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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Personer som brukar droger är en särskilt utsatt patientgrupp inom hälso- och 

sjukvården, bland annat på grund av stigmatisering och dåligt bemötande. Ett dåligt bemötande 

kan ge negativa konsekvenser för patientens behandling. Syfte: Att utforska faktorer som 

påverkar hur patienter med substansbrukssyndrom upplever bemötandet av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Metod: Litteraturstudie med kvalitativa originalartiklar. Vid litteratursökning 

användes PubMed, PsycInfo, Scopus, ScienceDirect och CINAHL. Resultat: Ett personcentrerat 

förhållningssätt ger patienter en god upplevelse av bemötande, stigmatisering samt en brist på 

formell kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal ger en sämre upplevelse av bemötande. 

Slutsats: De faktorer som påverkar upplevelsen av bemötande är hur väl ett personcentrerat 

förhållningssätt utövades, om det förekommer stigmatiserande attityder och beteenden, samt 

sjuksköterskors formella kompetens inom substansbrukssyndrom. Personer med 

substansbrukssyndrom kan uppleva att hälso- och sjukvårdspersonals bemötande påverkar deras 

benägenhet att söka vård. Förbättring och utökning av utbildning inom substansbrukssyndrom 

och bemötande bör prioriteras inom hälso- och sjukvårdsutbildningar. 

Nyckelord: Bemötande. Substansbrukssyndrom. Omvårdnad. Personcentrerad vård. 

Stigmatisering. Utbildning. 

ABSTRACT 

Introduction: People who use drugs are particularly vulnerable patients within health care, due 

to stigmatization and poor attitudes from healthcare professionals. Poor treatment can cause 

negative consequences for the patient’s overall health. Aim: To explore factors affecting how 

patients with substance use disorder experience treatment from healthcare professionals. Method: 

Literature review of qualitative studies. Data is collected from databases PubMed, PsycInfo, 

Scopus, ScienceDirect and CINAHL. Result: A person centered approach has a positive effect 

on the experience of treatment. Stigmatization and lack of formal competence are factors 

contributing to a negative experience of treatment from healthcare professionals. Conclusion: 

The factors contributing to the experience of treatment from healthcare professionals are if person 

centered care is applied, if stigmatizing behaviors and attitudes are present, and the formal nursing 

education levels related to substance use disorders. Individuals with substance use disorders may 

experience that treatment received by healthcare professionals affect their decision to seek care. 



 

Improvement and extension of nurse’s education related to substance use disorder and treatment 

within health care should be a priority. 

Key words: Health care professional - patient relations. Attitudes. Substance use disorder. 

Nursing. Person centered care. Stigmatization. Education. 
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BAKGRUND 

 

Begreppet bemötande och dess roll i omvårdnaden  

Att bemöta betyder enligt nationalencyklopedin (2017) att uppträda på ett visst sätt mot någon 

eller något eller att ge svar. Enligt Socialdepartementet (1999) är begreppet bemötande även 

där ett uttryck för hur någon uppträder och uttrycker sig mot en annan person. Det visar sig i 

bland annat ord, gester och handling i ett mellanmänskligt samspel. Det som påverkar 

bemötandet är till exempel olika miljöaspekter, tidigare erfarenheter och förväntningar som kan 

finnas inför ett möte (Socialdepartementet, 1999). 

 

Grunden till ett gott bemötande vilar på antagandet om jämlik vård. Patient och hälso- och 

sjukvårdspersonal ska vara jämlikar. Enligt Patientlagen 2014:821 skall patientens 

självbestämmande alltid eftersträvas (Socialstyrelsen, 2015a). Ett gott bemötande inom 

omvårdnad innebär bland annat att vid mötet med patienten ska hälso- och sjukvårdspersonal 

lyssna engagerat och fördomsfritt, visa intresse och öppenhet, visa respekt och ärlighet, visa 

medmänsklighet och genuinitet samt visa förståelse (Eide & Eide, 2009). Hälso- och 

sjukvårdspersonal kan framhäva likheter mellan sig och patienten för att skapa en samhörighet. 

Wiklund Gustin (2014) menar att ju färre skillnader patienten ser mellan sig och hälso- och 

sjukvårdspersonal, desto lättare har patienten att se ljusare på livet och att finna hopp (Wiklund 

Gustin, 2014). Ett gott bemötande kan ge patienten en känsla av att vara accepterad i sin aktuella 

kamp och att vara stöttad genom hela processen. På detta sätt möjliggör hälso- och 

sjukvårdpersonal en allians mellan de två, där patienten kan tillåtas känna tillit och trygghet i 

situationen vilket är viktiga förutsättningar för dem att kunna arbeta tillsammans mot ett 

gemensamt utarbetat mål; t.ex. tillfrisknande, förbättring eller förändring (Eide & Eide, 2009). 

Patienter kan värdera gott bemötande lika högt som god vård; ett sämre bemötande ger en sämre 

helhetsbild av vårdtiden enligt patienters upplevelser, trots rätt behandling. Patienter med 

psykisk ohälsa är en av de mest utsatta patientgrupperna för dåligt bemötande inom vården 

(Karolinska Institutet, 2013). 

 

Inom psykiatrisk vård behandlas personer varav många lever i en utsatt och ensam tillvaro. 

Upplevelsen av utanförskap kan växa sig stor och tilliten till sig själv och andra människor kan 
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förvandlas till rädsla och misstro. Ett gott bemötande är därmed en väsentlighet inom 

psykiatrisk omvårdnad eftersom det möjliggör skapandet av vårdande relationer. En relation 

skapad på lika villkor kan gynna skapandet av en vårdande relation, där hälso- och 

sjukvårdspersonal kan hjälpa patienten till att utveckla sin tilltro på nytt och stärka sin 

autonomi. Tillit är en hörnsten i psykiatrisk omvårdnad som gör det möjligt för patienten att 

uppleva trygghet i relationen till hälso- och sjukvårdspersonal (Wiklund Gustin, 2014). 

Relationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient bidrar till hur patientens bild av sig 

själv formas. Det betyder att om hälso- och sjukvårdspersonal kränker eller ignorerar patienten 

kan det medföra ett förstärkt lidande både kortsiktigt och långsiktigt för patienten. Ett 

konfrontativt bemötande kan ha en negativ effekt på en person med låg självkänsla (Franck & 

Nylander, 2015) och en låg självkänsla är i hög grad förekommande hos personer med 

substansbrukssyndrom (Silverstone & Salsali, 2003). Självkänsla är kopplat till resultatet av 

behandling; god självkänsla kan ge en bra effekt på behandling, utveckling, och återhämtning, 

medan låg självkänsla kan ge motsatt effekt. Genom att bemöta patienten empatiskt kan 

självkänslan och effekten av behandlingen stärkas (Skärsäter, Karpowicz & Nevonen, 2009). 

Hälso- och sjukvårdspersonals bemötande kan därmed vara den viktigaste komponenten för att 

få en lyckad behandling av substansbrukssyndrom (Franck & Nylander, 2015).  

 

Bemötande utifrån ett personcentrerat förhållningssätt 

Traditionellt har utgångspunkten för hälsofrämjande vård präglats av en ojämn maktbalans där 

dialogen varit envägsinformation, medlad från hälso- och sjukvårdspersonal till patient. Idag 

förespråkas en mer personcentrerad ansats där målet i högre grad är att motivera personen till 

att vara delaktig i sin egen vård. Detta ger upphov till en mer etisk och samhällsekonomiskt 

försvarbar vård (Wiklund Gustin, 2014), eftersom resultat av behandling förbättras (Franck & 

Nylander, 2015). 

 

Ett personcentrerat förhållningssätt i hälso- och sjukvården betyder att patienten betraktas som 

en person, en medmänniska och en expert på sin upplevelse och vardag. Patienten ska kunna 

tala om sina upplevelser av tillståndet och behandlingen samt bli lyssnad på. Patienten ska ses 

som en jämlike och ej en kund som konsumerar en tjänst (Ekman, 2014). Patienten ska snarare 

ses som en resurs som deltar i det gemensamma arbetet (Socialstyrelsen, 2015b). För att arbeta 
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hälsofrämjande kan hälso- och sjukvårdspersonal fokusera på att stödja patienten i att 

identifiera och möta sina egna behov, istället för att informera om patientens behov ur ett 

ensidigt vårdperspektiv. Patienten som inflytelserik i sin egen vård stärker patientens förmåga 

till egenvård och personlig utveckling. Patienten kan med ökad delaktighet och kunskap 

påverka sin livssituation (Wiklund Gustin, 2014), genom att patienten förstår hur symtomen 

kan botas, lindras eller förebyggas. En utvärdering av ett personcentrerat förhållningssätt inom 

svensk hälso- och sjukvård visar att vårdmodellen ökar patientens motivation till att följa hälso- 

och sjukvårdspersonals råd och rekommendationer, vilket bidrar till bättre behandlingsresultat 

(Socialstyrelsen, 2015b).  

 

När hälso- och sjukvårdspersonal förstår hur en specifik individ upplever sin situation kan det 

bli lättare att planera åtgärder för individen att få ett välfungerande liv. Hälso- och 

sjukvårdspersonal bör då hålla tillbaka sina egna uppfattningar om personen och istället lyssna 

på den unika berättelsen. Genom att lyssna fördomsfritt på patienten så kan problem lyftas fram 

som sedan ligger till grund för planering av en individanpassad vård (Friberg & Öhlén, 2014). 

Livsvärldsteorin innebär att omvårdnaden ska beröra patientens värld, vilket kräver hälso- och 

sjukvårdspersonal med vårdvetenskaplig kompetens som kan förstå och ta del av patientens 

verklighet. Hälso- och sjukvårdspersonal ska förhålla sig till patientens erfarenhet och 

verklighet som patienten uttrycker för att kunna ta sig in i individens värld och lindra lidandet. 

Genom att bejaka livsvärldsteorin kan det gynna skapandet av en stabil vård baserad på ett 

personcentrerat förhållningssätt (Wiklund Gustin, 2014).  

 

Relationen till individen utifrån Joyce Travelbees omvårdnadsteori 

Omvårdnadsteoretikern Joyce Travelbee menar att målet med omvårdnaden av varje individ 

inte enbart syftar till att bota ett sjukdomstillstånd utan också att kunna hjälpa individen att lära 

sig från sjukdomen och finna mening med livet trots sjukdomen. Den enskildes lidande ses som 

högst individuellt; varje individ uppfattar och hanterar sitt lidande på ett sätt som är eget och 

personligt för denne själv. Hur frisk eller sjuk individen är, bedömer individen alltså utifrån 

sina egna upplevelser (Travelbee, 1971). Därmed har hälso- och sjukvårdspersonal ett ansvar 

att betrakta den lidande som en unik individ, som behöver bemötas, stöttas och lyssnas till på 

ett lika unikt sätt. Förhållandet mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient beskrivs som 
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mellan “människa och människa” vilket likställer de två rollerna (Alligood, 2014). Detta 

betyder att sjuksköterska och patient inte bör se varandra utifrån dessa roller, utan som 

människor och unika individer. Ett personcentrerat förhållningssätt innebär i likhet med 

Travelbees teori att hälso- och sjukvårdspersonal och patient ska ha en relation där jämlikhet 

främjas (Ekman, 2014). Detta synsätt poängteras också i dagens patientlag 2014:821, där målet 

är att hälso- och sjukvårdspersonal och patient ska vara så likställda och jämlika som möjligt, 

för att gynna patientens aktiva roll och autonomi (Socialstyrelsen, 2015a). 

 

I omvårdnaden av en individ ska hälso- och sjukvårdspersonal agera som ett skyddande nätverk 

runt och med den lidande för att individen ska känna hopp, meningsfullhet och att 

sjukdomstillståndet är hanterbart. Den mest grundläggande förutsättningen för god omvårdnad 

ses som närvaron av hopp. Hoppet ses även som målet med själva omvårdnaden och den 

mellanmänskliga relationen. Sjuksköterskans roll är att stödja den lidande i att låta hopp gro ur 

hopplöshet. Den mellanmänskliga relationen skapas genom att individerna kan synas bakom 

respektive roll och detta främjar i sin tur möjligheten till känslor av empati, sympati och 

förståelse för varandra. Dessa är grundstenar för etablering av en god kommunikation mellan 

de två, vilket enligt Travelbee är en väsentlig del i omvårdnaden (Travelbee, 1971). När denna 

goda kommunikation och kontakt används terapeutiskt underlättas förmedlingen av ambitioner, 

behov, och tankar på ett icke-värderande sätt. Genom att förstå och lyssna till dessa kan lidande 

lindras och nya lärdomar och insikter om livet kan skapas hos individen (Eide & Eide, 2009). 

Travelbees teori kan likt ett personcentrerat förhållningssätt påverka patientens upplevelse av 

bemötande genom att se till de unika egenskaper och tillgångar varje individ har, istället för att 

enbart se till sjukdomstillståndet eller diagnosen.  

 

Substansbrukssyndrom 

Globalt estimeras 246 miljoner personer bruka narkotika, varav 27 miljoner beräknas fylla 

kriterierna för substansbrukssyndrom men endast en sjättedel av dessa människor har tillgång 

till vård relaterat till sitt bruk (United Nations Office on Drugs and Crime, 2015). I Sverige år 

2015 estimerades det att ca 38 000 personer med substansbrukssyndrom behövde någon typ av 

vård relaterat till sitt substansbruk, varav ca 12 400 vårdades inom slutenvård. Resterande 

vårdades i fängelse, privata vårdenheter eller specialiserad öppenvård (European Monitoring 
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Centre for Drugs and Drug Addiction, 2017). Substansbrukssyndrom är en växande 

folkhälsosjukdom såväl internationellt (Whiteford et al., 2013) som inom Sverige. Sedan år 

2005 har mängden som vårdas i Sverige enligt Lagen om Vård av Missbrukare, LVM, ökat med 

51 %, från år 2014 till år 2015 har mängden som brukar syntetisk narkotika ökat med ca 50 % 

och från år 2011 till år 2015 har mängden som brukar narkotika och alkohol tillsammans ökat 

med över 50 % (Socialstyrelsen, 2016). Vårdbehovet är dock svårberäknat eftersom att alla som 

lider av syndromet inte är kända i samhället, bland annat på grund av den stigmatisering som 

personer med psykiatriska diagnoser dagligen riskerar utsättas för, vilket kan leda till att färre 

av dem söker den vård de egentligen behöver (Corrigan, 2004). 

 

De psykiatriska tillstånd som tidigare benämnts drogmissbruk och drogberoende diagnostiseras 

idag som substansbrukssyndrom. Det nya diagnosbegreppet är en sammanfattning av de 

tidigare kriterierna för diagnoserna “beroende” och “missbruk” (Socialstyrelsen, 2015c). Detta 

enligt den senaste versionen av den diagnostiska och statistiska handboken om psykiska 

störningar, DSM, vilket är ett redskap för diagnosticering och klassifikation av psykiska 

sjukdomar (Folkhälsomyndigheten, 2017). Substansbrukssyndrom graderar svårigheten av 

tillståndet i en skala, som kan variera från låggradig till svår beroende på vilka problem som 

finns eller kommer finnas relaterat till substansbruket (Heilig, 2016). 

 

Syftet med den uppdaterade benämningen substansbrukssyndrom är att betona att brukande och 

beroende av substanser är symtom på bakomliggande tillstånd och är alltså inte symtom som 

existerar utan förhållande till varandra. Den diagnostiska termen substansbrukssyndrom syftar 

även till att minska stigmatiseringen som är knutet till exempelvis begreppen missbrukare, 

narkoman, alkoholist, etyliker och så vidare, som kan skuldbelägga och problematisera 

individen snarare än att beskriva den medicinska etiologin bakom brukandet av substanser 

(Agerberg, 2013). 

 

Vid substansbrukssyndrom har individen liten eller ingen kontroll över sitt substansbruk. Detta 

åtföljs ofta av somatiska, psykiska och sociala konsekvenser som ger funktionsnedsättning i 

varierande grad, beroende på individen, substansen och socialt skyddsnät (Levander, Adler, 

Gefvert & Tuninger, 2017). Studier visar även att personer som lider av substansbrukssyndrom 
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ofta har annan samtidig psykisk problematik, som exempelvis ångestsyndrom och suicidalitet 

(Flores & Ries, 2015; Kronenberg, Verkerk-Tamminga, Goossens, van der Brink & van 

Achterberg, 2015). Levander et al. (2017) menar att ca 50 % av alla personer som lider av 

psykisk sjukdom har ett samtidigt substansbrukssyndrom. Substansbruket kan användas 

målmedvetet som självmedicinering för att dämpa psykiskt lidande och underlätta de aspekter 

av livet som känns outhärdliga, men det är dock vanligt att substansbruket i sig bidrar till fortsatt 

lidande (Wiklund-Gustin, 2014). Substansbrukssyndrom kan till exempel ge ett ökat 

risktagande i olika aspekter vilket äventyrar den psykiska och somatiska hälsan ytterligare 

(Heilig, 2016). Dödligheten är därför högre hos personer som brukar narkotika än hos personer 

som inte brukar. I Sverige år 2015 avled 661 personer som en konsekvens av sitt substansbruk 

(European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction, 2017). Narkotikarelaterade 

dödsfall kan bero på en mängd olika omständigheter som till exempel allvarliga infektioner, 

andningsdepression, våld eller suicid (Heilig, 2016). Personer som brukar narkotika är därmed 

en särskilt utsatt patientgrupp inom vården. Bland annat på grund av att dödligheten relaterat 

till bruket är så pass förhöjd samt att stigmatisering av denna grupp förekommer i hög grad i 

hälso- och sjukvården och i samhället (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 

2016) än till exempel bruk av alkohol som har större kulturellt värde och social acceptans 

(Levander et al., 2017). Skillnaden i attityder gällande olika typer av substanser är av stor vikt 

att diskutera eftersom det kan påverka hur substansbrukssyndrom bemöts och talas om 

(Levander et al., 2017). Med bakgrund mot ovanstående kommer denna litteraturstudie 

fokusera på den patientgrupp som främst brukar narkotika. 

 

Stigmatisering i samband med ohälsa 

Ordet stigma kommer från grekiskan och beskriver hur en egenhet är “oförskyllt brännmärkt 

med skam”. I antikens Grekland skulle stigmatiseringen för allmänheten verka som ett varnande 

och avskräckande exempel för den som bär stigmat. På detta sätt var stigmatiseringen både en 

varning och ett straff (Brain, 2014). Stigmatisering gör att individen tappar sitt eget värde för 

att istället endast existera som andras uppfattning av individen, antingen kopplat till kroppen, 

karaktären eller grupptillhörigheten (Wiklund Gustin, 2014). Stigmatisering kan vara på grund 

av osynliga eller synliga egenskaper; exempelvis socioekonomisk status, könsuttryck, 

funktionsvariation, utseende, övervikt eller sjukdom. Olika typer av stigmatisering kan existera 
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samtidigt och då förstärka varandra. Genom att bli stigmatiserad kan individen diskrimineras 

och exkluderas från olika sammanhang, till exempel strukturellt i samhället eller i relationer. 

På grund av detta kan stigmatiseringen innebära fråntagande av mänskliga rättigheter och 

därmed varierande grad av påverkan på livskvalitet och möjligheter, speciellt eftersom 

stigmatisering är så pass beroende av maktförlust och maktförskjutning. Förskjutning och 

förlust av makt ger att de som har högre makt på ett kraftfullt sätt kan diskriminera de som har 

lägre makt, genom exempelvis stigmatisering (Brain, 2014).  

 

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, kostar den svenska psykiatriska vården årligen 

dubbelt så mycket som den onkologiska vården och 40 % av samtliga sjukförsäkringskostnader, 

vilket gör att psykisk ohälsa är ett av de största områdena i dagens sjukvård (SKL, 2015). Trots 

att patientgruppen tar upp så stora delar av sjukvårdens resurser, är stigmatisering av psykisk 

ohälsa fortsatt utbredd och ett erkänt hinder för utveckling och förbättring av den psykiatriska 

vården världen över (Stuart, 2016). Stigmatisering anses till och med vara det största hindret 

för god vård av personer med psykisk ohälsa (WHO, 2001).  

 

Stigmatisering av personer som lider av psykisk ohälsa och substansbrukssyndrom är särskilt 

hög och detta kan kraftigt påverka den lidandes uppfattning om sin egen kropp och hälsa 

(Wiklund Gustin, 2014). Stigmatisering som en enskild faktor kan leda till sämre självskattad 

somatisk och psykisk hälsa (Ahern, Stuber & Galea 2007). Som en följd av omgivningens 

stigmatisering är känslor av misslyckande, hopplöshet, maktlöshet, ensamhet, förtvivlan och 

skam vanligt (Curtis & Harrison, 2001). På grund av rädslan för stigmatiseringen som existerar 

och som patienter skulle kunna uppleva från vårdpersonal undviker vissa personer med 

substansbrukssyndrom att söka vård. När individen inte söker den vård individen egentligen 

behöver kan det leda till försämrad somatisk och psykisk hälsa både kortsiktigt och långsiktigt 

(Ahern et al., 2007; Wiklund Gustin, 2014). Detta påvisar sambandet mellan stigmatisering och 

fortsatt psykisk och somatisk ohälsa. För personer som lider av psykisk ohälsa och 

substansbrukssyndrom ökar alltså chansen att uppnå god hälsa i takt med att stigmatiseringen 

mot dem minskar (Brain, 2014).  
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Problemformulering 

Personer med substansbrukssyndrom behandlas oftare för akuta tillstånd istället för att erhålla 

långsiktig behandling. Fler sjukvårdsinsatser och resurser behövs när individer inte på egen 

hand kan återhämta sig ifrån substansbrukssyndrom. Följaktligen behövs mer kunskap om 

substansbrukssyndrom hos hälso- och sjukvårdspersonal eftersom patientgruppen växer 

(Heilig, 2016). Genom att utforska vilka faktorer som påverkar patientens upplevelse av 

bemötande, kan kunskapsnivån bli mer omfattande för yrkesverksamma och studerande inom 

hälso-och sjukvården och därmed kan flera förutsättningar för god vård utvecklas.  

 

Syfte 

Syftet var att utforska faktorer som påverkar hur patienter med substansbrukssyndrom upplever 

bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal. 

 

METOD 

Design 

Forskningsdesignen för studien är systematisk litteraturstudie. Den valdes eftersom det finns 

ett tillräckligt utbud av kvalitativa studier av god kvalitet inom ämnet som kan användas för att 

komma fram till ett resultat. En systematisk litteraturstudie ger en innehållsrik sammanställning 

av den forskning som finns i ämnet idag. Metoden kommer besvara syftet med en mer 

vetenskaplig tyngd än genom en enskild kvalitativ studie (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Sökstrategi 

Urval 

Databaserna PubMed, PsycInfo, CINAHL, Scopus och ScienceDirect användes för 

artikelsökning. Eftersom sökningen sker i internationella databaser inkluderas utöver 

”substance use disorder” termer som “substance abuse”, “misuse”, “addiction”, termer som inte 

är lika aktuella idag eftersom de diagnostiska termerna har ändrats. Datainsamlingen inkluderar 

studier som utförts innan ändringen av diagnostisk term, vilket betyder att de daterade termerna 

användes för att samla in så många högkvalitativa studier som möjligt. Se Tabell 1 för mer 

information om litteratursökningen. Det inkluderades 52 artiklar för en granskning av 
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studiernas abstrakt. Efter granskning av artiklarnas abstrakt valdes 20 artiklar. För slutlig 

resultatanalys inkluderades 13 artiklar (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Typ av litteratur 

Inklusionskriterier för inkluderade artiklar var att de var skrivna på engelska eller svenska, var 

kvalitativa vetenskapliga originalartiklar, vara publicerade inom tidsramen 2000-2017, 

behandlade faktorer som påverkar bemötande av personer med substansbrukssyndrom och hur 

patienter med substansbrukssyndrom upplever bemötande i vården. Originalartiklar med 

kvalitativ design valdes framför kvantitativa eftersom dessa ger en mer nyanserad och djupare 

bild av relationen mellan hälso- och sjukvårdspersonal och patient. Exklusionskriterier var att 

studierna var publicerade på annat språk än engelska eller svenska, var icke-originalartiklar, 

var av kvantitativ metod, var publicerade innan 2000, samt om de behandlade hälso- och 

sjukvårdspersonals bemötande av personer med alkoholbruk eller andra substansbrukssyndrom 

förutom narkotika. 

 

Tabell 1. Litteratursökning 

Datum, 

Databas 

Sökord Urvalskriteri

er 

Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Valda 

artiklar 

2017-08-05 

PubMed 

nursing drugs 

addiction 

substance use 

disorder 

attitude  

Kvalitativ 

metod, 

engelska, 

tillgängliga 

referenser  

31 1 0 

2017-08-05 

PubMed 

nursing drugs 

substance use 

disorder 

rehabilitation 

Kvalitativ 

metod, 

engelska, 

tillgängliga 

referenser  

11 2 1 

2017-08-05 

PsycInfo 

 

substance use 

disorder 

nursing drugs 

patients 

attitude 

kvalitativ 

metod, 

engelska, 

tillgängliga 

referenser 

24 3 3 

2017-08-05 

PsycInfo 

drugs, abuse, 

nursing, 

kvalitativ 

metod, 

25 4 2 



 

 10 

attitude engelska, 

tillgängliga 

referenser 

2017-08-05 

PsycInfo 

drugs abuse 

nursing 

attitude 

patient  

kvalitativ 

metod, 

engelska, 

tillgängliga 

referenser 

35 1 0 

2017-08-05 

CINAHL 

 

Substance 

use disorder 

nursing 

attitude 

kvalitativ 

metod, 

engelska, 

tillgängliga 

referenser 

64 5 2 

2017-08-05 

CINAHL 

Substance 

use disorder 

patient 

perspective 

kvalitativ 

metod, 

engelska, 

tillgängliga 

referenser 

104 7 2 

2017-08-05 

PsycInfo 

substance use 

disorders 

professional 

patient 

relations 

kvalitativ 

metod, 

engelska, 

tillgängliga 

referenser 

27 2 2 

2017-08-05 

PsychInfo 

substance use 

patient 

relations 

kvalitativ 

metod, 

engelska, 

tillgängliga 

referenser 

95 6 2 

2017-08-06 

Scopus 

substance use 

patient 

relations 

kvalitativ 

metod, 

engelska, 

nursing 

238 3 2 

2017-08-06 

ScienceDirec

t 

nursing care 

profession-

patient 

relations 

drugs 

addiction 

kvalitativ 

metod, 

engelska 

89 3 1 

2017-08-06 

ScienceDirec

substance use 

disorder 

kvalitativ 

metod, 

268 7 1 
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t attitude 

patient 

nursing 

engelska 

2017-08-06 

ScienceDirec

t  

substance use 

disorder 

recovery 

drugs 

relations 

health care 

kvalitativ 

metod, 

engelska 

830 7 2 

 

 

Bearbetning och analys 

Kvalitetsanalys 

Studier kvalitetsgranskades enligt SBU:s granskningsmall för kvalitativa studier (se Bilaga 1).  

De kvalitetskriterier som undersöks berör rimlighet, noggrannhet och trovärdighet (Forsberg & 

Wengström, 2015) genom ett antal frågeställningar. SBU:s granskningsmall innehåller 21 frågor 

med svarsalternativen ‘ja’, ‘nej’, ‘oklart’ samt ‘ej tillämpbart’. För att utvärdera kvaliteten på 

respektive studie tillämpades ett poängsystem där svarsalternativet ‘ja’ gav 1 poäng medan 

resterande svarsalternativ gav 0 poäng. De studier som erhöll högst poäng hade således högst 

kvalitet. Utifrån poängsystemet utvecklades tre kategorier som beskrev studiens kvalitet utifrån 

hur många procentenheter av totalpoängen som studien uppfyllde (se Tabell 2). Totalt 

granskades 13 studier varav 10 hade hög kvalitet och 3 hade medel kvalitet. Inga studier hade 

låg kvalitet. De studier som uppfyllde låg kvalitet skulle ha exkluderat från litteraturstudien.  

 

Tabell 2. Kvalitetskategorier för utvalda studier. 

Poäng Procent Kvalité 

18-21 85-100% Hög 

15-17 70-84% Medel 

0-14 0-69% Låg 
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Resultatanalys 

Inkluderade artiklar redovisas i en resultattabell (Bilaga 2).  Alla artiklar presenteras enskilt 

med författare, titel, land, publiceringsår, syfte, metod, deltagare, resultat och kvalitét. 

 

En innehållsanalys genomfördes för att besvara syftet. Alla artiklar lästes igenom upprepade 

gånger. Data analyserades genom att meningsbärande enheter i resultatet av studierna 

plockades ut för att kondenseras, kodas, subkategoriseras och slutligen delas in i kategorier (se 

Tabell 3). En kategori byggde på fyra subkategorier (se Tabell 4). Resultatanalysen syftar till 

att data från studierna sammanställs på ett organiserat sätt så att syftet kunde besvaras (Forsberg 

& Wengström, 2015).  

 

Tabell 3. Exempel på tillämpning av innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategori Kategori 

The importance of staff 

awareness of patients’ 

hidden vulnerability was 

put forth by the group 

members, as this 

vulnerability was 

perceived as a source of 

suffering.   

Professionell 

medvetenhet om 

patientens sårbarhet och 

lidande 

Medvetenh

et kring 

sårbarhet 

och lidande 

 Kunskap och 

utbildning 

Participants found that 

their clients received the 

blame for situations that 

they had not participated 

in. 

Personer med 

substansbrukssyndrom 

får ofta skulden för 

situationer de inte ens 

deltagit i 

Patienten 

skuldbeläg

gs  

 Stigmatisering  

It is difficult to establish 

trust and continuity 

because there are 

replacements among the 

clinical staff all the time 

Det är svårt att etablera 

tillit och kontinuitet (i sin 

vård) eftersom det alltid 

är stor omsättning av 

hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Låg tillit 

och 

kontinuitet  

Negativa 

upplevelser 

av 

bemötande  

Ett 

personcentrera

t 

förhållningssät

t 
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Tabell 4. Kategorier och subkategorier. 

Kategori Subkategori 

Ett personcentrerat förhållningssätt Personen bakom diagnosen 

Negativa upplevelser av bemötande 

Patientdelaktighet  

En vårdande relation 

Stigmatisering - 

Kunskap och utbildning - 

 

Forskningsetiska överväganden 

Endast de studier som godkänts av etisk kommitté avses inkluderades. I de fall där studien inte 

var godkänd av etisk kommitté gjordes noggranna överväganden huruvida studien ska 

exkluderas från fortsatt analys. Samtliga studier som inkluderats redovisades och refererades 

till i resultat och diskussion. Samtliga resultat som inkluderats redovisades för att påvisa olika 

typer av slutsatser (Forsberg & Wengström, 2015). 

 

RESULTAT 

I denna litteraturstudie inkluderas 13 kvalitativa originalartiklar. Se Bilaga 2 för mer detaljerad 

information om artiklarna, deras innehåll och deras kvalitét. Samtliga artiklar berör 

substansbrukssyndrom ur ett patientperspektiv eller ur ett hälso- och 

sjukvårdspersonalsperspektiv, är intervjustudier och bedöms besvara syftet: att utforska faktorer 

som påverkar hur patienter med substansbrukssyndrom upplever bemötande av hälso- och 

sjukvårdspersonal. Urvalen består av patienter med substansbrukssyndrom i olika vårdmiljöer 

samt hälso-och sjukvårdspersonal inom olika hälso- och sjukvårdsinsatser. En studie undersöker 

sjuksköterskor under specialistutbildning inom psykiatrisk vård. Studierna utforskar bemötande 

av personer med substansbrukssyndrom i olika länder, exempelvis U.S.A, Sverige och Irland.  

 

Resultatanalysen resulterade i tre kategorier: 

● Ett personcentrerat förhållningssätt 

● Stigmatisering  

● Kunskap och utbildning 
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Ett personcentrerat förhållningssätt 

Personer med substansbrukssyndrom upplever att det är viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal 

ser personen bakom diagnosen (Monks, Topping & Newell, 2012; Rance & Treloar, 2015; 

Morley, Briggs & Chumbley, 2015; Pauly, McCall, Browne, Parker & Mollison, 2015; 

Chorlton, Smith & Jones, 2015; Johansson & Wiklund-Gustin, 2015). Att se personen bakom 

syndromet kan demonstreras av hälso- och sjukvårdspersonal genom ett personcentrerat 

bemötande där de visar genuint intresse (Hawkins et al., 2017; Monks et al., 2012; Nordfjaern 

et al, 2009; Rance & Treloar, 2015; Chang et al., 2016), att de inger tillit och trygghet (Chorlton 

et al., 2015; Hawkins et al., 2017; Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Nordfjaern et al, 2009; 

Pauly et al., 2015; Rance & Treloar, 2015), är stöttande (Chorlton et al., 2015; Howard & 

Holmshaw, 2010; Lovi & Barr, 2014; Nordfjaern et al, 2009) och ser patienten som en unik 

individ (Morgan, 2012; Morley et al., 2015; Nordfjaern et al, 2009; Rance & Treloar, 2015). 

När hälso- och sjukvårdspersonal inte arbetar på ett sätt som kan betraktas som personcentrerat 

möts inte patienters fulla behov (Chang et al., 2016; Chorlton et al., 2015; Johansson & 

Wiklund-Gustin, 2015; Lovi & Barr, 2014; Monks et al., 2012; Morgan, 2012; Nordfjaern et 

al., 2009; Pauly et al., 2015; Rance & Treloar, 2015) vilket påverkar patienten negativt (Chang 

et al., 2016; Chorlton et al., 2015; Howard & Holmshaw, 2010; Monks et al., 2012; Pauly et 

al., 2015). Detta kan bidra till att patienter känner sig otrygga, får en känsla av hopplöshet 

(Chorlton et al., 2015) och känner sig osynliggjorda (Hawkins et al., 2017), vilket kan tolkas 

som en brist i bemötandet av patienter. För att underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att 

arbeta personcentrerat och därmed ge en god upplevelse av bemötande, kan hälso- och 

sjukvårdspersonal ha gemensamma reflektioner tillsammans med patienten över patientens 

livssituation (Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Rance & Treloar, 2015), hälso- och 

sjukvårdspersonal kan främja en jämn maktbalans i relationen (Chorlton et al., 2015) och vara 

en bra lyssnare (Monks et al., 2012). Patienter upplever att de har svårt att skapa en bra relation 

till hälso- och sjukvårdspersonal som är oärlig (Nordfjaern et al., 2009), dömande (Chang et 

al., 2016; Chorlton et al., 2015; Nordfjaern et al., 2009; Pauly et al., 2015), när det inte är 

kontinuitet i vem som vårdar dem (Chang et al., 2016; Nordfjaern et al., 2009), som inte är 

lyhörda till deras behov och är oengagerade (Chang et al., 2016; Chorlton et al., 2015; Monks 

et al., 2012; Nordfjaern et al., 2009; Pauly et al., 2015). 
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Personer med substansbrukssyndrom söker efter omtanke och tillit i relationen till hälso- och 

sjukvårdspersonalen (Chang et al., 2016; Chorlton et al., 2015; Hawkins et al., 2017; Johansson 

& Wiklund-Gustin, 2015; Nordfjaern et al., 2009; Pauly et al., 2015). Sådan tillit kan 

manifesteras av hälso- och sjukvårdspersonalen genom att visa en uttalad vilja att lindra lidande 

(Chang et al., 2016; Chorlton et al., 2015; Morgan, 2012), genom att låta patienten ha en talan 

i sin vård (Chorlton et al., 2015; Pauly et al., 2015; Rance & Treloar, 2015 ), genom att hålla 

löften (Chorlton et al., 2015; Johansson & Wiklund-Gustin, 2015), genom att använda sig av 

ett icke-dömande språk (Chang et al., 2016; Howard & Holmshaw, 2010) och genom att visa 

vilja till att hantera motgångar för att patienten ska kunna utvecklas och se framåt (Chorlton et 

al., 2015; Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Lovi & Barr, 2014). När patienten skapar en 

tillitsfull relation med hälso- och sjukvårdspersonal är patienten mer benägna till att vara öppna 

i vårdrelationen (Chorlton et al., 2015; Hawkins et al., 2017; Rance & Treloar, 2015), följa 

regler (Chorlton et al., 2015; Hawkins et al., 2017) och att uppleva ökat välmående (Chorlton 

et al., 2015).  

 

Genom att göra patienten till en aktiv deltagare i sin vård kan hälso- och sjukvårdspersonal få 

en bättre förståelse för patienten (Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Rance & Treloar, 2015) 

vilket stärker positiv attityd och allians mellan patient och hälso- och sjukvårdspersonal (Monks 

et al., 2012; Nordfjaern et al., 2009). En jämn maktfördelning inom relationen kan därmed 

främja patienters upplevelse av bemötande. Otillräcklig patientdelaktighet kan bidra till brister 

i kommunikation, vilket ökar risken för att viktig information exkluderas. Således kan det ha 

en negativ effekt på patientens upplevelse av bemötande eftersom patientperspektivet inte 

uppmärksammas (Lovi & Barr, 2014; Monks et al., 2012; Nordfjaern et al, 2009).  

 

Stigmatisering 

Stigmatisering gör att individen upplever sig vara oönskad i vården (Lovi & Barr, 2014; 

Nordfjaern et al., 2009). Hälso- och sjukvårdspersonal kan uttrycka negativa och förutbestämda 

åsikter om personer med substansbrukssyndrom, det vill säga ge uttryck för stigmatiserande 

handlingar (Chang et al., 2016; Lovi & Barr, 2014; Monks et al., 2000; Morgan, 2012; Morley 

et al., 2015; Pauly et al., 2015), till exempel åsikter om att personer med substansbrukssyndrom 
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är problematiska (Lovi & Barr, 2014; Morley et al., 2015), manipulativa (Johansson & Wiklund-

Gustin, 2015; Morley et al., 2015), krävande (Morgan, 2012;), opålitliga (Lovi & Barr, 2014; 

Morley et al., 2015), aggressiva, ohygieniska och utmanande (Morley et al., 2015), slöseri med 

tid (Chang et al., 2016; Pauly et al., 2015), slöseri med plats (Monks et al., 2012) och inte värda 

vård (Lovi & Barr, 2014; Pauly et al., 2015). Detta gör i sin tur att patientens upplevelse av 

bemötande påverkas negativt (Monks et al., 2012; Pauly et al., 2015) exempelvis genom att 

hälso- och sjukvårdspersonal kunde sakna förståelse för patienters prioriteringar och beteenden, 

vilket gör bemötandet mindre empatiskt (Pauly et al., 2015). Hälso- och sjukvårdspersonal 

distanserar sig även från patienterna genom att främmandegöra patientgruppen som helhet 

(Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Monks et al., 2012; Nordfjaern et al., 2009) och att inte 

prioritera patientgruppen i vårdarbetet (Chang et al., 2016; Monks et al., 2012). Att 

främmandegöra patientgruppen innebär i detta fall att hälso- och sjukvårdspersonal bland annat 

uttrycker ett språk som antyder att personer med substansbrukssyndrom är av annan sort; att det 

inte finns likhet eller samhörighet mellan “dem” och “oss”. Stigmatiseringen bekräftas genom 

att hälso- och sjukvårdspersonal uttrycker sig om att tid och engagemang istället borde spenderas 

på patienter som “faktiskt kan hjälpas” (Chang et al., 2016; Lovi & Barr, 2014; Monks et al., 

2012; Pauly et al., 2015). 

 

Kunskap och utbildning 

När hälso- och sjukvårdspersonal uppfattas ha bristande kompetens inom 

substansbrukssyndrom påverkas upplevelsen av bemötandet (Lovi & Barr, 2014; McLaughlin 

et al., 2000; Monks et al., 2012; Morley et al., 2015; Nordfjaern et al., 2009). Flera 

utbildningsmoment, så väl praktisk som teoretisk utbildning, inom substansbrukssyndrom 

beskrivs vara mycket angelägna för att säkerställa en god formell kompetens vilket i sin tur kan 

kopplas till patientsäkerhet i klinisk verksamhet (Ballon & Skinner, 2008; Johansson & 

Wiklund-Gustin, 2015; Lovi & Barr, 2014; Monks et al., 2012; Morley et al., 2015). Störst brist 

i kunskap och kompetens inom psykiatrin anses finnas hos sjuksköterskor som är 

grundutbildade, eftersom grundutbildningen har för låg nivå av innehåll relaterat till psykiatri 

inklusive substansbrukssyndrom (Lovi & Barr, 2014; McLaughlin et al., 2000; Morley et al., 

2015). Bristen på formell kompetens inom substansbrukssyndrom kan riskera att hälso- och 

sjukvårdspersonal inte arbetar personcentrerat, på grund av brist på förståelse för patientens 
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komplexa situation (Lovi & Barr, 2014; Monks et al., 2012; Morley et al., 2015; Pauly et al., 

2015). Bristen på formell kompetens ökar risken att inte upptäcka substansbruksrelaterade 

problem, så som abstinens (Monks et al., 2012; Lovi & Barr, 2014; Johansson & Wiklund-

Gustin, 2015) eller annan samsjuklighet (Ballon & Skinner, 2008; Lovi & Barr, 2014; Pauly et 

al., 2015). Detta relateras till att brist på formell kompetens inom psykiatri kan ge mer negativa, 

skuldbeläggande och stigmatiserande attityder gentemot patientgruppen (Howard & 

Holmshaw, 2010;Lovi & Barr, 2014 Pauly et al., 2015), då detta kan göra att hälso- och 

sjukvårdspersonal aktivt undviker att spendera tillräckligt med tid tillsammans med patienten. 

Därmed kan det leda till att det är svårt för hälso- och sjukvårdspersonal att bedöma 

hälsosituationen, när viktiga detaljer i anamnesen förbises. Som konsekvens kan patienten 

uppleva ett bristfälligt bemötande och en känsla av otrygghet i situationen (Ballon & Skinner, 

2008; Monks et al., 2012). 

 

Hälso- och sjukvårdspersonal som har erhållit tillräcklig utbildning inom psykiatri upplevs i 

mindre utsträckning ge uttryck för negativa, stigmatiserande och skuldbeläggande attityder 

(Ballon & Skinner, 2008; Howard & Holmshaw, 2010; Pauly et al., 2015). Genom att ha 

kunskap om de medicinska, psykiatriska och sociala kontexter kan hälso- och 

sjukvårdspersonal se den komplexa helhetsbilden av en person med substansbrukssyndrom, för 

att utifrån det ge en god omvårdnad och ett empatiskt bemötande (Ballon & Skinner, 2008; 

Nordfjaern et al., 2009; Pauly et al., 2015) och därmed individualisera vården (Ballon & 

Skinner, 2008; Johansson & Wiklund-Gustin, 2015;  Lovi & Barr, 2014; Monks et al., 2012; 

Morgan, 2012; Morley et al., 2015; Pauly et al., 2015). 

 

DISKUSSION 

Litteraturstudiens syfte var att utforska faktorer som påverkar hur personer med 

substansbrukssyndrom upplever bemötande. Resultatanalysen genererade tre kategorier: Ett 

personcentrerat förhållningssätt, Stigmatisering och Kunskap och utbildning. Ett 

personcentrerat förhållningssätt ger patienter en god upplevelse av bemötande, stigmatisering 

samt en brist på formell kompetens hos hälso- och sjukvårdspersonal ger en sämre upplevelse 

av bemötande.  
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Resultatdiskussion 

Ett personcentrerat förhållningssätt 

Resultatet i denna litteraturstudie visar att personer med substansbrukssyndrom upplever att ett 

gott bemötande innebär att hälso- och sjukvårdspersonal ser personen bakom sjukdomen 

(Monks et al., 2012; Rance & Treloar, 2015; Morley et al., 2015; Pauly et al., 2015; Chorlton 

et al., 2015; Johansson & Wiklund-Gustin, 2015). Att se personen bakom en sjukdom, i detta 

fall substansbrukssyndrom, kan innebära att hälso- och sjukvårdspersonal tillämpar ett 

personcentrerat förhållningssätt. Joyce Travelbees omvårdnadsteori (1971) om att individen ska 

stå i centrum och vara delaktig i sin egen vård kan liknas med dagens personcentrerade 

förhållningssätt. Sambandet är tydligt mellan dem två eftersom de båda betonar vikten av 

samma värden av att se individen för att kunna möta dess behov på bästa sätt. Enligt Wiklund 

Gustin (2014) kan hälso- och sjukvårdspersonal anamma det personcentrerade 

förhållningssättet genom att reflektera med patienten över deras livssituation, att stanna kvar 

och tillåta sig bli berörd av deras lidande, vara tydlig och utstråla trygghet, självsäkerhet och 

inte minst ha modet till att stanna kvar hos en patient som öppnar upp sig. Den internationella 

etiska kod vilken sjuksköterskor har att förhålla sig till (International Council of Nurses, 2012), 

lyfter fram vikten av ett personcentrerat förhållningssätt och  en etisk medvetenhet hos 

sjuksköterskor. I sjuksköterskans professionella ansvar ligger alltså att tillse att patienten 

erhåller god vård på lika villkor, vilket harmonierar med aktuell patientlag SFS 2014:821 

(Socialstyrelsen, 2015a) som talar för att patienten ska inneha en jämbördig roll i vården. Det 

är därav sjuksköterskans ansvar att säkerställa att ett gott och evidensbaserat bemötande inom 

verksamheten där personer med substansbrukssyndrom vårdas, genom att exempelvis 

undervisa vårdteamet om aspekter, samt betydelsen, av bemötande och ett personcentrerat 

förhållningssätt. 

 

Patienter önskar att relationen till hälso- och sjukvårdspersonal ska vara tillitsfull, omtänksam 

(Chang et al., 2016; Chorlton et al., 2015; Hawkins et al., 2017; Johansson & Wiklund-Gustin, 

2015; Nordfjaern et al., 2009; Pauly et al., 2015) och ha en jämn maktfördelning (Lovi & Barr, 

2014; Monks et al., 2012; Nordfjaern et al, 2009). Ekman (2014) beskriver i likhet med detta 

att patienten bör ses som kunnig i sin egen vård och ha en jämbördig roll med hälso- och 

sjukvårdpersonal, där patienten ses som en partner och har inflytande. International Alliance of 
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Patients Organization (2017) betonar likaså att vårdpersonal ska behandla patienten som en 

expert på sitt eget liv och sjukdomstillstånd. Genom detta reduceras inte patienten till en 

diagnos, utan ses som en likvärdig person som kan vara delaktig i sin vård. Detta ökar patientens 

benägenhet till att vara öppen om sina problem (Chorlton et al., 2015; Hawkins et al., 2017; 

Rance & Treloar, 2015), följa regler på avdelningen (Chorlton et al., 2015; Hawkins et al., 

2017) och att uppleva ett ökat välmående (Chorlton et al., 2015). Patientdelaktigheten kan även 

gynnas om sjuksköterskan vågar släppa på kontrollen, för att säkerställa att beslut blir 

ömsesidigt överenskomna och för att samarbetet mellan de två ska stärkas (Sahlsten et al., 

2009). Genom att beskriva de kvaliteter och vinster som fås av alliansen mellan hälso- och 

sjukvårdspersonal och patient, styrks Travelbees teori om hur viktig den mellanmänskliga 

relationen är för omvårdnaden av den lidande (Travelbee, 1971).  

 

Trots att en mängd hälso- och sjukvårdsorganisationer så som landsting förespråkar och utger 

sig att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt (Vårdförbundet, 2017; Göteborgs 

Universitet - Centrum för Personcentrerad Vård, 2016), visar denna litteraturstudie att 

förhållningssättet brister eller inte används på ett optimalt sätt nationellt och internationellt. Ett 

antal komplexa faktorer kan bidra till att det inte alltid är enkelt att uppnå patientdelaktighet i 

hälso- och sjukvården. Det finns till exempel patienter som avvisar den deltagande rollen och 

som inte vill vara med och fatta beslut. Detta kan bero på att patienten saknar hälsokunskap och 

inte vet mycket om sin sjukdom. Det kan vara lättare för vissa av dem att delta i beslut som inte 

kräver medicinsk kunskap (Longtin, Sax, Leape, Sheridan, Donaldson & Pittet 2010), men 

patientdelaktigheten kan gynnas av att patienten får utbildning i sin egen sjukdom (Ekman, 

2014). Det har exempelvis visats att patienter får större självförtroende och vilja att delta i sin 

egen vård efter att hälso- och sjukvårdspersonal har informerat och utbildat patienten om sitt 

sjukdomstillstånd (Greenfield, Kaplan & Ware, 1985).  

 

Andra faktorer som påverkar viljan till deltagande är hur allvarlig sjukdom patienten har och 

eventuell samsjuklighet. Patientdeltagande visar sig ofta vara proportionerlig med hur allvarlig 

sjukdom patienten har; ju allvarligare sjukdom, desto mer sällan deltar patienten. Även 

patienter med lägre socioekonomisk status har mindre benägenhet till att delta i sin egen vård 

jämfört med dem som har högre socioekonomisk status. Detta kan bero på att hälso- och 
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sjukvårdspersonal sällan gör dem delaktiga på grund av den felaktiga uppfattningen om att 

personer med lägre socioekonomisk status har mindre behov av information och lägre kapacitet 

till att fatta egna beslut (Longtin et al., 2010). Det är vanligt att personer med 

substansbrukssyndrom har låg socioekonomisk status, då samsjuklighet i somatiska och 

psykiska sjukdomar är vanligt. Denna samsjuklighet kan med varierande grad av 

funktionsnedsättning ge förlust av ekonomisk och social kapacitet (Levander et al., 2017). 

Eftersom hälso- och sjukvårdspersonal i dessa fall kan komma anta att personen i fråga inte har 

kapacitet att fatta egna beslut, tas inte dess individuella förutsättningar, önskemål eller viljor i 

akt. Sammanfattningsvis kan detta tolkas som att hälso- och sjukvårdspersonal inte är lyhörd 

inför individens situation, vilket inte korrelerar med Travelbees omvårdnadsteori som i motsats 

beskriver att lyhördhet och ömsesidigt informationsutbyte är två av de absoluta kraven för att 

kunna tillgodose individens behov (Travelbee, 1971). Följaktligen kan detta ge en lägre kvalitet 

på vården och göra att personcentrering utesluts (Chang et al., 2016; Chorlton et al., 2015; 

Johansson & Wiklund-Gustin, 2015; Lovi & Barr, 2014; Monks et al., 2012; Morgan, 2012; 

Nordfjaern et al., 2009; Pauly et al., 2015; Rance & Treloar, 2015; Howard & Holmshaw, 

2010). Personer med substansbrukssyndrom och annan psykisk sjukdom kan således bli 

bemötta på ett mer negativt sätt än resten av befolkningen. Det negativt laddade bemötandet 

kan påverka patientens behandlingsresultat (Brain, 2014); när hälso- och sjukvårdspersonal 

bevisligen undviker att spendera tillräckligt med tid med patienter med substansbrukssyndrom 

kan viktiga detaljer i anamnesen förbises (Ballon & Skinner, 2008; Monks et al., 2012) och 

somatisk ohälsa riskerar att inte uppmärksammas (Jones, Howard & Thornicroft, 2008).  

 

Yrkesverksamma och blivande sjuksköterskor behöver förstå den stora betydelse som 

bemötandet har för patientens behandlingsresultat, möjligtvis en större roll i behandlingen av 

personer med substansbrukssyndrom. Om sjuksköterskor i större utsträckning skulle tillämpa 

ett personcentrerat förhållningssätt så skulle det kunna ge personer med substansbrukssyndrom 

en större chans till återhämtning och välmående. Den goda effekten det personcentrerade 

förhållningssättet har på patientens hälsa och behandling ses inte bara hos patienter som vårdas 

inom psykiatrisk vård. Inom geriatrisk vård kan förhållningssättet ge en ökning av vårdtagarens 

psykologiska välmående och benämns därför som en “gyllene standard” för omvårdnaden (Li 

& Porock, 2014). Det personcentrerade förhållningssättet hyllas även inom obstetrisk vård 
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eftersom det bland annat ger en ökad känsla av trygghet (van der Berg, 2017). Därmed kan det 

personcentrerade förhållningssättet appliceras i en nyanserad mängd vårdkontexter med gott 

resultat. 

 

Stigmatisering 

Brain et al. (2014) beskriver att när en person får en psykiatrisk diagnos förändras attityderna 

gentemot dem av samhälle i stort, men även av hälso- och sjukvårdspersonal. Detta stärker 

bilden av att denna patientgrupp utsätts för stigmatisering. När hälso- och sjukvårdspersonal 

inte ser den unika individen, förminskas patientens inre självbild och den yttre uppfattningen 

om att endast identifieras som en diagnos tar över. När en person är drabbad av långvarig 

psykisk ohälsa riskerar patienten att “bli ett” med sin diagnos och hälso- och sjukvårdspersonal 

kan då antingen minimera eller förhöja den risken. Genom att hälso- och sjukvårdspersonal ser 

sig själv som “normal” och patienten som “avvikande” kan det göra att patienten inte känner 

en tillhörighet och gemenskap, vilket kan förhindra att en vårdande relation skapas och 

patientens chans till återhämtning minimeras (Wiklund Gustin, 2010).  

 

Ett uttryck för stigmatisering och därmed ett hinder för utvecklande av en tillitsfull relation är 

när hälso- och sjukvårdspersonal använder dömande språk gentemot patientgruppen (Chang et 

al., 2016; Howard & Holmshaw, 2010). Hälso- och sjukvårdspersonal uttrycker stigmatiserande 

åsikter om personer med substansbrukssyndrom (Chang et al., 2016; Lovi & Barr, 2014; Monks 

et al., 2000; Morgan, 2012; Morley et al., 2015; Pauly et al., 2015), vilket påverkar individens 

upplevelse av bemötande negativt (Monks et al., 2012; Pauly et al., 2015) och får dem att känna 

sig oönskade i vården (Lovi & Barr, 2014; Nordfjaern et al., 2009). Dömande språk 

förekommer också i litteratur beträffande psykisk ohälsa; Levander et al. (2017) använder 

exempelvis termer som “missbrukare” respektive “normalbefolkning” med resultatet att 

personer med substansbrukssyndrom främmandegörs ifrån den övriga befolkningen. Dömande 

språk kan föras vidare från kliniskt verksamma lärare till studenter inom vårdyrket (Denver et 

al., 2017). Studenten befinner sig i underläge gentemot läraren vad gäller maktposition, på 

grund av antagandet att kunskap ger makt (Henderson, 2003). Hur formuleringar och termer 

används kan bli ett uttryck för stigmatisering och genom språket kan den person som anser sig 

vara fördomsfri ändå uttrycka ett dömande språk. Användning av dömande språk kan därför 
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resultera i att den redan existerande stigmatiseringen av personer med psykisk sjukdom 

vidmakthålls och därmed försvåras individens möjlighet att integreras i samhället (Denver, 

Pickett & Bushway, 2017). Hur stigmatiserande och dömande språk förs vidare kan i 

vårdsituationen bero på konstruktionen av maktpositioner. De i överlägsen maktposition kan 

utöva sin makt i form av att personer i lägre maktpositioner inte får möjlighet att ifrågasätta 

beteenden eller företeelser. Inom en personalgrupp kan det till exempel finnas en allmänt känd 

“inre ordning” som samtliga medlemmar förväntas anpassa sig utefter utan att ifrågasätta det 

(Wiklund Gustin, 2014). Dessa typer av förhållanden kan bidra till att uttryck för förlegade och 

stigmatiserande beteenden fortsätter att användas, både ifrån de i hög maktposition och de i låg 

maktposition. De i lägre maktposition kan känna sig så pass maktlösa och övergivna att de, 

motsägelsefullt nog, utövar makt över de som i sin tur befinner sig under dem, på ett sätt som 

snarare förstärker ohälsa och lidande i ett längre led (Wiklund Gustin, 2014). Det är därav 

viktigt att som sjuksköterska sträva efter vårdförhållanden som inte präglas av maktutövande, 

samt en vårdmiljö som välkomnar öppenhet och ärlighet, för att få en jämn maktbalans mellan 

alla parter. Med adekvat utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal i att formulera sig 

fördomsfritt och professionellt i tal och skrift kan stigmatiserande, förtryckande och 

diskriminerande beteenden förebyggas. Hälso- och sjukvårdsutbildningar bör fokusera på 

uppkomsten och förebyggande av stigmatiserande attityder och beteenden för att öka 

förståelsen för hur stigmatiserande attityder påverkar omvårdnaden av utsatta grupper.  

 

Kunskap och utbildning 

Resultatet i denna studie visar att upplevelsen av bemötande påverkas av kunskapsnivån hos 

hälso- och sjukvårdspersonal. När hälso- och sjukvårdspersonal uppvisar brist på kompetens 

inom substansbrukssyndrom ger de uttryck för mer stigmatiserande attityder (Howard & 

Holmshaw, 2010; Lovi & Barr, 2014; Pauly et al., 2015) och är mer benägna att inte arbeta 

personcentrerat (Lovi & Barr, 2014; Monks et al., 2012; Morley et al., 2015; Pauly et al., 2015). 

Därmed påverkas upplevelsen av bemötandet negativt (Lovi & Barr, 2014; McLaughlin et al., 

2000; Monks et al., 2012; Morley et al., 2015; Nordfjaern et al., 2009). Enligt Socialstyrelsen 

ska alla personer med psykisk ohälsa ha tillgång till kunskapsbaserad och säker vård av god 

kvalité (Socialstyrelsen, 2017), vilket inte den psykiatriska vården idag alltid lever upp till; 

exempelvis internationellt sett har endast 37 % av befolkningen tillgång till god vård för sin 
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psykiska ohälsa (WHO, 2003). Då alla människor ska behandlas lika, bör sjuksköterskor belysa 

behovet av kunskap om substansbrukssyndrom, för att kunna ge adekvat omvårdnad till alla 

patienter. Personer med substansbrukssyndrom vårdas inom alla delar av hälso- och sjukvården, 

inte bara inom specialiserade kliniker. Sjuksköterskans omvårdnadskompetens blir därför 

viktig inom alla typer av öppenvård och alla typer av slutenvård. Med en enad 

sjuksköterskeprofession finns det möjlighet att åtgärda det osynliggörande och den 

stigmatisering av personer med substansbrukssyndrom som för länge orsakat dem onödig 

psykisk och somatisk ohälsa. Genom att lyssna, finnas och ge omvårdnad till individen gör 

sjuksköterskan att personen känner sig sedd och hörd, vilket möjligtvis kan vara det viktigaste 

för personen just då. I likhet med det menar Travelbee (1971) att sjuksköterskors omvårdnad 

inte endast syftar till att bota ett sjukdomstillstånd utan även till att stödja individen till att finna 

mening med livet trots sjukdomen. 

 

Sjuksköterskor med specialistutbildning inom psykiatrisk vård och flerårig erfarenhet uppfattas 

av patienter ha mer kunskap och högre kompetens, vilket bland annat visar sig i mindre 

stigmatiserande attityder (Ballon & Skinner, 2008; Howard & Holmshaw, 2010; Pauly et al., 

2015) och god förmåga att observera kliniskt viktiga tecken hos patienter inom psykiatrisk vård. 

Utifrån detta kan de antas ha en god förmåga att ge adekvat omvårdnad på ett fördomsfritt sätt. 

Dessa evidensbaserade metoder för att observera och bedöma är effektiva för 

omvårdnadsarbetet, men de är ej effektiva i att erhålla professionell status (Hamilton & Manias, 

2007), vilket kan minska intresset för att vidareutbilda eller fortbilda sig inom det psykiatriska 

området som grundutbildad sjuksköterska. Det låga intresset för den psykiatriska vården kan 

möjligtvis förklara varför grundutbildningen innehåller så pass lite utbildning i ämnet; om få 

studenter anser att arbete inom psykiatrin är attraktivt, finns det troligen färre som är benägna 

för att påverka kursplansutvecklingen till att beröra mer inom psykiatrisk omvårdnad. I 

förlängningen kan detta innebära att hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar inom psykiatrisk 

vård blir mindre kompetent och att vårdkvaliteten sänks, att ekonomiska resurser till forskning 

och annat stöd undanhålls när psykiatrins rykte försämras och att evidensen minskar. 

Tillsammans bidrar detta till en ökad stigmatisering av den psykiatriska vården som helhet 

(Brain, 2014), och ett stort lidande för patienter som vårdas inom psykiatrin. 
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Sjuksköterskor utan specialistutbildning uppfattas av patienter ha brister i kunskap och 

kompetens inom psykiatrisk vård (Lovi & Barr, 2014; McLaughlin et al., 2000; Morley et al., 

2015). De uppfattas inte heller inte ha utvecklad förmåga att observera och bedöma kliniskt 

viktiga tecken hos patienten (Hamilton & Manias, 2007). Neville & Goetz (2014) bekräftar att 

sjuksköterskans grundutbildning berör psykiatrisk omvårdnad för lite samt att det borde 

prioriteras på ett mer omfattande sätt kontinuerligt under grundutbildningen eftersom psykisk 

ohälsa utgör ett av de största folkhälsoproblemen och funktionshindren interanationellt (WHO, 

2014). Vid substansbrukssyndrom förekommer ofta annan psykisk ohälsa, så som depression, 

som uppskattas påverka 300 miljoner människor globalt (WHO, 2017). Enligt 

folkhälsomyndigheten (2016) så har 16 % av svenskar mellan 16-84 år en självskattad psykisk 

ohälsa och mellan 35-55 % av dessa får ingen behandling (WHO, 2017). Med utgångspunkt i 

att patientgruppen är så omfattande, kan det därför anses ogynnsamt att inte inkludera psykisk 

ohälsa som en större del av grundutbildningen för sjuksköterskor, då sjuksköterskor till 

folkhälsans fördel behöver kunna upptäcka, förebygga och behandla personer med psykisk 

ohälsa. 

 

Erfarna och specialistkompetenta sjuksköterskor lär inte alltid ut sina kunskaper inom området 

till nya sjuksköterskor, utan nya sjuksköterskor lärde sig genom att över tid imitera de med 

erfarenhet (Hamilton & Manias, 2007). Kompetensen att identifiera omvårdnadsproblem 

tillskrivs sjuksköterskans profession, sjuksköterskan är den vårdpersonal som spenderar mest 

effektiv tid med patienter och den som ansvarar för att utforma en terapeutiskt värdefull 

vårdmiljö (Hopkins Kavanagh, 1991; Pitkanen, Hatonen, Kuosmanen, & Valimaki, 2008; 

Shattell, Starr, & Thomas, 2007; Wood et al., 2013). Även ovanstående påvisar vikten av att 

utforma tydliga innehåll för sjuksköterskans grundutbildning inom psykiatrisk omvårdnad, för 

att även sjuksköterskor med utbildning på kandidatnivå ska erhålla adekvat kompetens inom 

området.  

 

Travelbees omvårdnadsteori (1971) kan ses harmoniera med ett personcentrerat 

förhållningssätt. Travelbee har banat väg för ett bemötande som ser till den unika patientens 

behov och inte ett bemötande som karaktäriseras av fördomar. Det kan vara möjligt att 
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stigmatisering och okunskap som existerar inom hälso- sjukvården skulle kunna motverkas om 

utbildningar tillämpade det förhållningssätt som Travelbee förespråkar.  

 

Metoddiskussion 

I denna litteraturstudie användes SBU:s granskningsmall för kvalitativa originalartiklar för att 

bestämma om en artikel var av låg, medel eller hög kvalitét. Granskningsmallen värderar 

studien utifrån ett antal kriterier om resultatets trovärdighet, rimlighet och samvetsgrannhet 

(Forsberg & Wengström, 2015). Samtliga inkluderade artiklar var av medel eller hög kvalitét. 

Det kan anses vara en styrka att artiklarna är av medel och hög kvalitét eftersom det ökar 

resultatets tillförlitlighet. SBU:s granskningsmall presenterade inte en tydlig klassificering av 

kvalitetskategorier vilket gjorde att ett eget poängsystem skapades och användes i denna 

litteraturstudie (Se tabell 2). Hur de granskade studierna har klassificerats redovisas i Tabell 2.  

 

Vid litteratursökningen användes sökord som skulle kunna ses som föråldrade då de inte 

överensstämmer med de termer som anges i DSM-5, vars mål bland annat är att minska 

stigmatiseringen kring sjukdomen substansbrukssyndrom. Syftet med denna sökstrategi var att 

inkludera så många relevanta artiklar som möjligt i litteraturstudien, eftersom antal träffar i 

databaserna efter användning av sökord som överensstämmer med DSM-5 inte genererade 

tillräcklig mängd artiklar. Ett av inklusionskriterierna för relevanta artiklar var publiceringsår 

mellan 2000-2017, och då uppdateringen av de diagnostiska termerna är relativt ny (2013) fanns 

inte artiklar med den förnyade terminologin under hela den inkluderade tidsperioden. 

Litteratursökningen utvidgades därför genom att använda sökord som till exempel ‘addiction’, 

‘drugs’ och ‘drug abuse’, för att finna artiklar som svarar på syftet. Resultatet blev inte påverkat 

beroende på vilket sökord som användes. Studiens tillvägagångssätt är tydligt beskriven under 

rubriken metod och därför kan studien anses vara replikerbar vilket stärker studiens 

tillförlitlighet (Polit & Beck, 2012). 

 

Det saknas en självklar engelsk översättning av det svenska begreppet bemötande. Sökorden 

som användes i denna studie valdes utifrån vad som bedömdes vara komponenter i begreppet 

bemötande, så som attityd och relation. 
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Forsberg & Wengström (2015) rekommenderar att endast inkludera studier som publicerats 

inom de senaste fem åren, vilket gör att det är möjligt att det breda intervallet för publiceringsår 

som denna litteraturstudie baseras på har påverkat resultatet. I de nyare studierna kan 

situationen inom den psykiatriska vården och forskningen inom dessa ämnen ha sett annorlunda 

ut till skillnad från de äldre studierna, eventuellt som en av följd av uppdaterad utbildning och 

forskning. Detta perspektiv togs hänsyn till i bearbetningen, som slutligen gav uttryck för 

samma typ av företeelser oavsett publiceringsår. 

 

Innehållsanalysen resulterade i tre kategorier. Det försvårade analysen att flera av koderna som 

kategoriserats ansågs beröra flera kategorier samtidigt. Detta kan bero på att kvalitativa studier 

studerades, vilket innebär att kategoriernas ämnen var mycket nyanserade och att kategoriernas 

data förstås i förhållande till varandra. Det kan ses som en styrka att utförandet av 

innehållsanalysen diskuterades med handledaren som är en utomstående part med tidigare 

erfarenhet av vald metod. Det faktum att fler personer än författarna deltagit i analysarbetet kan 

ses minska risken för att förförståelse och intresse för ämnet kan ha påverkat resultaten i studien. 

 

De inkluderade studierna utfördes i U.S.A, Kanada, Australien, Sverige, Storbritannien, 

Brasilien, Norge, Irland och Nya Zeeland. Studierna har en relativt stor kulturell variation men 

inkluderar inte alla världsdelar. Därför kan det vara svårt att överföra resultatet internationellt 

eftersom att alla vårdmiljöer inte har samma förutsättningar eller resurser. Synen på 

substansbruk kan dessutom skilja sig bland länder beroende på hur legaliseringen kring 

substansbruk ser ut. Detta kan påverka hälso- och sjukvårdspersonals inställning till och vilja 

att vårda patientgruppen, vilket även det kan ha påverkan på studiens resultat.  

 

Länder utsatta för konflikt, fattigdom och andra humanitära kriser har möjligtvis inte möjlighet 

att beforska eller diskutera förekomst av stigmatisering av diskriminerade grupper, heller inte 

samma typer av vårdkulturer som i mer ekonomiskt välbärgade länder, vilket gör att 

litteraturstudiens resultat möjligtvis inte har samma tyngd där. Däremot kan det antas att 

stigmatiserande attityder och behovet av att bli sedd som en individ är oberoende av geografisk 

plats eftersom alla människor är födda lika, vilket gör att resultatet även kan överföras till andra 

vårdkontexter. Litteraturstudien visar att det personcentrerade förhållningssättet kan ha en 
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positiv effekt på behandling och hälsa inom olika delar av vården, och detta stärker den externa 

validiteten hos litteraturstudien eftersom resultatet är överförbart till andra vårdkontext (Polit 

& Beck, 2012). Kunskap om ett personcentrerat förhållningssätt behövs inte enbart inom 

psykiatrisk vård, utan kan gynna alla patienters upplevelse av bemötande och därmed ge en 

positiv inverkan på deras behandling.  

 

Framtida forskning och kliniska implikationer 

Denna litteraturstudie visar att personer med substansbrukssyndrom kan uppleva 

diskriminering och stigmatisering i bemötandet av hälso- och sjukvårdspersonal vilket påverkar 

upplevelsen av bemötande. I en vårdkontext innebär det att personcentrering utesluts och att 

individens hälsa drabbas. Hälso- och sjukvårdspersonals brist på relevant kunskap i ämnet kan 

ses som en betydande bidragande faktor till att personer med substansbrukssyndrom upplever 

bemötande negativt. Det kan därav vara av relevans att i framtida forskning utforska hur 

bemötandet av individen kan optimeras för att både gynna individens behandling och på 

samhällsnivå se en förändring, på kort sikt och på lång sikt. Det kan dessutom vara av intresse 

att utvärdera de initiativ rörande bemötande som påbörjats idag; exempelvis det organisatoriska 

införandet av en personcentrerad vårdmodell och dess effekt på individen; eller utökad 

utbildning inom psykiatrisk omvårdnad vid sjuksköterskeprogrammen och den effekt det ger 

på bemötande i den kliniska verksamheten. Det skulle vara av värde att undersöka vårdkulturen 

där patienter med substansbrukssyndrom vårdas utifrån hypotesen att vårdkultur har betydelse 

för hälso- och sjukvårdspersonals attityder och föreställningar gentemot personer med 

substansbrukssyndrom. Det är möjligt att sjuksköterskors förmåga att bemöta patienter på ett 

evidensbaserat och empatiskt sätt påverkas av den vårdkultur där de är verksamma.  

 

Slutsats 

De faktorer som påverkar hur personer med substansbrukssyndrom upplever bemötande är hur 

väl ett personcentrerat förhållningssätt tillämpas, om stigmatiserande attityder och beteenden 

förekommer, samt sjuksköterskors formella kompetens inom substansbrukssyndrom. Personer 

med substansbrukssyndrom kan uppleva att hälso- och sjukvårdspersonals bemötande påverkar 

deras benägenhet att söka vård. Med bakgrund mot detta bör hälso- och sjukvårdsorganisationer 

samt lärosäten fokusera på att förbättra och utöka kunskapen om bemötandets betydelse för 
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patientens upplevelse och vård. Sjuksköterskor bör fokusera på att förstå och lyssna till personer 

som riskerar stigmatisering; för att en skillnad ska ske bör det finnas en förståelse för vilka 

konsekvenser stigmatiserande attityder har på individens livssituation. Hälso- och sjukvården 

bör tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt; vilket utgör en grund för ett gott bemötande och 

spelar en viktig roll i patientens psykiska välbefinnande. 
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Bilaga 2. Resultattabell 

Titel Författare, 

år och land 

Syfte Design, 

metod, 

deltagare 

Resultat Kval

itet 

Understan

ding how 

people 

who use 

illicit 

drugs and 

alcohol 

experienc

e 

relationshi

ps with 

inpatient 

staff. 

Chorlton, E. 

Smith, I. 

Jones, S A. 

2015 

Storbritanie

n 

Att utforska hur 

personer med 

substansbrukssy

ndrom och 

samexisterande 

psykisk sjukdom  

upplever 

relationen till 

personal inom 

psykiatrin. 

Kvaltitativ 

studie, 

intervjuer 

med öppna 

frågor, 10 

deltagare, 5 

män, 5 

kvinnor från 

olika 

inrättningar. 

Studien kom fram till 3 

teman utifrån de 10 

deltagarnas svar. Det 

första temat var att det 

existerar en rädsla hos 

patienterna att bli sårade i 

en relation med personal. 

Det andra temat var att de 

beskrev en känsla av att 

vara kontrollerad av 

personalen och att de har 

en maktposition. Det 

tredje temat är att de alla 

söker en trygghet och 

någon att lita på i 

personalen och när de 

uppnår det så ökar det 

deras välmående.    

Med

el  

‘Attitude 

is a little 

thing that 

makes a 

big 

difference

’: 

Reflection 

technique

s för 

addiction 

psychiatry 

training. 

Ballon, B C. 

Skinner, W. 

2008. 

Canada. 

Utforska om 

utbildning i 

reflektions 

tekniker hos de 

som utbildar sig 

till specialister 

inom psykiatri 

ger en ökad 

kritisk 

medvetenhet om 

attityder, 

värderingar och 

tankar, relaterat 

till att jobba med 

människor som 

har 

substansbrukssy

ndrom. 

Kvalitativ 

design. 

Reflektion i 

form av 

diskussioner, 

reflektion i 

form av 

dagböcker 

och en slutlig 

reflektion 

efter varje 

praktik hos 

en klinisk 

verksamhet. 

Alla som går 

år 1 på 

specialistpro

grammet 

inriktning 

psykiatri på 

University of 

Toronto, 

sammanlag 

28 deltagare. 

Resultatet visar att 

studenter tycker att 

reflektions teknikerna var 

värdefulla för att utveckla 

sitt professionella 

bemötande, vilket ger 

engagemang till att ge rätt 

vård till individer med 

substansbrukssyndrom.  

Med

el 
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Negotiatin

g 

substance 

use 

stigma: 

The role 

of cultural 

health 

capital in 

provider-

patient 

interactio

ns. 

Chang, J. 

Dubbin, L. 

Shim, J. 

2016. 

U.S.A. 

Utforska om 

konceptet CHC 

som ett teoretiskt 

verktyg för att ta 

reda på hur 

stigmatisering 

utvecklas i 

professionell-

patient 

interaktion. 

Kvalitativ 

design. 

Ljudinspelni

ngar av ett 

kliniskt möte 

per deltagare 

mellan en 

vårdtagare 

och en 

patient. Även 

semistruktur

erade 

intervjuer 

med 

vårdgivare 

och patient 

separat.  

Sammanlagt 

15 deltagare i 

studien varav 

6 vårdgivare 

och 9 

patienter från 

sjukhus i San 

Fransisco. 

Resultatet visar att 

negativa förutfattade 

meningar om patienter 

med 

substansbrukssyndrom i 

bakrunden var allmänt 

förekommande. Det kom 

även fram att det flesta 

vårdgivare aktivt jobbar 

med att utmana dessa 

förutfattade meningar. 

T.ex. genom att fokusera 

på positiva förändringar 

och konkreta mål. 

Författarna föreslår därför 

att de handlingarna är 

komponenter till 

vårdgivarnas CHC. 

Hög 

'We are 

people 

too': 

Consumer 

participati

on and the 

potential 

transform

ation of 

therapeuti

c relations 

within 

drug 

treatment 

Rance, J. 

Treloar, C. 

2015.  

Australia. 

 

Utforska 

fördelarna med 

att personer med 

substansbrukssy

ndrom är mer 

involverade i 

deras 

behandling. 

Kvalitiativ 

design. 

Semistruktur

erade 

intervjuer. 

Vårdtagare 

och 

vårdgivare 

från tre 

behandlingce

nter i New 

South Wales 

som 

använder sig 

av 

patientinvolv

ering i 

vården. 

Totalt 57 

intervjuer 

varav 30 med 

vårdtagare 

Resultatet visar att 

deltagarna upplever att de 

började se deras 

vårdgivare eller 

vårdtagare mer som en 

människa istället för 

endast en patient eller 

profession. Deras 

samarbete gjorde att 

vårdtagare kände sig mer 

hörda och på det viset mer 

som människor vilket 

stärkte den terapeutiska 

alliansen. Författarna 

föreslår att det därmed 

ökar kvalitén av vården 

och främjar hälsa. 

Hög 
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och 27 med 

vårdgivare. 

Nurses' 

Experienc

es of 

Patients 

with 

Substance

-Use 

Disorder 

in Pain: A 

Phenomen

ological 

Study 
 

Morley, G. 

Briggs, E. 

Chumbley, 

G. 2015. 

Storbritannie

n.  

Utforska 

sjuksköterskors 

upplevelser av att 

arbeta med 

smärtpåverkade 

patienter med 

substansbrukssyn

drom. Ett 

perspektiv som 

går in på djupet.  

Kvalitiativ 

design. 

Semistrukture

rade intevjuer. 

5 

Sjukskötersko

r med 

varierande 

grader av 

erfarenhet av 

att arbeta med 

smärtpåverka

de patienter 

med 

substansbruks

syndrom.  

Resultatet visar att 

sjuksköterskor beskriver 

maktlöshet och frustration 

på grund av brist på 

samarbetsvilja hos 

patienterna. De beskrev även 

kännetecken som tros är 

vanliga hos patientgruppen, 

som inkluderar komplexa 

sociala bakgrunder eller 

psykiska besvär. Förutom 

generaliseringen av 

patienterna att de var svåra 

och saknade samarbetsvilja, 

så beskrev de flesta att alla 

dessa patienter är olika och 

behöver bli behandlade som 

individer. 

Med

el 

 

The 

multifac

eted 

vigilanc

e – 

nurses’ 

experien

ces of 

caring 

encounte

rs with 

patients 

suffering 

from 

substanc

e use 

disorder 

 

Johansso

n, L & 

Wiklund

-Gustin, 

L. 2015. 

Sverige. 

Beskriva hur 

sjuksköterskor som 

arbetar inom 

psykiatrisk vård 

upplever 

omvårdande möten 

med patienter som 

lider av 

substansbrukssyndr

om. 

 

Kvalitativ 

studie med 

datainsamling 

genom fyra 

dialoger i 

grupp med sex 

st 

sjuksköterskor 

under en period 

på 3 månader. 

Dialogerna 

transkiberades 

genom latent 

kvalitativ 

innehållsanalys

. 

 

En mångfacetterad 

vaksamhet beskriver 

sjuksköterskans arbetssätt 

med 

substansbrukssyndrom. 

Vaksamheten kan 

upplevas genom inre 

påfrestande och 

problematiska kamper 

som kan påverka 

interaktionen med såväl 

kollegor och patienter 

negativt. 

 

Hög 

Inpatient 

staff 

percepti

ons in 

providin

g care to 

individu

als with 

co-

Howard, 

V. & 

Holmsha

w, J. 

2010. 

Storbrita

nnien.  

Identifiering av 

teman i 

multidisciplinära 

team vad gäller 

deras synsätt och 

upplevelser i mötet 

med patienten som 

brukar substanser. 

Studien undersöker 

Både 

kvantitativ och 

kvalitativ 

metod.  

Enkät och 

djupintervjuer 

av tio 

vårdpersonal i 

olika 

Vårdpersonal som har fått 

utbildning / träning i 

omvårdnad och 

bemötande av personer 

som lider av 

substansbrukssyndrom 

har mindre negativ 

inställning till dessa 

patienter, oavsett 

Hög 
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occurrin

g mental 

health 

problem

s and 

illicit 

substanc

e use 

 

vad som försvårar 

och vad som lättar 

arbetet och 

bemötandet med 

dessa patienter samt 

att undersöka vilka 

erfarenheter som 

har påverkat deras 

arbete, för att 

utveckla riktlinjer 

och 

rekommendationer 

inom vården av 

substansbrukssyndr

om. 

 

psykiatriska 

vårdavdelninga

r.  

 

arbetstidserfarenhet. 

Utbildning och stöd inom 

substansbrukssyndrom för 

vårdpersonal ökar 

chanserna till ett 

vårdarbete med ett 

tydligare fokus på 

återhämtning och 

patientcentrering. 

 

Stigma 

reported 

by 

nurses 

related 

to those 

experien

cing 

drug and 

alcohol 

depende

ncy: A 

phenom

enologic

al Giorgi 

study 

 

Lovi, R. 

& Barr, J. 

2014. 

Australie

n. 

Beskriva 

sjuksköterskors 

upplevelser att 

arbeta med 

patienter som lider 

av 

substansbrukssyndr

om. 

 

Kvalitativ 

studie som 

använder 

giorgis 

fenomenologis

k metod med 

typiskt urval. 

Djupintervjuer 

med sex 

sjuksköterskor. 

 

Diskriminering och 

stigmatisering av personer 

som lider av 

substansbrukssyndrom 

sker av sjuksköterskor. 

Detta leder till att många 

sjuksköterskor inte är 

intresserade av eller starkt 

motsätter sig att arbeta 

inom 

substansbruksvården, 

vilket författaren 

beskriver vara på grund av 

bristande eller saknad av 

utbildning inom området. 

 

Hög 

Nursing 

attitudes 

toward 

patients 

with 

substanc

e use 

disorder

s in pain 

 

Morgan, 

BD. 

2012. 

USA 

Identifiera och 

undersöka 

sjuksköterskors 

inställning till 

patienter med 

substansbrukssyndr

om och smärta 

under sjukhusvård.  

Design/metod/delta

gare: Grundad 

teori-

datainsamling. 

Individuella 

Grundad teori-

datainsamling. 

Individuella 

semistrukturer

ade intervjuer 

med 14 

sjuksköterskor 

som arbetar 

inom 

substansbruksv

ård. 

 

Deltagarna reagerade och 

förstod patienternas 

smärtbeteende baserat på 

deras egna attityd och 

inställning till smärta och 

substansbrukssyndrom.  

Deltagare beskrev att det 

fanns en bild av att 

personer som lider av 

substansbrukssyndrom 

inte har smärta. Längre 

erfarenhet och mer 

utbildning bidrog till en 

Hög 
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semistrukturerade 

intervjuer med 14 

sjuksköterskor som 

arbetar inom 

substansbruksvård. 

 

mer korrekt bedömning av 

patientens 

smärtupplevelse, samt en 

större vilja att tro på och 

hjälpa patienten i dess 

kamp, hellre än att döma 

den aktuella situationen 

med patientens tidigare liv 

som grund. Deltagarna 

beskrev hur det bedömdes 

om patienten hade ont ”på 

riktigt” eller om denne var 

”drog-sökande”. 

Bedömningen ”drog-

sökande” genererade 

smärtlindring i avsevärt 

mindre utsträckning. 

Hinder från 

smärtlindrande åtgärder 

på arbetsplatsen 

identifierades som låga 

resurser och låg 

bemanning, stress, brist på 

delegering och svårighet 

att kontakta ordinerande 

läkare.  

 

 

Nordfjaern, 

T., Rundmo, 

T & Hole, R. 

2009. Norge. 

Treatment 

and recovery 

as perceived 

by patients 

with 

substance 

addiction 
 

Undersöka hur personer 

som lider av 

substansbrukssyndrom 

upplever sin behandling 

och återhämtning. 

 

Semistrukturerade 

intervjuer med patienter 

som antingen var under 

behandling, hade varit 

under behandling men 

avslutat den för tidigt, 

eller hade fullföljt 

behandlingen. 

Innehållet 

transkiberades genom 

manifest 

innehållsanalys. 

 

Relationen/alliansen 

mellan vårdare och 

patient har stor 

inverkan på positiva 

och negativa 

upplevelser bland 

personer som lider av 

substansbrukssyndrom 

(och annan psykisk 

ohälsa).  

Förbättring i psykisk 

hälsa och bruk av 

substanser var de 

viktigaste 

anledningarna till 

återhämtning. 

En av de största 

anledningarna till att 

en brukare avslutar sin 

behandling i förtid är 

hög 
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att den professionella 

relationen brister. 

 

Hawkins, E., 

Lott, A., 

Malte, C., 

Frank, A., 

Hamilton, B., 

Sayre, G., 

Painter, J. & 

Baer, J. 

2017. USA. 

Patients 

perspectives 

on care 

management 

services for 

complex 

substance use 

disorders 
 

Identifiera vilka 

faktorer som 

försvårar/förenklar 

patientengagemang i 

sjukvård för 

substansbrukssyndrom 

utifrån patientens 

perspektiv. Patienterna 

deltar i en ettårig 

pilotstudie som ska 

underlätta deras 

autonomi och 

engagemang i 

sjukvården, som 

därefter ska utvärderas i 

förhållande till 

patienternas psykiska 

hälsa, behov av 

akutsjukvård och 

substansbruk 

(återhämtning kontra 

återfall). 

 

Blandmetod med en 

pilotstudie under ett års 

tid innan individuella 

djupintervjuer.  23 

patienter med tidigare 

svårt 

substansbrukssyndrom 

deltog i studien. 

 

Fem teman 

identifierades att vara 

ett hinder till 

patientengagemang. 

Relationen mellan 

patient och sjukvårdare 

visar sig vara mycket 

viktig i patientens 

återhämtning eftersom 

patientengagemanget 

gynnas vid 

patientcentrerad vård 

som är flexibel och 

individanpassad. 

Patienterna uppskattar 

att vårdens mål är 

inriktad på 

återhämtning och inte 

nykterhet. Det lyfts 

även en önskan att 

vården ska visa 

intresse av att hjälpa 

patienten med boende 

och transport till och 

från 

behandlingsenheten. 

 

Hög 

McLaughlin, 

D., 

McKenna, H. 

& Leslie, J. 

2000. Irland. 

The 

perceptions 

and 

aspirations 

illicit drug 

users hold 

toward health 

care staff and 

the care they 

receive. 
 

Undersöka hur personer 

som lider av 

substansbrukssyndrom 

upplever sjukvården 

och de sjukvårdare som 

är involverade i den, för 

att hitta återkommande 

teman och mönster i 

vad som uppskattas och 

vad som uppfattas som 

dåligt. 

 

Kvalitativ studie. 

Djupintervjuer i 

fokusgrupper med 20 

personer som har 

erfarenhet av 

substansbrukssyndrom 

och har sökt vård på 

grund av det. 

 

Personer som lider av 

substansbrukssyndrom: 

önskar, uppskattar och 

svarar positivt på vård 

och behandling från 

sjukvårdspersonal som 

är kunnig, omtänksam 

och humanistisk. 

Själva medvetna om 

vilka utmaningar de 

ställer på 

sjukvårdspersonalen 

vars egentliga mål är 

att ta hand om och 

behandla dem. 

Har en genomgående 

känsla av att vara 

avskydd av 

sjukvårdspersonalen. 

Hög 
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Ser tydligt brister i 

sjukvårdspersonalens 

förmåga och kunskap 

vad gäller omvårdnad, 

bemötande och 

behandling av personer 

ur denna patientgrupp. 

 

Toward 

Cultural 

Safety: 

Nurse and 

Patient 

Perceptio

ns of 

Illicit 

Substance 

Use in a 

Hospitaliz

ed Setting 

 

Pauly, 

B., 

McCall, 

J., 

Browne, 

A., 

Parker, J 

& 

Mollison

, A. 

2015. 

Kanada. 

Undersöka 

om vårdande 

enheter en 

kulturellt 

säker plats 

för personer 

som 

använder 

substanser 

och är socialt 

utsatta 

(fattigdom, 

hemlöshet) 

samt vad 

kulturell 

trygghet 

innebär för 

dessa 

patienter. 

 

Kvalitativ 

etnografis

k 

forsknings

design. 

Djupinterv

juer med 

patienter 

och 

sjuksköter

skor samt 

översikt av 

lokala 

riktlinjer. 

 

Personer som lider av 

substansbrukssyndrom och är 

socialt utsatta känner 

rädsla/obehag över att vårdas 

på akutsjukhus relaterat till 

stigmatiseringen av dem från 

vårdpersonalen. Dessa 

patienter upplever att de får 

sämre vård än andra som inte 

brukar substanser vilket leder 

till försämrad hälsa hos dessa 

patienter.  

För sjuksköterskor är det 

viktigt att kritiskt reflektera sin 

egen förmåga att tala om 

substansbruk och hur 

bemötandet påverkar de 

patienter som brukar 

substanser. 

 

Hög 
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