om 
smärtbehandling påverkas av hens interna- och externa faktorer. Sjuksköterskorna 
påverkades mer av de interna- och externa faktorerna när hen befann sig i en komplex 
omvårdnadssituation där patienten rapporterade om en idiopatisk smärta. Norrbrink & 
Lundeberg (2010) och Hægerstam (2008) skriver om komplexiteten med en idiopatisk 
smärta då en patogen orsak till smärtan först måste uteslutas. Sjuksköterskorna 
rapporterade att de upplevde det lättare och mer självklart att administrera opioider till 
patienter med ett tidigare eller pågående opioidmissbruk om de hade en genuin 
fysiologisk anledning till smärtan. Sjuksköterskornas negativa attityder till patienter 
med ett tidigare eller pågående missbruk gjorde att de kände en ånger till att 
administreringen av opioider, trots att de hade en genuin fysiologisk orsak till sin 
smärta (Dewar et al., 2009; Ford, 2011).  

St. Marie (2014) lyfter fram hur patienter med pågående opioidmissbruk medgav, att 
om de kunde bevisa sin smärta för sjukvårdspersonalen så fick de ett bättre gehör för 
sin smärta och en bättre smärtbehandling. Morley et al. (2015) beskrev att oavsett en 
sjuksköterskas negativa attityder till patienter med opioidmissbruk så är smärtan 
subjektiv och bör behandlas holistiskt och specifikt för varje individ. Sjuksköterskor 
lär sig under sin sjuksköterskeutbildning att smärta är en subjektiv upplevelse och att 
samma typ av smärta kan uppfattas helt olika mellan individer, vilket styrks i tidigare 
forskning. Resultatet visar dock på att även om sjuksköterskorna var medvetna om 
den subjektiva smärtan så påverkades den av sjuksköterskornas negativa attityder till 
patienten som upplevde smärta. Resultatet visar också att en sjuksköterskas attityder 
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till smärtupplevelse, smärtbedömning, smärtbehandling och attityder till patienten 
med ett tidigare eller pågående opioidmissbruk, kan leda till att patienten inte får sin 
smärta korrekt bemött och behandlad. 

Sjuksköterskorna uttryckte att det finns ett kunskapsbehov inom sjukvården om 
missbruk och beroende eftersom bristande kunskap försvårade deras 
omvårdnadsarbete med patienter med ett tidigare eller pågående opioidmissbruk 
(Dewar et al. 2009; Ford, 2011; Lovi et al. 2009; McCreaddie et al. 2010; Meltzer et 
al., 2013; Monks et al. 2012; Morgan, 2006; Natan et al. 2009; Neville et al. 2014). I 
andra studier stärks det av Meltzer et al., (2013); Morgan (2014) och Paschkis och 
Potter (2015) att sjuksköterskor behöver ha kunskap om vad beroende och missbruk 
är och hur det uppkommer för att kunna minska negativa attityder och för att kunna ge 
god omvårdnad till denna grupp av patienter. Monks et al. (2012) beskrev hur deras 
bristande kunskap om missbruk och beroende påverkade patientundervisningen 
negativt. Costello och Thompson (2015) beskriver att administreringen av opioider 
och informationen till patienter angående hanteringen och riskerna med 
opioidbehandlingen, kan förbättras och bli mer effektiv och korrekt om 
sjuksköterskorna erhåller kontinuerlig utbildning angående opioider, missbruk och 
beroende.  

Dewar et al, (2009); Krokmyrdal et al, (2015); McCreaddie et al, (2010) och Natan et 
al, (2009) menar att en sjuksköterskas yrkeserfarenhet, av att vårda patienter med ett 
tidigare eller pågående opioidmissbruk, kunde påverka hens attityd positivt eller 
negativt. En sjuksköterskas yrkeserfarenhet kan ge hen tålamod och självförtroende 
till att vårda patienter som av andra sjuksköterskor kan ses som påfrestande. Det är 
egenskaper som för många nyutexaminerade och nyanställda sjuksköterskor som kan 
ta tid att skaffa (Morgan, 2014). Studiens resultat visar på att sjuksköterskor dagligen 
kan ställas inför oförberedda och komplexa omvårdnadssituationer där hen saknar 
tillräcklig kunskap och erfarenhet. För att kunna hantera en situation med en patient 
med ett tidigare eller pågående opioidmissbruk som befinner sig i smärta, kan 
sjuksköterskorna ofta söka sig till kolleger med mer kunskap och erfarenhet av den 
aktuella situationen. En sådan handling kan göra att sjuksköterskan blir påverkad av 
kollegornas eventuella negativa attityder till patienten.  

Konklusion 
Sjuksköterskors attityder till patienter med tidigare eller pågående opioidmissbruk är 
överlag negativa. Patienterna sågs som allmänt svåra av sjuksköterskorna då de 
upplevdes vara manipulativa, krävande och lömska, vilket medförde att de sågs som 
tidskrävande. Sjuksköterskorna kände att de inte räckte till och att övriga patienter, 
som av sjuksköterskorna sågs som mer sjuka, inte fick den tid till omvårdnad som de 
behövde. Tidspressen kunde leda till att sjuksköterskorna kände ett behov av att 
ignorera de patienter som de upplevde vara krävande. Sjuksköterskorna kunde känna 
en rädsla för sin egen säkerhet i omvårdnaden och smärtbehandlingen av patienter 
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med ett tidigare eller pågående opioidmissbruk. Även om sjuksköterskorna var 
medvetna om att patienter med ett tidigare eller pågående opioidmissbruk som 
upplevde smärta behöver en högre dos av smärtlindring, så upplevdes de ändå som de 
att ljög för att få en ökad dos opioider. Sjuksköterskorna kände att det var mer befogat 
att administrera opioider i smärtbehandlande syfte om patienterna hade en fysiologisk 
orsak till sin uppgivna smärta. I varje omvårdnadsbeslut som en sjuksköterska tar så 
påverkas hen av interna och externa faktorer. Faktorerna blir mer påtagliga ju fler 
komplicerade beslut som måste tas, som till exempel om att smärtbehandla en patient 
som har ett tidigare eller pågående opioidmissbruk. Studien lyfte fram en bristande 
kunskap hos sjuksköterskor angående missbruk och beroende, vilket kan leda till ett 
dömande av patienter med opioidmissbruk.  

Implikation 
Patienter med ett tidigare eller pågående opioidmissbruk upplever smärta och söker 
allmän sjukvård som alla andra och sjuksköterskor kan därför, oavsett var de arbetar, 
komma att möta denna patientgrupp. Inom sjuksköterskeutbildningen kan det därför 
vara lämpligt att lyfta fram komplexa smärtsituationer för att göra 
sjuksköterskestudenter medvetna om uttryck som opioidhyperalgesi. Till kommande 
uppsatser behövs fortsatt forskning om hur patienter med ett tidigare eller pågående 
opioidmissbruk, som befinner sig i smärta, upplever sjuksköterskors attityder i det 
vårdande mötet.  
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Tabell 1: Sökordsöversikt  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord CINAHL PubMed 

Sjuksköterska 
Nurs* 
Nurse 

Nurs* 
Nurse 

Attityder 
Attitude* 
Attitudes 

Attitude* 
Attitudes 

Opioid Opioid Opioid 

Substansberoende Substance dependence Substance dependence 

Smärtbehandling Pain treatment Pain treatment 

Drogmissbruk Drug abuse Drug abuse 

Sjukhus Hospital Hospital 



BILAGA B  

 

 Tabell 1: Sökhistorik  

 

(*) Dubbletter av redan granskade resultat artiklar 

 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

151021 
Manuell 
sökning 

Dewar, A., Osborne, M., Mullet, J., 
Langdeu, S., & Plummer, M. 
(2009). Psychiatric patients: How 
can we decide if you are in pain?. 
Issues In Mental Health, 30(5), 
295-303. 
doi:10.1080/01612840902754297 1 1 1 1 

151020 PubMed 

Pain treatment, opioid AND nurs* 
AND attitude* 
Filters: 2005-2015, abstract 
available, english,  83(*1) 12 4 2 

151020 CINAHL 

Pain treatment, opioid AND nurs* 
AND attitude* 
Limits: 2005-2015, abstract 
available, peer reviewed, english 6(*1) 3 1 0 

151015 CINAHL 

Nurs* attitude AND opioid 
Limits: 2005-2015, abstract 
avaliabe, peer reviewed 34(*4) 10 5 2 

151015 PubMed 

Nurs* attitude AND opioid 
Filters: Abstract, 2005-2015, 
english 111(*1) 14 3 0 

151008 PubMed 

Substance dependence AND nurs* 
AND attitudes 
Filters: 2005-2015, abstract 
available, adult +19 years, english 249 19 7 4 

151008 CINAHL 

Substance dependence AND nurs* 
AND attitudes 
Limits: 2005-2015, abstract 
available, peer reviewed, english 35(*3) 8 3 0 

151007 CINAHL 

Drug abuse, hospital AND nurs* 
AND attitude 
Limits: 2005-2015, abstract 
available, english, peer reviewed 123(*6) 18 7 2 

151007 PubMed 

Drug abuse, hospital AND nurs* 
AND attitude 
Filters: 2005-2015, abstract, 
adult+19, english 61(*3) 6 3 0 

Totalt   703 91 34 11 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 



BILAGA C  

 

Tabell 1: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Dewar, A., Osborne, M., Mullet, J., Langdeu, S., & Plummer, M. (2009). Psychiatric patients: 
How can we decide if you are in pain?. Issues In Mental Health Nursing, 30(5), 295-303. 
doi:10.1080/01612840902754297 

Land  
Databas 

Canada 
Manuell sökning 

Syfte Syftet med studien var att ta reda på kunskapsbristen om smärtlindring genom att undersöka 
komplexiteten i sjuksköterskors beslut hos psykiatriska patienter på sjukhus.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval 16 registrerade sjuksköterskor eller psykiatriska sjuksköterskor och fyra sjuksköterske chefer 
deltog i studien. 17 var kvinnor och tre var män i åldrarna 25-64. De hade 3,5 - 40 års erfarenhet 
inom omvårdnad. Deltagarna arbetade i en av sex akutvårds psykiatrisk enhet i tre tätorter.  

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer användes där de ville få reda på deras senaste interaktioner med 
smärtlindring. Totalt samlades 20 intervjuer in. Intervjuerna varade mellan 1,5 - 2 timmar, och 
spelades in på band. Exempel på frågor som ställdes där fokus var på faktorer som påverkade 
sjuksköterskans bedömning av patientens smärta? Deras beslut att administrera smärtlindring samt 
andra läkemedel?  

Dataanalys Sex analys tillfällen gjordes av en forskare. Först genom att hitta mönster ifrån den berättande 
datan som visade sjuksköterskornas teori om praktik. Identifiering av viktiga element som 
påverkat deras beslut. Det tredje undersökte kategorier som utgjorde hinder eller förstärkte 
inflytandet. Kategorierna placerades i cirklar där de som hade minst påverkan sattes längst ifrån 
sjuksköterskans beslutstagande om att hantera smärtan. Den transkriberade datan lästes igenom av 
varje medlem i teamet för att hitta ytterligare faktorer/begrepp. Sist listades begrepp ut av 
uttalanden och belystes med citat.  

Bortfall Framgår ej 

Slutsats Faktorer som påverkade smärtlindring hos patienten undersöktes. En beslutsmodell med två 
huvudkategorier skapades interna- och externa faktorer. De externa faktorerna beskrev 
influenserna som låg utanför, alltså interaktioner med andra eller hänsyn till andra som påverkar 
deras beslut. De interna faktorerna var en kategori om influenser, där sjuksköterskornas egna 
historier, erfarenheter och uppfattning hade en huvudsaklig betydelse för deras beslut. 
Sjuksköterskorna måste vara medvetna om alla faktorer och att kunna binda de samman med 
personliga erfarenheter och filosofier i någon form i deras beslutstagande. Sjuksköterskor 
upplevde en rädsla av manipulation från de patienter som ville ha opioider. Sjuksköterskans syn 
på patienten hade betydelse i beslut om smärtlindring, speciellt om den var dömande eller om de 
hade en negativ attityd. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Ford, R. (2011). Interpersonal challenges as a constraint on care: The experience of nurses´ care of 
patients who use illicit drugs. Contemporary nurse, 37(2), 241-252. 
doi:10.5172/conu.2011.37.2.241 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hinder till omvårdnads rollen som rapporterades av deltagarna 

Metod:  
Design 

Mixad metod av kvalitativ och kvantitativa inslag 
Icke experimentell design, tvärsnittsundersökning 

Urval Strategiskt urval då 3816 först valdes ifrån ett sjuksköterskeregister. I huvuddelen deltog 1605 
sjuksköterskor och i den andra studien deltog 311 sjuksköterskor. Genomsnittsåldern på de 311 
sjuksköterskorna var 42 år och dem var främst kvinnor. Majoriteten av sjuksköterskorna 62% hade 
samma nivå eller högre utbildning, med ett snitt på 19 år som sjuksköterska.  

Datainsamling Frågeformulär användes i studien. En öppen fråga var med i enkäten där sjuksköterskorna skulle 
beskriva faktorer som hindrade deras förmåga att ge omvårdnad till patienter som använder 
olagliga droger. Datan samlades in under ett års tid, år 2003.  

Dataanalys Multivariabel linjär regressionsanalys användes för att finna samband. Den narrativa datan 
analyserades tematiskt med hjälp av ett datoriserat kodningssystem för att upprätthålla 
noggrannheten. Teman framkom och analyserades för att skapa subteman. En kvalitativ forskare 
granskade den ursprungliga datan. Tre sjuksköterskor från studien granskade och godkände 
namngivningen av de teman som framkommit.   

Bortfall Framgår ej 

Slutsats Sjuksköterskor beskrev en miljö som var känslomässigt utmanande och potentiellt farliga, en 
miljö där de kämpade för att ge god omvårdnad. Teman som framkom i studien var våld, 
manipulation och oansvarighet. Våld hindrade dem att ge god vård då de var rädda för sin egen 
säkerhet. Manipulation framkom som ett hinder i patienternas beteende i förhållande till medicin 
och behandling. Att patienterna inte tog ansvar för sin hälsa och sociala beteende skapade hinder 
för sjuksköterskorna att optimera en god vård. Man ville öka säkerheten genom 
ledarskapsutbildningar och via organisationen stärka stödet, säkerheten och säkerhetsåtgärder.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Krokmyrdal, K.A., & Andenaes, R. (2015). Nurses´competence in pain management in patiets 
with opioid addiction: A cross sectional survey study. Nurse education today, 35(6). 789-794. 
doi:10.1016/j.nedt.2015.02.022 

Land  
Databas 

Norge 
CINAHL 

Syfte Utreda sjuksköterskors självupplevda kompetens om 1) kunskap om smärta, 2) deras kompetens 
om smärtlindring av patienter med opioid missbruk och 3) sjuksköterskors kompetens källor. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Tvärsnittsstudie 

Urval Icke slumpmässigt urval av sjuksköterskors på medicin- och ortopedavdelingar på två sjukhus i 
Norge. Inklusionskriterierna var registrerade sjuksköterskor med daglig kontakt med patienter 
med opioid missbruk. Inga exklusionskriterier fanns. Deltagarna gavs verbal och skriftlig 
information om studien. 

Datainsamling 181 enkäter skickades ut och 98 besvarades och gav en svars procent på 54%. Datan insamlades 
under två veckor i januari 2010. 

Dataanalys Frekvent analysering av data, sammanställning av data och användande av Spearman korrelation. 
För att avgöra vilken faktor som gav mest kompentens användes en regressionsanalys. Efter 
tolkning av datan skapades tre grupper. Datan analyserades med hjälp av programmet SPSS 
Statistics 19. 

Bortfall Framgår ej 

Slutsats Det framkom att det fanns brister i sjuksköterskors kompetens angående att bedöma och behandla 
smärta hos patienter med opioid missbruk. Flera sjuksköterskor bedömde att dessa patienter 
överdriver sin smärta och är oärliga vad det gäller utvärdering av behandlingen. Studien visar på 
en misstro och negativ attityd bland sjuksköterskor till att behandla patienter med opioid missbruk. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Lovi, R., & Barr, J. (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 Beskriva sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med missbruk. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Fenomenologisk latent innehållsanalys 

Urval Homogent teoretiskt urval bestående av sex sjuksköterskor som arbetade på en avdelning för 
missbruksvård. Inklusionskriterierna var: reg. sjuksköterska, arbetar på en avdelning för 
missbruksvård och hanterar receptbelagda droger och engelskspråkig. 

Datainsamling Intervjuer ledda av förste författaren som öppnade med en öppen fråga “ berätta hur det är att 
arbeta på en avdelning för missbruksvård.” följt av frågor baserade på svaret. Intervjuerna varade 
mellan 30-50 minuter och bandades och transkiberades direkt efter varje intervju. 

Dataanalys Datan analyserades med hjälp av Giorgis fenomenologiska metod. Datan blev peer granskad och 
kategoriserades. Medförfattaren granskade och diskuterade datan tills konsenus var uppnådd.  

Bortfall Framgår ej 

Slutsats Studien lyfter stigmatiseringen av patienter med beroende av sjuksköterskor och annan 
sjukvårdspersonal som ett stort problem. Dessa patienter ses som en belastning av sjukvården och 
utsätts för diskriminering som både orsakas av såväl individuella som samhälleliga värderingar. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens McCaffery, M., Grimm, M.A., Pasero, C., Ferell, B., & Uman, G.C. (2005). On the meaning of “ 
drug seeking ”. Pain management nursing, 6(4), 122-136. doi:10.1016/j.pmn.2005.08.002 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka och beskriva från sjuksköterskans perspektiv innebörden av begreppet 
“drog sökande ”. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Beskrivande explorativ design 

Urval Ett totalt urval på 760 sjuksköterskor deltog i studien, men 369 slutförde undersökningen.   

Datainsamling Studien delades in i tre grupper allmän omvårdnad, akut sjuksköterskor och smärtbehandlings 
sjuksköterskor. Slutna flervalsfrågor ställdes som avslutade med en öppen fråga där de frågade om 
andra beteenden eller betydelser som hade sammankoppling med drog sökande. Undersökningen 
utvecklades av olika vårdresurser, en pilotundersökning gjordes på 11 sjuksköterskor för att testa 
och få kommentarer på undersökningen. Data samlades in under en fem månaders period från 
november 2002 till Mars 2003. Exempel på fråga som ställdes var ” När du hänvisar till en patient 
som drog söker, hur troligt är det att du menar följande? Eller om du inte använder ordet drog 
söker, vad har det för betydelse för dig när andra använder det? ” 

Dataanalys En explorativ faktorsanalys användes. Dataanalysen baserades på de 369 enkät svaren från 
sjuksköterskorna. En beskrivande statistik gjordes för att beräkna varje undersöknings del.  

Bortfall Framgår att 369 slutför undersökningen och ett bortfall blir då på 391 vilket blir att 51% av 
deltagarna ej slutförde hela studien.  

Slutsats När termen drog sökande används var alla tre undersökningsgrupperna överens om att det var stor 
sannolikhet att man menade att patienten var beroende av opioider, patienten missbrukade 
smärtlindrings medicin eller att patienten var manipulativ. Hälften eller mer än hälften av 
sjuksköterskorna uppgav att de använde termen drog sökande när de pratade om patienten, <10% 
uppgav att de använde termen för att kartlägga patienterna. Användningen av termen 
stigmatisering i den kliniska praxisen riktades med förslag till alternativa metoder till patienters 
beteenden relaterat till då de efterfrågar opioider som smärtlindring.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

 

 

Referens McCreaddie, M., Lyons, I., Watt, D., Ewing, E., Croft, J., Smith, M., & Tocher, J. (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 Utforska intryck och strategier om smärtbehandling av drogmissbrukare och sjuksköterskor i 
akutsjukvården. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Konstruktiv grounded theory 

Urval Sjuksköterskor och missbrukare rekryterades ifrån 3 akutsjukhus. Inklusionskriterierna för 
missbrukarna var: engelskspråkig, pågående eller före detta drogmissbruk, har/haft akut smärta 
under inneliggande vård på sjukhus. Exklusionskriter var: överdoser, mental instabilitet, kronisk 
smärta, enbart alkoholmissbruk. 

Datainsamling Teorin skapades med hjälp av insamlad data från litteratur och smärtkonferenser. Datan 
sammanställdes ifrån 11 bandade intervjuer med missbrukare och fem fokusgrupper bestående av 
sjuksköterskor och före detta missbrukare. 

Dataanalys All data bandades och transkriberades tillsammans med memos. 
Datan analyserades och kodades av forskargruppen både individuellt och i grupp. 

Bortfall Framgår ej 

Slutsats Artikel visar på att en bättre förståelse för missbruket och interaktionen mellan sjuksköterska-
patient bara kan utmynna i en fördel för båda parter. Utmaningen ligger i att kunna förkasta 
förutfattade meningarna kring problemet smärta och missbruk. Sjuksköterskor måste återgå till 
grundstenen med kommunikation för att börja se missbrukare som människor och inte som ett 
problem. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

 

 

Referens Monks, R., Topping, Annie., & Newell, R. (2013). The dissonant care management of illicit drug 
users in medical wards, the views of nurses and patients: a grounded theory study. Journal of 
Advanced Nursing, 69(4). 935-946. doi: 10.1111/j.1365-2648.2012.06088.x 

Land  
Databas 

England 
PubMed 

Syfte Undersöka hur sjuksköterskor vårdar patienter inneliggande på sjukhus med 
missbrukskomplikationer och deras erfarenheter av detta. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded Theory 

Urval Strategiskt urval av leg. sjuksköterskor på en medicinsk akutvårdavdelning på ett stort akutsjukhus 
i nordvästra England. Under datainsamlingens gång märktes en negativ ton och via ryktesvägen 
rekryterades sjuksköterskor med positiv syn till missbruk som komplement med et totalt antal på 
29 sjuksköterskor. Patienterna rekryterades med bekvämlighetsurval. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna bandades och transkiberades. Intervjuerna börjades 
med frågan “ Beskriv hur det är vårda patienter med missbruk.” Under tiden intervjuerna pågick 
ställdes följdfrågor beroende på svaret. 

Dataanalys All data transkiberades först för hand och sedan medan hjälp av ett dataprogram för kvalitativ 
data, QSR NVivo 1.3. Slutligen kodades materialet och placerades i svarskategorier. Datan blev 
sedan peer-reviewed. 

Bortfall Framgår ej 

Slutsats Det framgick att vården av patiener med missbruk ofta sågs som kaotisk, förvirrande och 
avbruten.Vikten av god kommunikation och att arbeta utifrån ett personcentrerat sätt ökar 
möjligheten till en stabil plattform i vårdandet utav patienter med missbruk. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

 

 

Referens Morgan, B.D. (2006). Knowing how to play the game: Hospitalized Substance abusers´strategies 
for obtaining pain relief. Pain Management Nursing, 7(1). 31-41. doi:10.1016/j.pnm.2005.12.003 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Skapa en teorier som kan vara till hjälp i förstå problemet med smärtlindring utav patienter med 
missbruks problem. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded Theory 

Urval Informanterna skulle vara >18 år, engelskspråkiga, sökt sjukvård för akut/kronisk smärta och 
historiskt eller aktiv dokumenterad missbruksproblematik. 18 deltog varav 14 män och 4 kvinnor i 
åldrarna 32-60 år. 
Exklusionskriterierna var mental sjukdom som demens, delirium, paranoia och 
vaneföreställningar. Men också dem som bara missbrukade alkohol och dem som inte kunde ge 
sitt medgivande till studien exkluderades. 

Datainsamling Semi-strukterade intervjuer som pågick från 30 min till 1,5 timme och använde av demografisk 
data. Intervjuerna bandades. 

Dataanalys Anteckningar i form av stödord bearbetades efter varje intervju för att kunna beskriva 
kroppsuttryck och de bandade intervjuerna transkiberades för att matcha informanternas ord. Alla 
intervjuerna jämfördes för att se ett eventuellt gemensamt samband. Kodning av datan skedde i 
samråd med forskarens expert panel för bedömning av data. 

Bortfall Framgår ej 

Slutsats Studien visade på metoder som användes av informanterna för att få behandling för smärta. Den 
visar också att patienterna upplevde en låg respekt av sjukvårdspersonal i mötet med dem och 
kände det som att dem sågs som lägre stående människor. Studien visar på det problem som både 
patienter och sjuksköterskor står inför när det gäller att ge optimal smärtlindring till patienter med 
missbruks problematik. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 9 

 

 

Referens Morley, G., Briggs, E., & Chumbley, G. (2015). Nurses' Experiences of Patients with Substance-
Use Disorder in Pain: A Phenomenological Study. Pain Management Nursing, 16(5). 701-711. 
doi:10.1016/j.pmn.2015.03.005 

Land  
Databas 

England 
PubMed 

Syfte Skaffa en djupare förståelse av sjuksköterskors erfarenheter och barriärerna mellan dem och 
patienter med missbruk som upplever smärta. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Beskrivande fenomenologisk studie 

Urval Bekvämlighets urval och snöbollsurval resulterade i fem sjuksköterskor. Inklusionskriterier var: 
yrkeserfarenhet med smärtlindring av patienter med missbruk. 

Datainsamling Semi-strukturerade intervjuer. Intervjuerna inleddes med informanten fick berätta om en situation 
där fenomenet uppstått och intervjun fortlöpte från det svaret. Loggbok fördes under intervjuerna. 

Dataanalys Datan analyserades med hjälp Giorgis fem steg av dataanalys. 

Bortfall Framgår ej 

Slutsats Patienter med missbruksproblem löper stor risk att inte bli tillräckligt smärtlindrande, detta 
förvärras också av att dem kan ha ett drog-sökande beteende som gör att dem inte blir korrekt 
behandlade. Kombinationen av detta gör att dem kan bli klassade som “svåra patienter” samtidigt 
visade studien på en vetskap hos sjuksköterskor om komplexiteten av att vårda dessa patienter 
med problem som till exempel hyperalgesi. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referens Natan, M.B., Beyil, V., & Neta, O. (2009). Nurses perception of the quality of care they provide to 
hospitalized drug addicts: testing the Theory of Reasoned Action. International Journal of 
Nursing Practice, 15. 566-573. doi:10.1111/j.1440-172X.2009.01799.x 

Land  
Databas 

Israel 
CINAHL 

Syfte Undersöka vårdpersonals attityder och normer i vården av patienter med missbruk. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod 
Kvasi-experimentell design 

Urval 135 sjuksköterskor med olika utbildningsnivåer deltog i studien. Deltagarna jobbade på 
avdelningar för internmedicin. 

Datainsamling 200 enkäter som handlade om vården av patienter med missbruk skickades ut och 135 skickades 
tillbaka som gav en svars procent på 86%. 

Dataanalys Beskrivande analys av median och SD användes för att sammanställa svaren från enskild enkät. 
Pearson korrelations koefficient användes för att sedan få fram en hypotes. 

Bortfall Framgår ej 

Slutsats Sjuksköterskor visade på en övergripande negativ sterotyp bild av missbrukare och att vård av 
denna patientgrupp sågs som svår överlag. En positiv attityd ifrån början vid möte och vård av 
patienter med missbruk ger en positiv utgång för alla inblandade i vården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II  



BILAGA C  

 

Artikel 11 

 

Referens Neville, K., & Roan, N. (2014). Challenges in nursing practice. The Journal of Nursing 
administration, 44(6), 339-346. doi:10.1097/NNA.0000000000000079 

Land  
Databas 

USA 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka sjuksköterskors uppfattningar om att ta hand om medicinsk-kirurgiska 
patienter på sjukhus med parallellt missbruk/beroende 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Induktiv beskrivande icke experimentell studiedesign  

Urval 24 sjuksköterskor som jobbade på fem slutenvårds avdelningar deltog i studien. 10 sjuksköterskor 
var mellan 20-40 år, sex sjuksköterskor var mellan 41-50 och åtta sjuksköterskor var mellan 51-55 
år. Majoriteten av sjuksköterskorna hade 11-30 års erfarenhet, tre sjuksköterskor hade 6-10 och tre 
sjuksköterskor hade mindre än fem års erfarenhet. Bekvämlighetsurval användes. 

Datainsamling Varje sjuksköterska svarade på två öppna skriftliga frågor med deras uppfattning om att ta hand 
om patienter med missbruk/beroende. En fråga var vilka tankar och känslor de hade om att arbeta 
med patienter med ett missbruk/beroende i sjukhusmiljö? 

Dataanalys En jämförande analys användes via kodning av kategorier för att skapa gemensamma mönster och 
teman. En sjuksköterskeexpert fick tillgång till de subjektiva uttalanden och delade sin tolkning av 
resultatet där konsensus framkom om de mönster som identifierats i studien.  

Bortfall Framgår ej 

Slutsats Sjuksköterskor uttryckte negativa attityder för utmaningarna i vården av patienter med 
missbruk/beroende. Specifikt var frågor som rörde säkerhet, rädsla, manipulation, dilemma av 
vård och behov av utbildning. Mer utbildning om komplexa situationer hos medicinsk-kirurgiska 
patienter behövs för att öka kunskapen om missbruk och behov. Att utveckla en policy om 
debriefing kan medföra att personalen minskar sin rädsla och förbättra vården till dessa patienter.   

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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